Zápisnica zo 7. zasadania
obecného zastupiteľstva konaného
dňa 15.12.2021
PRÍTOMNÍ: Podľa prezenčnej listiny
PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu
Informácia starostu obce
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2022
Stanovisko HK k návrhu rozpočtu
Návrh rozpočtu na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024
Schválenie VZN obce a smernice obce
Investičné zámery obce
Menovanie troch členov do komisie výberového konania na MOPS
Rôzne
Schválené uznesenia
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
/ Dominik Fedor ospravedlnený / na základe čoho vyhlásil zasadnutie obecného zastupiteľstva
za uznášania schopné.
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
Písaním zápisnice bola poverená : Margita Marčišovská
Overovateľmi zápisnice: Lukáš Jurov, Pavol Kapitančík
3. Schválenie programu
Poslanci obecného zastupiteľstva:
- schválili riadny program schôdze obecného zastupiteľstva podľa pozvánky,
- schválili upravený program schôdze obecného zastupiteľstva / § 12 ods. 1 zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov /.

Uznesenie č. 34/2021 zo 7. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva
obce Nižný Slavkov zo dňa 15.12.2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
- program 7. riadneho rokovania obecného zastupiteľstva v Nižnom Slavkove, podľa
ustanovenia § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
Hlasovanie: ZA: 6 / Lukáš Jurov, Pavol Kapitančík , Margita Marčišovská , Peter Rajčuľa ,
Mikuláš Spodník, Matúš Tomaščák/, PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0
4. Informácie starostu obce
Starosta obce informoval poslancov o
- priebehu procesu Zmien a doplnkov č. 3, ktoré boli prijaté uznesením č. 30/2021 zo 6.
riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva obce Nižný Slavkov zo dňa 22.10.2021.
- možnosti renovácie parkiet v sále KD
- úprave traktora na zimné obdobie, vpredu hydraulická radlica, vzadu rozmetávač
kameňa a soli
- o dohode o spoločnom postupe pri vysporiadaní parcely registra E, p. č. 84, zapísanej
na LV č. 1597
Uznesenie č. 35/2021 zo 7. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva
obce Nižný Slavkov zo dňa 15.12.2021
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie :
- informácie starostu obce
Hlasovanie: ZA: 6 / Lukáš Jurov, Pavol Kapitančík , Margita Marčišovská , Peter Rajčuľa ,
Mikuláš Spodník, Matúš Tomaščák/, PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2022
Hlavný kontrolór obce Stanislav Turák navrhol poslancom obecného zastupiteľstva návrh plánu
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2022:

1.

Predloženie správy o kontrolnej činnosti v zmysle § 18f ods. 1 písm. e) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

2.

Kontrola tvorby a čerpania peňažných fondov

3.

Kontrola plnenia prijatých opatrení na odstránenie zistených nedostatkov pri vybranej
kontrole

4.

Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu obce za rok 2021.

5.

Vypracovanie a predloženie plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022.

Uznesenie č. 36 /2021 zo 7. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva
obce Nižný Slavkov zo dňa 15.12.2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2022
Hlasovanie: ZA: 6 / Lukáš Jurov, Pavol Kapitančík, Marčišovská Margita, Peter Rajčuľa ,
Mikuláš Spodník, Matúš Tomaščák/, PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

6.

Stanovisko HK k návrhu rozpočtu

V zmysle § 18f, odsek 1, písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov (ďalej len v z.n.p.) hlavný kontrolór predložil poslancom zastupiteľstva
odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2022.
Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2022 bolo spracované na základe
predloženého návrhu rozpočtu obce Nižný Slavkov na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a
2024, ktorý bol spracovaný v súlade s § 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
A. Východiská spracovania odborného stanoviska
Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzal z posúdenia predloženého návrhu rozpočtu
obce na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024 (ďalej len „návrh rozpočtu“) z týchto
hľadísk:
1. Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu
1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a zákona
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v z.n.p.
Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákonov:
 č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a
drobné stavebné odpady v z.n.p.,
 č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.,
 č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
v z.n.p. a ostatné súvisiace právne normy.
1.2. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce
Návrh rozpočtu bol zverejnený v obci obvyklým spôsobom a to na úradnej tabuli obce v súlade
s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
2. Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu
Návrh rozpočtu bol spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje
druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej
klasifikácie v znení neskorších predpisov, ktorá je záväzná pri zostavovaní rozpočtov územnej
samosprávy.

