Zápisnica z 3. zasadania
obecného zastupiteľstva konaného
dňa 02.06.2021
PRÍTOMNÍ: Podľa prezenčnej listiny
PROGRAM:
1. Úvod
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
4. Informácie starostu obce
5. Schválenie úveru
6. Rôzne
7. Schválené uznesenia
8. Záver
1. Otvorenie
V úvode starosta obce privítal poslancov obecného zastupiteľstva v Nižnom Slavkove a
konštatoval, že:
a/ zasadnutie bolo zvolané v zmysle §-u 13 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení
zmien a doplnkov.
b/ podľa podpísanej prezenčnej listiny sú prítomní 4 poslanci obecného zastupiteľstva / Pavol
Kapitančík, Dominik Fedor a Matúš Tomaščák – ospravedlnení / na základe čoho vyhlásil
zasadnutie obecného zastupiteľstva za uznášania schopné.
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
Písaním zápisnice bola poverená : Margita Marčišovská
Overovateľmi zápisnice: Peter Rajčuľa, Mikuláš Spodník
3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
Poslanci obecného zastupiteľstva schválili riadny program schôdze obecného zastupiteľstva,
podľa ustanovenia § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
Uznesenie č. 13/2021 z 3. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva
obce Nižný Slavkov zo dňa 02.06.2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
a/ Program 3. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nižný Slavkov
Hlasovanie: ZA: 4 / Lukáš Jurov, Marčišovská Margita, Peter Rajčuľa , Mikuláš Spodník/,
PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

4. Informácie starostu obce
Starosta obce informoval poslancov Obecného zastupiteľstva o priebehu prác na spevnených
plochách pri cintoríne, o ukončení rekonštrukcie sály KD vrátane nových stoličiek a stolov
v súvislostí s rozšírením kapacity sály. V tejto súvislosti starosta poznamenal, že o sálu KD je
veľký záujem nielen zo strany občanov obce, ale širokého regiónu.
Uznesenie č. 14/2021 z 3. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva
obce Nižný Slavkov zo dňa 02.06.2021
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
Informácie starostu obce Nižný Slavkov
Hlasovanie: ZA: 4 /Lukáš Jurov, Marčišovská Margita, Peter Rajčuľa , Mikuláš Spodník/,
PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0
5. Schválenie úveru
V súvislosti s realizáciou projektu „ Spevnené plochy pri cintoríne v obci Nižný Slavkov“
starosta obce navrhol poslancom obecného zastupiteľstva aby obec prijala výhodný úver
z Prima banky na krytie projektu, úroková sadzba:12-mesacný EURIBOR + 0,60 % p.a.,
poplatok za poskytnutie úveru: 0,25% z objemu schváleného úveru. Finančná situácia v obci je
priaznivá, obec disponuje finančnými prostriedkami na účtoch, ale bude dobré, ak si ich
ponechá na vykrytie financovania na rôzne mimoriadne udalosti, resp. na spolufinancovanie
ďalších projektov. K schváleniu úveru podal hlavný kontrolór obce následné stanovisko:
V súlade s § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v
znení neskorších predpisov boli na základe poskytnutých údajov preverené podmienky na
prijatie návratných zdrojov financovania s týmto výsledkom:
Celková suma predpokladaného dlhu:
Z toho:
Výška dlhodobého bankového úveru
Zostatok návratnej finančnej výpomoci (NFV)
Bežné príjmy predchádzajúceho rozpočtového roka
Bežné príjmy znížené o sumy v zmysle § 17 ods.6, písmeno b)
60 % z bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka tvorí
25 % z bežných príjmov znížených o sumy v zmysle § 17 ods.6, písm b)

108 619,00 €
90 000,00 €
18 619,00 €
901 522,03 €
399 956,13 €
540 913,22 €
99 989,03 €

V prípade jednorazovej splátky, sa táto suma nepovažuje za ročné splátky. Ročné
predpokladané splátky 12 397,50 € predstavujú 3,10 %. V prípade započítania splátky z
návratnej finančnej výpomoci od roku 2024 (4 654,75 €) by boli ročné splátky 17 052,25 €, čo
predstavuje 4,26 %.
1. Celková suma predpokladaného dlhu neprekračuje 60 % bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka (108 619 € ( 12,05 %) < 540 913,22 € ).
2. Ročné splátky neprekračujú 25 % bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka,
znížené o sumy v zmysle § 17 ods. 6, písm b (12 397,50 € (3,10 %) < 99 989,03 €).
(Poznámka: Do celkovej sumy dlhu obce podľa odseku 7 sa nezapočítavajú záväzky z pôžičky
poskytnutej z Audiovizuálneho fondu a z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania
na obstaranie obecných nájomných bytov vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v

