Zápisnica z 3. zasadania Obecného zastupiteľstva v Nižnom Slavkove
konaného dňa 26.5.2017
Prítomní: Ing. Jozef Kamenický, starosta obce
Poslanci podľa priloženej prezenčnej listiny
PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Informácie starostu obce
- snem ZMOS
- GP na určenie vlastníckych práv obce-miestne komunikácie
- stretnutie Slavkovov
- rómska problematika
- susedské spory
- školské ihrisko
- plnenie rozpočtu na rok 2017
- zber komunálneho odpadu žiakmi ZŠ s MŠ
4. Organizácia MDD 4.6. dňa matiek a osláv sv. Anny 23.7.2017
5. Rekonštrukcia kuchyne a jedálne
6. Predloženie ŽoNFP na SO v rámci výzvy OPLZ-PO5-2017-1
„Miestne občianske poriadkové služby v obci Nižný Slavkov“
7. Obecná rada - doplnenie
8. Rôzne – žiadosti občanov
9. Schválenie uznesenia
10. 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 je prítomných 6 poslancov obecného zastupiteľstva,
/ ospravedlnený Peter Rajčuľa /, na základe čoho vyhlásil zasadnutie obecného zastupiteľstva
za uznášania schopné. Následne oboznámil prítomných s programom 3. zasadnutia OZ.
Program zasadnutia bol schválený bez pripomienok.
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
Starosta obce za overovateľov zápisnice určil : Lukáš Jurov, Zdenka Strelcová
Písaním zápisnice bola poverená : Beáta Kapitančíková.
3. Informácie starostu obce
V dňoch 17. a 18. mája 2017 sa v Kongresovom centre Incheba uskutočnil v poradí
28. snem Združenia miest a obcí Slovenska za účasti takmer 800 starostov a primátorov.

Prvý rokovací deň začal slávnostným otvorením snemu o 13.00 hod., keď bol po privítaní hostí
a delegátov schválený program rokovania. Následne predseda ZMOS Michal Sýkora predložil
správu o činnosti združenia. Po tomto bode nasledovalo vystúpenie členov Rady ZMOS,
prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku a predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta
Fica, členov vlády SR a zahraničných hostí. Od 15.00 hod. pokračovalo rokovanie pracovnou
časťou snemu, v ktorej sa delegáti venovali pracovným otázkam, plneniu priorít od
minuloročného snemu a diskusii o prioritách ZMOS na nadchádzajúce obdobie. Druhý deň
rokovania pokračovala diskusia delegátov a hostí, pričom pred záverom snemu, boli
schvaľované uznesenia 28. snemu vrátane priorít do ďalšieho snemu.
Hlavné priority Združenia miest a obcí Slovenska po 28. sneme:
Zachovať súčasný systém financovania miestnej územnej samosprávy, vrátane nastavenia
parametrov dane z príjmov fyzických osôb a miestnych daní, s cieľom posilňovania jej
finančnej stability a neprijímať v legislatívnom procese také právne predpisy, ktoré budú mať
negatívny dopad na financovanie miest a obcí (najmä na výnos dane z príjmov fyzických osôb).
Presadzovať úplné financovanie prevádzkových a mzdových nákladov pre všetky základné
školy z prostriedkov štátneho rozpočtu. Podporovať optimalizáciu škôl a školských zariadení
zavádzaním diferencovaných prevádzkových kritérií a kvalitatívnych ukazovateľov do
systému normatívneho financovania. Presadzovať návrhy ZMOS na novelu zákona o obecnom
zriadení zameranú na riešenie naliehavých problémov aplikačnej praxe. Presadzovať na úrovni
vlády SR v rámci majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva k pozemkom vo vlastníctve
štátu (v správe iných subjektov ako SPF) pod existujúcimi stavbami miest a obcí, bezodplatné
prevody týchto pozemkov do vlastníctva miest a obcí vrátane štátnych pozemkov pod
plánovanými verejnoprospešnými stavbami miest a obcí. Podporovať zvýšenie platov pre
zamestnancov vo verejnej službe so zvýraznením ich motivačných funkcií. Zaoberať sa
problematikou rómskych komunít v rôznych oblastiach ich života v rámci kompetencií miestnej
územnej samosprávy, s cieľom zvyšovania ich životnej úrovne. Požadovať od Ministerstva
zdravotníctva SR zabezpečenie primeranej územnej dostupnosti lekárskej služby prvej pomoci
a rýchlej zdravotníckej služby, prijatie účinných opatrení na zabezpečenie dostatočného počtu
praktických lekárov prvého kontaktu, prehodnotenie siete odborných zdravotných ambulancií
a vytváranie centier integrovanej zdravotnej starostlivosti v úzkej súčinnosti s miestnou
územnou samosprávou, pri rešpektovaní reálnych potrieb obyvateľov miest a obcí. Trvať na
zriadení Fondu dopravnej infraštruktúry na financovanie výstavby a rekonštrukcie miestnych
komunikácií a parkovísk v obciach a mestách. Požadovať bezodplatný prevod prebytočného
majetku štátu na mestá a obce (vrátane ŽSR).
GP na určenie vlastníckych práv obce - miestne komunikácie, Obec Nižný Slavkov požiadala
katastrálny odbor o zápis geometrických plánov číslo 2/2016 a 3/2016 na určenie vlastníckych
práv do registra C KN.
X. medzinárodné stretnutie miest a obcí, ktoré majú vo svojom názve „ Slavkov“ sa uskutoční
v Slavkovciach, v dňoch 8.9.2017 – 10.9.2017. Súčasťou stretnutia budú oslavy 715. výročia
1. písomnej zmienky o obci Slavkovce. Presný program stretnutia bude zaslaný. Pre každú
delegáciu je rezervované ubytovanie pre 4 účastníkov.
Rómska problematika- Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej
služby v obciach s prítomnosťou MRK. V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi obce
s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít.
Susedské spory- podľa Občianskeho zákonníka, ak došlo k zrejmému zásahu do pokojného
stavu medzi susedmi, možno sa domáhať ochrany od obce. V tomto prípade sa dlhšiu dobu
zaoberáme riešením susedského sporu /občianskoprávny spor /, v ktorom proti sebe stoja dve
súkromné fyzické osoby:
Pani Mária Fiľová, Nižný Slavkov č. 156
Pán Vladimír Labanc, Nižný Slavkov č. 155