B. Východiská tvorby návrhu rozpočtu
Návrh rozpočtu vychádza z východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2022 – 2024 ako aj z
vývoja hospodárenia obce v roku 2021 a v predchádzajúcich sledovaných rokoch.
C. Tvorba návrhu rozpočtu
Návrh rozpočtu je spracovaný podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. v členení podľa § 9
ods. 1 citovaného zákona na:
a) rozpočet na príslušný rozpočtový rok – rok 2022,
b) rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku - rok 2023,
c) rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b) – rok
2024.
Rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok je záväzný, rozpočty na nasledujúce dva rozpočtové
roky nie sú záväzné, majú len orientačný charakter, ich ukazovatele sa spresňujú v ďalších
rozpočtových rokoch. Je predložený na schválenie podľa ustanovení zákona č. 583/2004 v
znení neskorších predpisov § 10 ods. 4, ktorý ustanovuje, že: Rozpočet obce sa predkladá na
schválenie OcZ v členení minimálne na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej rozpočtovej
klasifikácie
Návrh je spracovaný aj podľa ústavného zákona č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti
– čl. 9 ods. 1: Subjekty verejnej správy sú povinné zostavovať svoj rozpočet najmenej na tri
rozpočtové roky, pričom súčasťou návrhu rozpočtu je aj schválený rozpočet na bežný
rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o
skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky. Subjekty verejnej správy
zohľadňujú pri zostavení svojho rozpočtu prognózy zverejnené ministerstvom financií.
D. Základná charakteristika návrhu rozpočtu
Na schválenie je predložený návrh rozpočtu obce na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024:

Rozpočet celkom:
Rozpočtové roky
Príjmy celkom
Výdavky celkom
Hospodárenie obce: vyrovnané

EUR
2022
890 780
890 780
0

Podľa § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy Rozpočet
obce a rozpočet vyššieho územného celku podľa odseku 3 sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový.
Z tabuľky Rozpočet celkom vyplýva vyrovnaný rozpočet obce.
V členení:
Bežný rozpočet:
EUR
Rozpočtové roky
2022
890 780
Bežné príjmy celkom
881 780
Bežné výdavky celkom
9 000
Hospodárenie obce: vyrovnané
V príjmovej časti bežného rozpočtu sa v najvýznamnejšej položke výnos podielových daní fyzických
osôb plánuje príjem 360 000 €, čo je aj výška očakávanej skutočnosti v roku 2021. Obec v súlade s § 10
ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy má povinnosť zostaviť

svoj bežný rozpočet ako vyrovnaný alebo prebytkový. Splnenie tejto zákonnej povinnosti je zrejme
z tabuľky bežného rozpočtu, na základe ktorej možno konštatovať, že bežný rozpočet obce Nižný
Slavkov na rok 2022, ktorého súčasťou je aj rozpočet rozpočtovej organizácie obce – ZŠ s MŠ, je
v návrhu zostavený ako prebytkový vo výške 9 000 €.
Kapitálový rozpočet:
Rozpočtové roky
Kapitálové príjmy celkom
Kapitálové výdavky celkom
Hospodárenie obce: vyrovnané

EUR
2022
0
0
0

Kapitálový rozpočet sa zostavuje v súlade s § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy ako vyrovnaný alebo prebytkový; kapitálový rozpočet sa môže
zostaviť ako schodkový, ak tento schodok možno kryť zostatkami finančných prostriedkov obce z
minulých rokov, návratnými zdrojmi financovania, alebo je tento schodok krytý prebytkom bežného
rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku. Z tabuľky Kapitálový rozpočet vyplýva, že obec Nižný
Slavkov neplánuje v roku 2022 kapitálový rozpočet, pričom v prípade potreby je možné upraviť
rozpočet aj v priebehu rozpočtového roka v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy. Predpokladá sa, že návrh rozpočtu príjmov ktorý je spracovaný do výšky
daňových a nedaňových predpokladaných príjmov, dotácií a transferov, prejde určitým vývojom v
súvislosti s ich plnením, a to najmä s plnením daňových príjmov, kapitálových príjmov, prípadne iných
vplyvov, čo si bude vyžadovať primerané rozpočtové opatrenia. Z predloženého návrhu bežného a
kapitálového rozpočtu vyplýva plánovaný výsledok rozpočtového hospodárenia podľa § 2 písm. b) a §
10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy prebytok
vo výške 9 000 €.
Finančné operácie:
Rozpočtové roky
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Rozdiel FO