cene ročného nájomného za obecné nájomné byty. Ďalej sa do celkovej sumy dlhu obce alebo
vyššieho územného celku nezapočítavajú záväzky z úveru poskytnutého z Environmentálneho
fondu a iné záväzky v zmysle § 17 ods 8 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v znení neskorších predpisov. Do sumy ročných splátok návratných zdrojov financovania podľa
odseku 6 písm. b) obec nezapočítava sumu ich jednorazového predčasného splatenia). Podľa
ods. 2 Obec a vyšší územný celok môžu použiť návratné zdroje financovania len na úhradu
kapitálových výdavkov. Na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami
bežného rozpočtu v priebehu rozpočtového roka sa výnimočne môžu použiť tieto zdroje
financovania za podmienky, že budú splatené do konca rozpočtového roka z príjmov bežného
rozpočtu. V súlade s § 17 ods. 14 zákona č. 583/2004 Z. z. dodržanie podmienok pre prijatie
návratných zdrojov financovania preveruje pred ich prijatím hlavný kontrolór obce.
ZÁVER:
Na základe predložených podkladov k prevereniu podmienok na prijatie návratných zdrojov
financovania konštatujem, že sú splnené obidve zákonné podmienky uvedené v písm. a) a b)
ods. 6 § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení
neskorších predpisov.
Uznesenie č. 15/2021 z 3. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva
obce Nižný Slavkov zo dňa 02.06.2021
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie :
Správu hlavného kontrolóra k úveru obce
Hlasovanie: ZA: 4 /Lukáš Jurov, Marčišovská Margita, Peter Rajčuľa , Mikuláš Spodník/,
PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 16/2021 z 3. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva
obce Nižný Slavkov zo dňa 02.06.2021
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Slavkove podľa príslušných ustanovení zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v platnom znení/resp. príslušných ustanovení Štatútu danej obce
schvaľuje
prijatie úveru vo výške 90 000,- EUR poskytnutého zo strany Prima banky Slovensko, a.s, so
sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH:
SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka
číslo: 148/L (ďalej len „banka“) za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve.
Tento úver bude použitý na: Investičnú akciu – Spevnená plocha pri cintoríne v obci Nižný
Slavkov
Hlasovanie: ZA: 4 /Lukáš Jurov, Marčišovská Margita, Peter Rajčuľa , Mikuláš Spodník/,
PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0
6. Rôzne
V bode rôzne starosta obce upozornil poslancov obecného zastupiteľstva na zvýšený dopyt
rodičov o umiestnenie detí v materskej škôlke. Preto je potrebné sa tomu problému venovať
najmä v súvislosti s predškolským vzdelávaním. Starosta oznámil poslancov, že začne sa
zaoberať možnosťami výstavby novej materskej škôlky vrátane prípravy požadovaných
dokumentov a materiálov na jej výstavbu.

7. Schválené uznesenia
Uznesenie č. 13/2021 z 3. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva
obce Nižný Slavkov zo dňa 02.06.2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
a/ Program 3. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nižný Slavkov
Hlasovanie: ZA: 4 / Lukáš Jurov, Marčišovská Margita, Peter Rajčuľa , Mikuláš Spodník/,
PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 14/2021 z 3. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva
obce Nižný Slavkov zo dňa 02.06.2021
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
Informácie starostu obce Nižný Slavkov
Hlasovanie: ZA: 4 /Lukáš Jurov, Marčišovská Margita, Peter Rajčuľa , Mikuláš Spodník/,
PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 15/2021 z 3. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva
obce Nižný Slavkov zo dňa 02.06.2021
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie :
Správu hlavného kontrolóra k úveru obce
Hlasovanie: ZA: 4 /Lukáš Jurov, Marčišovská Margita, Peter Rajčuľa , Mikuláš Spodník/,
PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 16/2021 z 3. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva
obce Nižný Slavkov zo dňa 02.06.2021
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Slavkove podľa príslušných ustanovení zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v platnom znení/resp. príslušných ustanovení Štatútu danej obce
schvaľuje
prijatie úveru vo výške 90 000,- EUR poskytnutého zo strany Prima banky Slovensko, a.s, so
sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH:
SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka
číslo: 148/L (ďalej len „banka“) za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve.
Tento úver bude použitý na: Investičnú akciu – Spevnená plocha pri cintoríne v obci Nižný
Slavkov
Hlasovanie: ZA: 4 /Lukáš Jurov, Marčišovská Margita, Peter Rajčuľa , Mikuláš Spodník/,
PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

10. Záver
Na záver sa starosta obce poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť na obecnom
zastupiteľstve.

V Nižnom Slavkove 02.06.2021

Zapísala :

Margita Marčišovská

..................................................

Starosta obce:

Ing. Jozef Kamenický

...................................................

Overovatelia zápisnice:

Peter Rajčuľa
Mikuláš Spodník

...................................................
...................................................