K uzavretiu sporu a následnej dohode bude zvolaná komisia pre verejný poriadok, zástupca
obvodného úradu Sabinov a polície, ktorej termín sa upresní po dohode s dotknutými stranami.
Školské ihrisko – nakoľko bolo v dezolátnom stave, nerovné, tráva nemala požadovanú kvalitu
v mesiacoch apríl –máj sa vykonala revitalizácia ihriska /orba, diskovanie, zber kameňov,
výsev trávového osiva, pohnojenie, zabránenie osiva a hnojiva/ za účelom skvalitnenia povrchu
a štruktúry plochy futbalového ihriska. Zemné práce na ihrisku vykonal Ján Rusnák a následnú
úpravu zamestnanci OcÚ a aktivačných prác v spolupráci so školou.
Zber komunálneho odpadu žiaci ZŠ s MŠ 18. mája v spolupráci s obcou uskutočnili zber
komunálneho odpadu v katastri obce, kde vyzberali viac ako 40 vriec odpadu.
UZNESENIE č. 17 /2017
z 3. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva obce Nižný Slavkov
konaného dňa 26.5.2017
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Slavkove berie na vedomie
Informácie starostu obce o:
- účasti na sneme ZMOS -u
- GP na určenie vlastníckych práv obce-miestne komunikácie
- stretnutie Slavkovov
- rómska problematika
- susedské spory
- školské ihrisko
- zber komunálneho odpadu
4. Organizácia MDD, dňa matiek, dňa otcov 4.6.2017 a osláv sv. Anny 23.7.2017
V nedeľu 4.6.2017 od 15.30 hod sa v areáli amfiteátra uskutoční v spolupráci s CVČ, ZŠ s MŠ
a školou tanca stretnutie detí, rodičov a priateľov školy, ale aj občanov obce z príležitosti MDD
spojený s dňom matiek a blížiacim sa dňom otcov.
V programe, ktorý pripravuje obec v spolupráci so školou vystúpi:
Škola tanca pri CVČ Nižný Slavkov, Škola tanca Poloma, Čavargoše Sabinov,Anna Poráčová,
D.J. Pavol Matija s ozvučením areálu, Slavkovianka.
Počas popoludnia škola tanca a CVČ pripravia pre deti rôzne súťaže, po skončení budú všetci
súťažiaci odmenení drobnosťami.
Občerstvenie – výčap zabezpečí Ľudmila Jaššová
Obec zabezpečí zafinancovanie účinkujúcich, občerstvenie pre účinkujúcich, darčeky pre
mamičky, sladkosti pre deti. Zároveň prítomní rodičia dostanú lístky na kofolu, alebo pivo.
Náklady na plánovanú akciu: Odmeny súťažiacim za vystúpenie a ozvučenie cca 500,00 eur
Sladkosti pre deti, matky, občerstvenie a spotrebný materiál na akciu cca 500,00 eur.
Oslavy sv. Anny: 23. júl 2017
Predpokladané účinkujúce súbory
FS Orlov
FS Čemerica / Šar. Sokolovce/
FS Slavkovjanka
Šarišan
ĽH Stanislava Baláža
Peter Stašák
Výčap a tombola budú doriešené a skonkretizované na najbližšom zasadnutí.