EUR
2022
0
9 000
-9 000

Súčasťou rozpočtu obce sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov a
realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a
výdavkov rozpočtu obce. Z návrhu príjmových a výdavkových finančných operácií vyplýva, že obec
neplánuje v nasledujúcom roku využiť zapojenie príjmových finančných operácií do rozpočtu, pričom
sa počíta s výdavkovými finančnými operáciami ako splátky návratných zdrojov financovania vo výške
9 000. Podľa § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy ak
je bežný rozpočet alebo kapitálový rozpočet zostavený ako prebytkový, možno prebytok príslušného
rozpočtu použiť na úhradu návratných zdrojov financovania. Túto zákonnú podmienku je možné
uplatniť pri dosiahnutí plánovaného prebytku bežného rozpočtu vo výške 9 000 €, z ktorý sa použije na
úhradu návratných zdrojov financovania.
Návrh rozpočtu na roky 2023 a 2024, ktorý je spracovaný vo forme výhľadu na roky 2023 a 2024
nemá záväzný charakter, pričom sa predpokladá vyrovnaný rozpočet v roku 2023 aj v roku 2024.
Obec nepripravuje návrh rozpočtu v programovej štruktúre z dôvodu rozhodnutia obecného
zastupiteľstva v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov. Podľa § 12 uvedeného zákona obec
vykoná po schválení rozpočtu jeho rozpis na rozpočtové organizácie.

E. ZHRNUTIE
Návrh rozpočtu na rok 2022 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2023 – 2024 je spracovaný v súlade
s ustanoveniami zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov a ostatnými platnými všeobecne záväznými
právnymi predpismi. Návrh rozpočtu bol zverejnený v obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného
zastupiteľstva na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

ZÁVER
Odporúčam obecnému zastupiteľstvu predložený návrh rozpočtu obce na rok 2022 po prípadných
úpravách schváliť a návrh viacročného rozpočtu na roky 2023 a 2024 zobrať na vedomie.

Uznesenie č. 37/2021 zo 7. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva
obce Nižný Slavkov zo dňa 15.12.2021
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie :
- Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2022
a viacročného rozpočtu na roky 2023–2024.
Hlasovanie: ZA: 6 / Lukáš Jurov, Pavol Kapitančík , Margita Marčišovská , Peter Rajčuľa ,
Mikuláš Spodník, Matúš Tomaščák/, PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

7.

Návrh rozpočtu na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024

Mestá a obce sú povinné pri zostavovaní rozpočtu postupovať okrem zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy aj podľa osobitného predpisu, ktorým je ústavný zákon
č. 493 /2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti. Materiál rozpočtu na rok 2022 s výhľadom na
roky 2023 a 2024 predložila obec v zmysle Zásad rozpočtového hospodárenia obce Nižný
Slavkov. Rozpočet Obce Nižný Slavkov na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024 je
vypracovaný v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako aj Zásad rozpočtového
hospodárenia Obce Nižný Slavkov. Návrh rozpočtu v príjmovej, ale aj výdavkovej časti
rozpočtov obcí a miest veľmi závisí na tom, aký bude rozpočet verejnej správy a štátny rozpočet
na nasledujúci rok. Obec v súlade s § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy má povinnosť zostaviť svoj bežný rozpočet ako vyrovnaný
alebo prebytkový. Splnenie tejto zákonnej povinnosti je zrejme z tabuľky bežného rozpočtu,
viď príloha, na základe ktorej možno konštatovať, že bežný rozpočet obce Nižný Slavkov na
rok 2022 je v návrhu zostavený ako vyrovnaný/ príloha č.1/.
Uznesenie č. 38/2021 zo 7. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva
obce Nižný Slavkov zo dňa 15.12.2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :
- Rozpočet na rok 2022
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
- Rozpočet obce s výhľadom na roky 2023 a 2024