UZNESENIE č. 18/2017
z 3. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva obce Nižný Slavkov
konaného dňa 26.5.2017
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľu j e:
- náklady obce vo výške 1 000 EUR na financovanie akcie organizovanej 4.6.2017
Hlasovanie: Z celkového počtu 7 poslancov bolo na zasadnutí prítomných 6 poslancov.
ZA: 6 poslancov, PROTI: 0 poslancov, ZDRŽALO SA: 0 poslancov
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie :
informácie starostu obce o priebehu osláv sv. Anny
5. Rekonštrukcia kuchyne a jedálne
Havarijný stav kuchyne sa prejavil hneď po poslednom zastupiteľstve, keď odišiel kuchynský
sporák a musel sa zakúpiť nový z dôvodu vysokých nákladov na opravu a na základe
konštatovania odborníkov, že pôvodný sa nedá opraviť / technický posudok/.
Cena za sporák 3 410,40 eur.
Požiadavka vedenia ZŠ s MŠ na rekonštrukciu kuchyne a jedálne je na základe predbežnej
kalkulácie cca 21 000,00 eur. Vedenie školy požiadalo OcZ aj na vybavenie kuchyne vo výške
cca 6 000,00 eur na nákup ďalšieho potrebného príslušenstva a zariadení. Poslanci po
oboznámení sa s predbežnou kalkuláciou nemali výhrady k rekonštrukcii kuchyne a školskej
jedálne a poverili starostu obce so začatím verejného obstarávania na rekonštrukciu objektov.
Nákup zariadenia pre kuchyňu bude až po ukončenej rekonštrukcií kuchyne a jedálne.
UZNESENIE č. 19/2017
z 3. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva obce Nižný Slavkov
konaného dňa 26.5.2017
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e :
Rekonštrukciu školskej kuchyne a jedálne vo výške 21 000,00 €
Hlasovanie: Z celkového počtu 7 poslancov bolo na zasadnutí prítomných 6 poslancov.
ZA: 6 poslancov, PROTI: 0 poslancov, ZDRŽALO SA: 0 poslancov
6. Predloženie ŽoNFP na SO v rámci výzvy OPLZ-PO5-2017-1
„Miestne občianske poriadkové služby v obci Nižný Slavkov“
Starosta obce oboznámil poslancov OcZ s novou výzvou.
Predloženie ŽoNFP na SO v rámci výzvy OPLZ-PO5-2017-1
•
Názov projektu: „Miestne občianske poriadkové služby v obci Nižný Slavkov“,
pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce
•
zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu t.j. min. 5% z celkových
oprávnených výdavkov
•
zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel
medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu (ak sú
relevantné)
Po následnej debate prítomní poslanci súhlasili s tým, aby obec sa zapojila do tohto projektu.