Hlasovanie: ZA: 6 / Lukáš Jurov, Pavol Kapitančík, Marčišovská Margita, Peter Rajčuľa ,
Mikuláš Spodník, Matúš Tomaščák/, PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0
8. Schválenie VZN
Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2021 o poplatkoch za pracovné úkony,
vykonávané Obecným úradom v Nižnom Slavkove
V súlade so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a v súlade
s novelou zákona č. 527/2010 Z. z., Obec Nižný Slavkov vydáva Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2019
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
území obce Nižný Slavkov.
Miestne dane, ako jeden z hlavných zdrojov príjmov v rozpočte obce, upravuje obec vo
VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Nižný Slavkov. Základným predpokladom pre naplnenie očakávaných
príjmov je prijatie VZN, ktoré v podmienkach obce stanoví povinnosť platiť dane, určí výšku
sadzieb, splatnosť, odpustenie poplatku a ďalšie nevyhnutné náležitosti.
Obec Nižný Slavkov ako správca miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady pristúpilo k zvýšeniu miestneho poplatku za komunálne odpady v priemere
o 6% na základe finančných analýz (náklady na zber a uloženie komunálneho odpadu, výška
poplatku za uloženie odpadu). Vypočítaná výška poplatku nie je postačujúca na vykrytie celého
nákladu na jedného občana. K zvýšeniu poplatkov dochádza v súvislosti s legislatívnymi
zmenami prijatými v NR SR. Špecifický je poplatok za komunálny odpad, ktorý mal byť
stanovený v takej výške, aby výnosy z neho pokrývali výdavky súvisiace s odvozom,
spracovaním a likvidáciou odpadov, teda s účinnosťou, na ktorú sa vyberá. Keďže došlo
k výraznému nárastu výdavkov na zabezpečenie služieb súvisiacich so zberom, prepravou
a zneškodňovaním odpadov pre fyzické osoby – občanov na území obce Nižný Slavkov je
potrebné upraviť výšku miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad tak,
aby sa príjem vyrovnal výdavkom za vývoz komunálneho odpadu a drobného stavebného
odpadu.
Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 4/2019 bol vyvesený na úradnej tabuli obce Nižný
Slavkov a zverejnený spôsobom obvyklým, v súlade s ustanovením § 6 ods. 3, 8, 9 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2021 o poplatkoch za pracovné úkony, vykonávané
Obecným úradom v Nižnom Slavkove bol vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 29.11.2021 a
zvesený z úradnej tabule obce dňa 14.12.2021.
§1
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje poplatky za konania a pracovné
úkony, (ďalej len „poplatky“), ktoré sú v zmysle výkonu samosprávnych funkcií a výkonu
prenesenej štátnej správy vykonávané Obecným úradom v Nižnom Slavkove.
§2
Predmet poplatkov
Predmetom poplatkov sú úkony a konania Obecného úradu , ktoré sú uvedené v sadzobníku

poplatkov prislúchajúcemu k zákonu č. 145/95 Z. z. o správnych poplatkoch v znení jeho noviel
a doplnkov a v sadzobníku poplatkov prislúchajúcemu k tomuto VZN.
§3
Poplatník
Poplatníkom je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá dala podnet na úkon alebo konanie,
alebo pre ktorú sa úkon vykonáva alebo konanie uskutočňuje, ak tento zákon neustanovuje inak.
Ak je poplatníkov niekoľko, sú povinní zaplatiť poplatok spoločne a nerozdielne.
§4
Oslobodenie od poplatkov
1. Od poplatkov zmysle zák. č. 145/1995 Z. z. sú oslobodené tieto právnické a fyzické osoby:
a) štátne orgány, obce, štátne fondy a štátne rozpočtové organizácie s výnimkou poplatkov
podľa XVI. časti sadzobníka, tvoriaceho prílohu zákona č. 145/1995.
b) Slovenský pozemkový fond pri úkonoch a konaniach, ktoré vykonáva v mene SR
c) diplomatickí zástupcovia, poverení v SR, konzuli z povolania ďalšie osoby, ktoré
podľa medzinárodného práva používajú výsady a imunitu za predpokladu, že je
zaručená vzájomnosť.
2. Od poplatkov sú ďalej oslobodené úkony a konania súvisiace s vykonávaním všeobecne
záväzných právnych predpisov v zmysle osobitných zákonov a úkony a konania vykonané
a uskutočnené v dôsledku živelnej pohromy.
3. Od poplatkov sú taktiež oslobodené úkony a konania, o ktorých tak určuje medzinárodné
dohody alebo medzinárodné zmluvy, ktorými je viazaná Slovenská republika resp.
samosprávny orgán.
4. O ďalších výnimkách v zmysle výkonu samosprávnych funkcií podľa zákona č. 369/90 Zb.
rozhoduje starosta obce Nižný Slavkov.
§5
Sadzby poplatkov
Sadzby poplatkov sú určené v sadzobníku pevnou sumou. Sadzobník poplatkov tvorí súčasť
tohto Všeobecne záväzného nariadenia.
§6
Platenie poplatkov
Poplatky vyberané obcou sa platia v hotovosti do pokladne obce.

1.

2.

§7
Vznik poplatkovej povinnosti a splatnosť poplatkov
Poplatky určené pevnou sumou sa platia bez výzvy a sú splatné pri podaní, ktoré smeruje
k vykonaniu úkonu, alebo k uskutočneniu konania, ak pri jednotlivých položkách
sadzobníka nie je ustanovené inak. Podaním vzniká zároveň poplatková povinnosť. Ak
nebol poplatok zaplatený pri podaní alebo v určenej sume, je splatný do 15 dní odo dňa
doručenia písomnej výzvy správneho orgánu na jeho zaplatenie.
Ak poplatky splatné podľa § 7 tohto Všeobecne záväzného nariadenia nebudú zaplatené,
správny orgán úkon nevykoná a konanie zastaví. Proti rozhodnutiu o zastavení konania pre
nezaplatenie poplatku sa nemožno odvolať.

§8
Následky nezaplatenia poplatku
Ak poplatky splatné podľa § 7 tohto VZN nebudú zaplatené, Obecný úrad resp. iný správny
orgán úkon nevykoná a konanie zastaví. Proti rozhodnutiu o zastavení konania pre nezaplatenie
poplatku sa nemožno odvolať.
§9
Vrátenie poplatku
1. Správny orgán vráti poplatok v plnej výške, ak sa úkon nemohol vykonať alebo nemohlo
uskutočniť konanie bez zavinenia poplatníka, alebo ak bol poplatok zaplatený bez toho, aby
bol na to poplatník povinný, alebo vráti sumu o ktorú poplatník zaplatil viac než bol
povinný, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak.
2. Ak sa konanie neuskutočnilo z dôvodov na strane poplatníka, správny orgán, ktorý poplatok
vybral môže na žiadosť poplatníka rozhodnúť o vrátení poplatku, najviac však vo výške 65
% zo zaplateného poplatku.
3. Poplatok správny orgán vráti najneskôr do 30 dní odo dňa, keď zistil, že sa má poplatok
vrátiť.
4. Nárok na vrátenie poplatku zaniká uplynutím troch rokov od konca kalendárneho roka,
v ktorom bol poplatok zaplatený.
§ 10
Poplatky podľa tohto VZN za pracovné úkony, vykonávané obecným úradom
a organizáciami samosprávy obce Nižný Slavkov uvedené v eurách
a) Sadzobník poplatkov – pracovné úkony
1. Vyhotovenie fotokópií textu:
– formát A4 jednostranne.......................................................................... 0,20
– formát A3 jednostranne.......................................................................... 0,30
2. Bežný oznam v miestnom rozhlase...................................................................... 5,00
3. Vydanie potvrdenia o účasti na pohrebe ............................................................. 2,00
4. Vydanie listiny o pridelení súpisného čísla na budovu ............................................. 5,00
Potvrdenie o poskytovaní/neposkytovaní opatrovateľskej služby ............. ................2,00
6. Potvrdenia na vyžiadanie občanov....................................................................... 3,00
7. Povolenie na výrub stromu FO ............................................................................. 6,50
PO ........................................................................... 66,00
8. Poplatok za prenájom domu smútku .................................................................. 10,00
(za každý začatý deň)
9. Poplatok za prenájom priestorov sály v kultúrnom dome:
- predajná akcia/deň
................................................................ 50,00
- pre občanov – svadby .................................................................. 200,00
- pre cudzích – svadby .................................................................. 300,00
- rôzne výročia, oslavy, krstiny ............................................................ 50,00
- kar....................................................................................................... 30,00
- zábavy ............................................................................................... 250,00
- plesy a spoločenské podujatia ........................................................... 200,00
- požičanie riadu na 1 osobu ............................................................... 0,20
- požičanie stolov (1 ks) ....................................................................... 0,50