UZNESENIE č. 20/2017
z 3.riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva obce Nižný Slavkov
konaného dňa 26.5.2017
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e :
Predloženie ŽoNFP na SO v rámci výzvy OPLZ-PO5-2017-1
- názov projektu: „Miestne občianske poriadkové služby v obci Nižný Slavkov“, pričom
ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce
- zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu t. j. min. 5% z celkových
oprávnených výdavkov
- zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel
medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu
(ak sú relevantné)
Hlasovanie: Z celkového počtu 7 poslancov bolo na zasadnutí prítomných 6 poslancov.
ZA: 6 poslancov, PROTI: 0 poslancov, ZDRŽALO SA: 0 poslancov
7. Obecná rada - doplnenie
V tomto bode programu starosta oznámil poslancom, že podľa § 14 o obecnom zriadení
(1) Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť obecnú radu. Obecná rada je zložená z poslancov,
ktorých volí obecné zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Obecnú radu a jej členov môže
obecné zastupiteľstvo kedykoľvek odvolať. Spôsob volieb upravuje rokovací poriadok
obecného zastupiteľstva.
(2) Počet členov obecnej rady tvorí najviac tretinu počtu poslancov. V zložení obecnej rady sa
prihliada na zastúpenie politických strán, politických hnutí a nezávislých poslancov v obecnom
zastupiteľstve /u nás traja/.
(3) Obecná rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva.
Plní úlohy podľa rozhodnutia obecného zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu
starostu.
(4) Obecná rada sa schádza podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace. Jej zasadnutie zvoláva
a vedie starosta alebo zástupca starostu, ak tak neurobí starosta.
(5) Obecná rada je spôsobilá rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov
rady. Na prijatie uznesenia obecnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých jej
členov.
Členovia obecnej rady sú: Peter Rajčuľa a Lukáš Jurov. Poslanci si zvolili z pätice poslancov:
Stanislav Hudý, Peter Hudý, Pavol Kapitančík, Ján Popovič a Zdenka Strelcová jedného člena.
Tretím členom Obecnej rady bol zvolený Ján Popovič.
UZNESENIE č. 21/2017
z 3. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva obce Nižný Slavkov
konaného dňa 26.5.2017
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e:
- Jána Popoviča za člena obecnej rady
Hlasovanie: Z celkového počtu 7 poslancov bolo na zasadnutí prítomných 6 poslancov.
ZA: 6 poslancov, PROTI: 0 poslancov, ZDRŽALO SA: 0 poslancov

8. Rôzne – prijaté žiadosti
V priebehu mesiacov apríl a máj obec obdŕžala niekoľko žiadosti, ktoré boli prerokované
na zasadaní obecného zastupiteľstva.
1) Dňa 18.4.2017 bola zaregistrovaná žiadosť SYNOT TIP, a.s. o súhlas s umiestnením
stávkovej kancelárie. Poslanci udelili súhlas na umiestnenie tejto stávkovej kancelárie
v prevádzke Music bar Nižný Slavkov 81.
2) Dňa 25.5.2017 obec prijala žiadosti od:
- ZŠ s MŠ na finančný príspevok na zakúpenie nábytku do MŠ. Prílohu tvorí podrobný rozpis.
Poslanci súhlasili, aby sa priestory tunajšej materskej školy vynovili. Príspevok vo výške
1 510,70 € schválili.
- Michal Spodník požiadal o odpredaj poľnohospodárskej pôdy evidovanej na LV č. 1282 KNE
p. č. 4644, p. č. 4646 s podielom pod B8 a B9 Obec Nižný Slavkov s podielom obe v1/32 -ine
v pomere k celku. Poslanci sa zhodli na tom, že túto žiadosť je potrebné prehodnotiť a doriešiť
a preto sa touto žiadosťou bude zaoberať na najbližšom zasadaní.
- Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov požiadala o prešetrenie sociálnej
situácie Diany Žigovej. Starosta obce informoval poslancov o tom, že rodičia maloletej boli
prizvaní na obecný úrad, kde bola vysvetlená situácia, ktorá sa odohrala v osade.