- požičanie stoličiek (1ks) ...................................................................... 0,50
- požičanie obrusov (1ks) ....................................................................... 1,00
10. Pri poplatkoch za prenájom sály na spoločenské akcie pre občanov sa
k základnému poplatku pripočítava spotrebovaná el. energia.
- poplatok za el. energiu za kW .............................................................. 0,30
Poznámka:
Nájomca odovzdá po ukončení akcie priestory upratané a to v termíne určenom
správcom. Nájomca je povinný uhradiť prípadnú vzniknutú škodu. Výšku škody určí
starosta.
b) Sadzobník správnych poplatkov
Položka 8
Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby ............................. 5,00
Položka 15
Žiadosť o súhlas s užívaním bytu alebo jeho časti na iné účely ako na bývanie
l. fyzická osoba .............................................................................................................. 9,50
2. právnická osoba ......................................................................................................165,50
Položka 60
Žiadosť o stavebné povolenie
a/ na stavby na bývanie
l. na stavbu rodinného domu ....................................................................................... 33,00
2. na stavbu bytových domov ..................................................................................... 66,00
b/ na stavby na individuálnu rekreáciu /rekreačné a záhradkárske chaty/
1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 ................................................................. 23,00
2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 ..................................................................... 39,50
c/ na zmeny dokončených stavieb na bývanie alebo individuálnu rekreáciu a na zmeny
týchto stavieb pred dokončením ............................................................................... 23,00
d/ na stavby, ktoré plnia doplnkovú funkciu rodinného domu, a na stavby slúžiace
na podnikateľskú činnosť na pozemkoch rodinných domov, na prípojky
na existujúcu verejnú rozvodnú sieť ............................................................................. 16,50
e/ na stavbu garáže s jedným alebo dvoma miestami .................................................. 23,00
f/ na zmeny dokončených stavieb podľa písmena d./a e./ a zmeny týchto stavieb
pred dokončením ........................................................................................................ 16,50
g/ na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a zmeny
stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade
do 49 790,50 € vrátane ................................................................................................. 33,00
nad 49 790,50 € do 99 581,50 € vrátane ....................................................................... 49,50
nad 99 581,50€ do 331 939 € vrátane ........................................................................... 66,00
nad 331 939 € do 3 319 391,50 vrátane ...................................................................... 116,00
nad 3 319 391,50 ........................................................................................................ 199,00
h/ na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné
stavebné povolenie........................................................................................................ 16,50
Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny stavieb na bývanie sú
oslobodení občania s ťažkým zdravotným postihnutím, držitelia preukazu ZŤP.

Položka 62
a/ Žiadosť o povolenie
l. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním, o vydanie
stavebného povolenia podľa položky 60 ...................................................................... 16,50
2. na odstránenie stavby .............................................................................................. 6,50
3. informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia, za každé jednotlivé
zariadenie .................................................................................................................. 49,50
4. terénnych úprav ........................................................................................................ 6,50
b/ Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu s rozpočtovým nákladom
l. do 49 790,50 € vrátane ............................................................................................... 16,50
2. nad 49 790,50 € do 99 581,50 € vrátane ................................................................... 23,00
3. nad 99 581,50€ do 331 939 € vrátane ....................................................................... 33,00
4. nad 331 939 € do 3 319 391,50 vrátane .................................................................. 66,00
5. nad 3 319 391,50 ..................................................................................... ................. 99,50
Položka 142
Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie ............. 6,50
§ 11
Účinnosť nariadenia a záverečné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Nižnom
Slavkove uznesením č.39/ 2021 dňa 15.12.2021 a nadobúda účinnosť dňom 1.1.2022
2. Dňom účinnosti tohto VZN č. 4/2021 o poplatkoch za pracovné úkony vykonávané
Obecným úradom v Nižnom Slavkove sa ruší VZN č. 1/2015 zo dňa 14.12.2015.
3. V prípadoch neuvedených v tomto nariadení sa bude postupovať podľa zák. NR SR
č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení jeho zmien a doplnkov.
Uznesenie č. 39/2021 zo 7. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva
obce Nižný Slavkov zo dňa 15.12.2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2021 o poplatkoch za pracovné úkony, vykonávané
Obecným úradom v Nižnom Slavkove.
Hlasovanie: ZA: 6 / Lukáš Jurov, Pavol Kapitančík, Marčišovská Margita, Peter Rajčuľa ,
Mikuláš Spodník, Matúš Tomaščák/, PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0
Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecnému záväznému nariadenie č. 4/2019 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
území obce Nižný Slavkov bol vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 29.11.2021 a
zvesený z úradnej tabule obce dňa 14.12.2021.
Čl. 1
Úvodné ustanovenie
Obsahom tohto dodatku je zmena miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady (ďalej len „poplatok“).

Čl. 2
Predmet úpravy
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obec Nižný Slavkov sa mení
nasledovne:
Článok 10. Sadzba poplatku znie nasledovne:
1. Sadzba poplatku pre fyzické osoby – občanov je:
a) 17,50 Eur za osobu/kalendárny rok – 16,00 Eur za osobu/ kalendárny rok
b) pre poplatníka bez trvalého pobytu, ktorý vlastní nehnuteľnosti v obci Nižný Slavkov je
sadzba poplatku 17,50 eur na kalendárny rok – 16,00 eur na kalendárna rok
c) sadzba poplatku za kilogram drobných stavebných odpadov bez škodlivín je 0,029 €.
Čl. 3
Záverečné ustanovenia
1. Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2019 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
Nižný Slavkov ostávajú nezmenené v platnosti.
2. Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Nižný Slavkov bol schválený
Obecným zastupiteľstvom obce Nižný Slavkov dňa 15.12.2021 uznesením č. 40/2021.
3. Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Nižný Slavkov nadobúda účinnosť
dňa 01.01.2022
Poslanci nepodporili návrh sadzby poplatkov 17,50 Eur na osobu, schválili 16,00 Eur na osobu.
Uznesenie č. 40/2021 zo 7. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva
obce Nižný Slavkov zo dňa 15.12.2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2021 o poplatkoch za pracovné úkony, vykonávané
Obecným úradom v Nižnom Slavkove.
Hlasovanie: ZA: 5 / Pavol Kapitančík, Marčišovská Margita, Peter Rajčuľa , Mikuláš
Spodník, Matúš Tomaščák/, PROTI: 1 / Lukáš Jurov,/ ZDRŽAL SA: 0
Smernica poplatkov pre traktor, strojové zariadenia a internet obce Nižný Slavkov od
1.1.2022 - Cenník
P.č.
1.

Strojové zariadenie s pohonom hnacej jednotky
New Holland + čelný nakladač

Cena 1 hod / Eur
33,00

2.
3.
4.
5.

New Holland + štiepkovač
New Holland + príves Fliegel
New Holland + snehová radlica v kalamitnom období
Poplatok fyzickej osoby za prevádzku a údržbu
internetu za 1 mesiac

40,00
35,00
33,00
8,50

Uznesenie č. 41/2021 zo 7. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva
obce Nižný Slavkov zo dňa 15.12.2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :
-smernicu poplatkov pre traktor, strojové zariadenia a internet obce Nižný Slavkov od 1.1.2022
Hlasovanie: ZA: 6 / Lukáš Jurov, Pavol Kapitančík, Marčišovská Margita, Peter Rajčuľa ,
Mikuláš Spodník, Matúš Tomaščák/, PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0
9. Investičné zámery obce
Starosta obce predložil návrh investičných zámerov v obci na rok 2022:
- výstavba chodníkov v obci Nižný Slavkov,
- pokračovanie v oplotení cintorína,
- výsadba zelene v obci Nižný Slavkov,
- výstavba nájomných bytov.
Uznesenie č. 42/2021 zo 7. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva
obce Nižný Slavkov zo dňa 15.12.2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :
- investičné zámery obce.
Hlasovanie: ZA: 6 / Lukáš Jurov, Pavol Kapitančík, Marčišovská Margita, Peter Rajčuľa ,
Mikuláš Spodník, Matúš Tomaščák/, PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0
10. Menovanie troch členov do komisie výberového konania na MOPS
Obec Nižný Slavkov na základe schválenia žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci
Operačného programu 312000 - Operačný program Ľudské zdroje (kód výzvy: OPLZ-PO52017-1), ktorá je spolufinancovaná zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu v rámci OP ĽZ,
názov schváleného projektu: Miestne občianske poriadkové služby v obci Nižný Slavkov,
vypísala výberové konanie na



1 pracovné miesto koordinátora členov miestnej občianskej poriadkovej služby (ďalej
len „MOPS“)
2 pracovné miesta členov MOPS,

Dátum a čas výberového konania: 20.12.2021 o 9.00 hod
Miesto výberového konania: Zasadacia miestnosť obecného úradu