UZNESENIE č. 22/2017
z 3.riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva obce Nižný Slavkov
konaného dňa 26.5.2017
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e :
- umiestnenie stávkovej kancelárie v prevádzke Music bar Nižný Slavkov 81
- finančný príspevok pre MŠ vo výške 1 510,70 € na zakúpenie nového nábytku
Hlasovanie: Z celkového počtu 7 poslancov bolo na zasadnutí prítomných 6 poslancov.
ZA: 6 poslancov, PROTI: 0 poslancov, ZDRŽALO SA: 0 poslancov
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie :
- žiadosť Michala Spodníka o odpredaj poľnohospodárskej pôdy
9. Schválené uznesenia z 3. riadneho zasadania obecného zastupiteľstva,
konaného dňa 26.5.2017
UZNESENIE č. 17 /2017
z 3. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva obce Nižný Slavkov
konaného dňa 26.5.2017
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Slavkove berie na vedomie
Informácie starostu obce o:
- účasti na sneme ZMOS -u
- GP na určenie vlastníckych práv obce-miestne komunikácie
- stretnutie Slavkovov
- rómska problematika
- susedské spory
- školské ihrisko
- zber komunálneho odpadu

UZNESENIE č. 18/2017
z 3. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva obce Nižný Slavkov
konaného dňa 26.5.2017
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľu j e:
- náklady obce vo výške 1 000 EUR na financovanie akcie organizovanej 4.6.2017
Hlasovanie: Z celkového počtu 7 poslancov bolo na zasadnutí prítomných 6 poslancov.
ZA: 6 poslancov, PROTI: 0 poslancov, ZDRŽALO SA: 0 poslancov
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie :
informácie starostu obce o priebehu osláv sv. Anny
UZNESENIE č. 19/2017
z 3. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva obce Nižný Slavkov
konaného dňa 26.5.2017
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e :
Rekonštrukciu školskej kuchyne a jedálne vo výške 21 000,00 €
Hlasovanie: Z celkového počtu 7 poslancov bolo na zasadnutí prítomných 6 poslancov.
ZA: 6 poslancov, PROTI: 0 poslancov, ZDRŽALO SA: 0 poslancov
UZNESENIE č. 20/2017
z 3.riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva obce Nižný Slavkov
konaného dňa 26.5.2017
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e :
Predloženie ŽoNFP na SO v rámci výzvy OPLZ-PO5-2017-1
- názov projektu: „Miestne občianske poriadkové služby v obci Nižný Slavkov“, pričom
ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce
- zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu t. j. min. 5% z celkových
oprávnených výdavkov
- zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel
medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu
(ak sú relevantné)
Hlasovanie: Z celkového počtu 7 poslancov bolo na zasadnutí prítomných 6 poslancov.
ZA: 6 poslancov, PROTI: 0 poslancov, ZDRŽALO SA: 0 poslancov
UZNESENIE č. 21/2017
z 3. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva obce Nižný Slavkov
konaného dňa 26.5.2017
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e:
- Jána Popoviča za člena obecnej rady
Hlasovanie: Z celkového počtu 7 poslancov bolo na zasadnutí prítomných 6 poslancov.
ZA: 6 poslancov, PROTI: 0 poslancov, ZDRŽALO SA: 0 poslancov

UZNESENIE č. 22/2017
z 3.riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva obce Nižný Slavkov
konaného dňa 26.5.2017
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e :
- umiestnenie stávkovej kancelárie v prevádzke Music bar Nižný Slavkov 81
- finančný príspevok pre MŠ vo výške 1 510,70 € na zakúpenie nového nábytku
Hlasovanie: Z celkového počtu 7 poslancov bolo na zasadnutí prítomných 6 poslancov.
ZA: 6 poslancov, PROTI: 0 poslancov, ZDRŽALO SA: 0 poslancov
10. Záver
Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval prítomným za účasť
a zasadanie ukončil.

V Nižnom Slavkove dňa 26.5.2017
................................................
Ing. Jozef Kamenický
starosta obce

Zapísala: Beáta Kapitančíková

Overovatelia zápisnice:

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

Lukáš Jurov

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

Zdenka Strelcová

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