Do výberovej komisie boli nominovaní:
Margita Marčišovská, Ing. Mikuláš Spodník a Pavol Kapitančík
Uznesenie č. 43/2021 zo 7. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva
obce Nižný Slavkov zo dňa 15.12.2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :
Do výberovej komisie troch poslancov OcZ: Margita Marčišovská, Ing. Mikuláš Spodník
a Pavol Kapitančík
Hlasovanie: ZA: 6 / Lukáš Jurov, Pavol Kapitančík, Marčišovská Margita, Peter Rajčuľa ,
Mikuláš Spodník, Matúš Tomaščák/, PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0
11. Rôzne
V bode rôzne neboli žiadne dotazy ani informácie zo strany poslancov.
13. Schválené uznesenia
Uznesenie č. 34/2021 zo 7. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva
obce Nižný Slavkov zo dňa 15.12.2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
- program 7. riadneho rokovania obecného zastupiteľstva v Nižnom Slavkove, podľa
ustanovenia § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
Hlasovanie: ZA: 6 / Lukáš Jurov, Pavol Kapitančík , Margita Marčišovská , Peter Rajčuľa ,
Mikuláš Spodník, Matúš Tomaščák/, PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 35/2021 zo 7. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva
obce Nižný Slavkov zo dňa 15.12.2021
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie :
- informácie starostu obce
Hlasovanie: ZA: 6 / Lukáš Jurov, Pavol Kapitančík , Margita Marčišovská , Peter Rajčuľa ,
Mikuláš Spodník, Matúš Tomaščák/, PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 36 /2021 zo 7. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva
obce Nižný Slavkov zo dňa 15.12.2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2022
Hlasovanie: ZA: 6 / Lukáš Jurov, Pavol Kapitančík, Marčišovská Margita, Peter Rajčuľa ,
Mikuláš Spodník, Matúš Tomaščák/, PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 37/2021 zo 7. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva
obce Nižný Slavkov zo dňa 15.12.2021
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie :
- Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2022
a viacročného rozpočtu na roky 2023–2024.

Hlasovanie: ZA: 6 / Lukáš Jurov, Pavol Kapitančík , Margita Marčišovská , Peter Rajčuľa ,
Mikuláš Spodník, Matúš Tomaščák/, PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 38/2021 zo 7. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva
obce Nižný Slavkov zo dňa 15.12.2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :
- Rozpočet na rok 2022
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
- Rozpočet obce s výhľadom na roky 2023 a 2024
Hlasovanie: ZA: 6 / Lukáš Jurov, Pavol Kapitančík, Marčišovská Margita, Peter Rajčuľa ,
Mikuláš Spodník, Matúš Tomaščák/, PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 39/2021 zo 7. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva
obce Nižný Slavkov zo dňa 15.12.2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2021 o poplatkoch za pracovné úkony, vykonávané
Obecným úradom v Nižnom Slavkove.
Hlasovanie: ZA: 6 / Lukáš Jurov, Pavol Kapitančík, Marčišovská Margita, Peter Rajčuľa ,
Mikuláš Spodník, Matúš Tomaščák/, PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 40/2021 zo 7. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva
obce Nižný Slavkov zo dňa 15.12.2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2021 o poplatkoch za pracovné úkony, vykonávané
Obecným úradom v Nižnom Slavkove.
Hlasovanie: ZA: 5 / Pavol Kapitančík, Marčišovská Margita, Peter Rajčuľa , Mikuláš
Spodník, Matúš Tomaščák/, PROTI: 1 / Lukáš Jurov,/ ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 41/2021 zo 7. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva
obce Nižný Slavkov zo dňa 15.12.2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :
-smernicu poplatkov pre traktor, strojové zariadenia a internet obce Nižný Slavkov od 1.1.2022
Hlasovanie: ZA: 6 / Lukáš Jurov, Pavol Kapitančík, Marčišovská Margita, Peter Rajčuľa ,
Mikuláš Spodník, Matúš Tomaščák/, PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 42/2021 zo 7. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva
obce Nižný Slavkov zo dňa 15.12.2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :
- investičné zámery obce.
Hlasovanie: ZA: 6 / Lukáš Jurov, Pavol Kapitančík, Marčišovská Margita, Peter Rajčuľa ,
Mikuláš Spodník, Matúš Tomaščák/, PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie č. 43/2021 zo 7. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva
obce Nižný Slavkov zo dňa 15.12.2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :
Do výberovej komisie troch poslancov OcZ: Margita Marčišovská, Ing. Mikuláš Spodník
a Pavol Kapitančík
Hlasovanie: ZA: 6 / Lukáš Jurov, Pavol Kapitančík, Marčišovská Margita, Peter Rajčuľa ,
Mikuláš Spodník, Matúš Tomaščák/, PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

14. Záver
Na záver sa starosta obce poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť na obecnom
zastupiteľstve.
V Nižnom Slavkove 15.12.2021

Zapísala :

Margita Marčišovská

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

Starosta obce:

Ing. Jozef Kamenický

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

Overovatelia zápisnice: Pavol Kapitančík
Lukáš Jurov

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

