Zápisnica zo 4. zasadania Obecného zastupiteľstva v Nižnom Slavkove
konaného dňa 30. júna 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
4. Správa hlavného kontrolóra
5. Záverečný účet obce a výročná správa
6. Úprava rozpočtu obce
7. Úprava platu starostu obce
8. SPF schválenie bezodplatného prevodu pozemku
9. Rôzne
10. Schválenie uznesenia
11. 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 5 poslancov obecného zastupiteľstva,
/ ospravedlnený Pavol Kapitančík a Bc. Lukáš Jurov /, na základe čoho vyhlásil zasadnutie
obecného zastupiteľstva za uznášania schopné. Následne oboznámil prítomných s programom
4. zasadnutia OZ. Program zasadnutia bol schválený bez pripomienok.
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
Starosta obce za overovateľov zápisnice určil : Stanislav Hudý a Peter Hudý
Písaním zápisnice bola poverená : Beáta Kapitančíková.
3. Informácie starostu obce
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o pridelenie dotácie
z Ministerstva financií SR na Rekonštrukciu elektroinštalačných rozvodov v budove obecného
úradu a kultúrneho domu. Obec získala dotáciu vo výške 13 500,00 eur, spoluúčasť obce
v súlade s § 4 výnosu je minimálne 10 %, t. j. v našom prípade sa obec zaviazala čiastkou cca.
1 500,00 eur. Po ukončení výberového konania realizácia rekonštrukcie prebehne v mesiacoch
august – september.
Starosta obce ďalej informoval poslancov o príprave osláv sv. Anny dňa 23.7.2017.
V programe vystúpia súbory: Dychovka hudba Ordzovianka, Škola ľudového tanca MF Nižný Slavkov , FS Orlovčan (Orlov), FS Čemerica (Šarišské Sokolovce), FS Slavkovianka,
FS Šarišan, Peter Stašák, Moderátor programu: Katarína Birková, Réžia: Miroslav Fabián
Pre účastníkov bude pripravené občerstvenie a bohatá tombola.

UZNESENIE č. 23 /2017
zo 4. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva obce Nižný Slavkov
konaného dňa 30.6.2017
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Slavkove berie na vedomie
Informácie starostu obce o:
- o pridelení dotácie z Ministerstva financií SR
- o príprave osláv sv. Anny dňa 23.7.2017
4. Správa hlavného kontrolóra
Na základe plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2017 hlavný kontrolór vykonal kontrolu
dodržiavania zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Cieľom kontroly bolo preveriť
dodržiavanie zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Predmetom kontroly bol proces a
spôsob zverejňovania informácií v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Podľa
§ 4 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, zverejňovanou informáciou je informácia , ktorú môže každý opakovane
vyhľadať a získavať, najmä informácie publikované v tlači alebo vydaná na inom hmotnom
nosiči dát umožňujúcom zápis a uchovanie informácií alebo vystavenú na úradnej tabuli s
možnosťou voľného prístupu alebo sprístupnená pomocou zariadenia umožňujúceho hromadný
prístup alebo umiestnená vo verejnej knižnici. Zákon okrem sprístupňovania informácií na
žiadosť, zaviedol aj povinnosť úradov zverejňovať určitý okruh údajov povinne (aktívne), to
znamená aj bez konkrétnej žiadosti. Jedná sa o povinné zverejňovanie informácií upravené v
ustanoveniach § 5, § 5a, § 5b a § 6 zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie
týchto informácií nebolo zo strany obce preukázané v plnom rozsahu. Povinne zverejňovaná
zmluva sa zverejňuje nepretržite počas existencie záväzku vzniknutého z povinne
zverejňovanej zmluvy, najmenej však počas piatich rokov od nadobudnutia účinnosti podľa
zákona. Podľa zákona objednávky sa zverejňujú do desiatich pracovných dní odo dňa
vyhotovenia objednávky tovarov, služieb a prác. V sledovanom období boli objednávky v počte
šesť zverejnené v deň vystavenia. Faktúry sa zverejňujú do 30 dní odo dňa zaplatenia faktúry.
Obec zverejňuje faktúry, pričom pri zverejnení absentuje dátum úhrady, ktorý je pre posúdenie
dodržania zákonnej lehoty dôležitý. Kontrolou zverejňovania zmlúv neboli zistené nedostatky.
Úlohou obce je naďalej zabezpečiť povinné zverejňovanie informácií v zmysle zákona
č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
UZNESENIE č. 24/2017
zo 4. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva obce Nižný Slavkov
konaného dňa 30.6.2017
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Slavkove berie na vedomie
Správu hlavného kontrolóra ku kontrole na dodržiavanie zákona o slobodnom prístupe
k informáciám
5. Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2016
Na úvod tohto bodu starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh
záverečného účtu obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2016, ktorú spracovala Mgr. Mária
Belenská, referentka ekonomického oddelenia. Návrh záverečného účtu bol vyvesený na
úradnej tabuli dňa 08.06.2017.

Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 obsahuje:
1. Rozpočet obce na rok 2016
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016
5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho
fondu
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016
8. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
a) zriadeným a založeným právnickým osobám
b) štátnemu rozpočtu
c) štátnym fondom
d) rozpočtom iných obcí
e) rozpočtom VÚC
Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2016
1.Rozpočet obce na rok 2016
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2016.
Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2016 bol zostavený ako prebytkový. Bežný
rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2015 uznesením č.40/2015.
Rozpočet bol zmenený jedenkrát, zmena schválená dňa 20.01.2017 uznesením č. 4/2017
Rozpočet obce k 31.12.2016

752 303,-

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
924 568,84

648 803,100 000,0,3 500,725 303,-

707 711,84
210 986,0,5 871,845 604,-

264 000,100 000,0,388 303,-

276 965,121 737,50 000,396 902,-

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjektivitou

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016
Rozpočet na rok 2016
Skutočnosť k 31.12.2016
924 568,84
775 067,54

% plnenia
83,83

Z rozpočtovaných celkových príjmov 924 568,84 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
775 067,54 €, čo predstavuje 83,83 % plnenie.
Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2016
707 711,84

Skutočnosť k 31.12.2016
649 017,99

% plnenia
91,70

Z rozpočtovaných bežných príjmov 707 711,84 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume
649 017,99 €, čo predstavuje 91,70 % plnenie.
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2016
275 000,-

Skutočnosť k 31.12.2016
275 166,07

% plnenia
100,06

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 259 105,- € z výnosu dane z príjmov boli k
31.12.2016 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 259 852,60 €, čo predstavuje plnenie
na 100,28 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 7 495,- eur bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 7 133,03 eur, čo je
95,17 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 4 671,28 €, dane zo stavieb boli v sume
2 461,75 € a dane z bytov boli v sume 193,42 €. K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na
dani z nehnuteľností v sume 1 751,34 €.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 700 ,- € bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 405,- €, čo predstavuje
57,85 % plnenie.
Daň za užívanie verejného priestranstva
Z rozpočtovaných 200,- € bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 0 EUR, čo predstavuje
0 % plnenie.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 7 700,- € bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 7 775,44 €, čo
predstavuje 100,97 % plnenie. K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na poplatkoch za
komunálny odpad v sume 8 158,10 €.
b) nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2016
12 845,-

Skutočnosť k 31.12.2016
10 418,81

% plnenia
81,11

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 6 300,- eur bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 5 611,21 eur, čo je
89,06 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých budov, priestorov, objektov
a strojov.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Z rozpočtovaných 6 545,- eur bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 4 807,60 eur, čo je
73,45 % plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2016
1 248,-

Skutočnosť k 31.12.2016
1 446,67

% plnenia
115,91

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 1 248,- €, bol skutočný príjem vo výške
1 446,67 €, čo predstavuje 115,91 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z odvodov z
hazardných hier.
Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 418 418,84 € bol skutočný príjem vo výške
361 845,13 €, čo predstavuje 86,47 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Krajský školský úrad
ÚPSV a R
KRHaZZ
MV SR
ÚPSV a R
KÚŽP
Okresný úrad
MF SR
MPSVaR

Suma v EUR
346 429,22
4 498,98
700,00
274,89
282,24
77,91
1 313,49
11 000,00
111 985,31

Účel
Školstvo-pren.komp.+VP+MŠ
Stravné a šk. potr. pre deti v HN
Dotácia DHZ
Evidencia obyvateľstva
Rodinné prídavky, rodičovský p.
Prenesený výkon št. správy
Voľby do NR SR a samosprávy
Vybavenie kuchyne v KD
Rekonštrukcia verejného osvetlenia

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.
Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2016
210 986,-

Skutočnosť k 31.12.2016
110 985,39

% plnenia
52,60

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 210 986,- € bol skutočný príjem k 31.12.2016 v
sume 110 985,39 €, čo predstavuje 52,60 % plnenie.
Poskytovateľ transferu
MP SR

Suma v EUR
Účel
110 985,39,- Rek. verejného osvetlenia

Príjmové finančné operácie: Obec v roku 2016 nemala príjmové finančné operácie.
Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou - Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2016
Skutočnosť k 31.12.2016
% plnenia
4 554,80
4 570,30
100,34

Z rozpočtovaných bežných príjmov 4 554,80 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
4 570,30 EUR, čo predstavuje 100,34 % plnenie.
Kapitálové príjmy - Základná škola s MŠ nemala v roku 2016 kapitálové príjmy.
Rozpočet na rok 2016
Skutočnosť k 31.12.2016
% čerpania
845 604,669 117,52
79,12
Z rozpočtovaných celkových výdavkov 845 604,- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
669 117,52 €, čo predstavuje 79,12 % čerpanie.
Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2016
276 965,-

Skutočnosť k 31.12.2016
188 227,22

% čerpania
67,96

3.Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016
Z rozpočtovaných bežných výdavkov276 964,- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v
sume 188 227,22 €, čo predstavuje 67,96 % čerpanie.
Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 63 000,- € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 61 075,13 € , čo je
96,94 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ a centra voľného času.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 20 946,- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 21 411,79 €, čo je
102,22 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 181 476,- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 96 608,69 €, čo je
53,23% čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady,
energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a
služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných 11 000,- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 8 582,87 EUR, čo
predstavuje 78,02 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom
Z rozpočtovaných 543,- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 548,74 EUR, čo
predstavuje 101,05 % čerpanie.
Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2016
121 737,-

Skutočnosť k 31.12.2016
21 736,88

% čerpania
17,85

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 121 737,- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v
sume 21 736,88 €, čo predstavuje 17,85 % čerpanie. Kapitálové výdavky zahŕňajú finančné
prostriedky vynaložené na vybavenie kuchyne kultúrneho domu, rekonštrukciu detskej
záhradky na cintoríne a rekonštrukciu kaplnky sv. Rodiny.

Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2016
Skutočnosť k 31.12.2016
50 000 ,50 000 ,-

% plnenia
100,00

Z rozpočtovaných finančných operácií 50 000,- € bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
50 000,- €, čo predstavuje 100 % plnenie.
V roku 2015 bol prijatý úver v sume 50 0000,- € schválený obecným zastupiteľstva dňa
26.8.2015 uznesením č. 32/2015.
Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou - Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2016
Skutočnosť k 31.12.2016
% čerpania
396 902,409 153,42
103,08
Z rozpočtovaných bežných výdavkov 396 902,- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume
409 153,42 €, čo predstavuje 103,08 % čerpanie.
Kapitálové výdavky
Základná škola s materskou školou v Nižnom Slavkove v roku 2016 nemala kapitálové
výdavky.
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2016 v EUR

Bežné príjmy spolu
664 082,15
z toho : bežné príjmy obce
649 017,99
bežné príjmy RO
15 064,16
Bežné výdavky spolu
597 380,64
z toho : bežné výdavky obce
188 227,22
bežné výdavky RO
409 153,42
Bežný rozpočet
66 701,51
Kapitálové príjmy spolu
110 985,39
z toho : kapitálové príjmy obce
110 985,39
kapitálové príjmy RO
0,Kapitálové výdavky spolu
21 736,88
z toho : kapitálové výdavky obce
21 736,88
kapitálové výdavky RO
0
Kapitálový rozpočet
89 248,51
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 22 547,423,04
Vylúčenie z prebytku
Upravený
prebytok
bežného
a 22 123,96
kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
0
Výdavky z finančných operácií
50 000,Rozdiel finančných operácií
-50 000,-

PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

775 067,54
669 117,52
105 950,02
423,04
105 526,98

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016
Prebytkový výsledok rozpočtového hospodárenia zistený podľa ustanovenia § 10 ods.3 písm.
a),b) zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je v objeme 22 547,- €. Prebytkový
výsledok rozpočtového hospodárenia po zapojení prebytku finančných operácií zistený podľa
ustanovenia § 10 ods.3 písm. a),b),c) zákona č.583/2004 Z .z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
je v objeme 105 950,02 €.
V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods.
3 písm. a) a b) citovaného zákona, sa z prebytku vylučujú nevyčerpané prostriedky zo ŠR
účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume
423,04 €, a to na :
 dopravné v sume 89,52 EUR
 normatív v sume 310,00 EUR
 rodinné prídavky „záškoláci“ 23,52 EUR
ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona
č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Finančné prostriedky v objeme 105 526,98 € po znížení o účelové prostriedky navrhujeme
použiť takto:
• sumu 2 254,70 € vypočítanú z prebytku zisteného podľa ustanovenia § 10 ods.3 písm.
a),b) previesť do rezervného fondu ako povinný prídel
• zostatok finančných prostriedkov v objeme 103 272,28 € zapojiť do rozpočtu na kapitálové výdavky v roku 2017.
5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z. z. v z. n. p..
O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2016
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
Úbytky
KZ k 31.12.2016

Suma v EUR
5 840,47
477,92
9,58
6 308,81

Sociálny fond: Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
Suma v EUR
ZS k 1.1.2016
3 295,37
Prírastky - povinný prídel - 1,25 %
734,90
- ostatné prírastky
0,15
Úbytky - vianočné balíčky
240,00
- stravné lístky
390,00
- ostatné úbytky
90,24
KZ k 31.12.2016
3 310,18
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2016 v EUR

KZ k 31.12.2016 v EUR

Majetok spolu

2 570 969,42

2 596 271,14

Neobežný majetok spolu

1 463 823,33

1 431 419,71

0,-

0,-

Dlhodobý hmotný majetok

1 317 488,62

1 285 085,00

Dlhodobý finančný majetok

146 334,71

146 334,71

1 105 833,56

1 163 538,90

0,-

0,-

1 040 811,53

980 482,04

0,-

0,-

Krátkodobé pohľadávky

4 708,30

0,-

Finančné účty

60 313,73

173 141,42

Poskytnuté návratné fin.
výpomoci dlh.

0,-

0,-

Poskytnuté návratné fin.
výpomoci krát.

0,-

0,-

1312,53

1312,53

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami
VS
Dlhodobé pohľadávky

Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2016 v EUR

KZ k 31.12.2016 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

2 570 969,42

2 596 271,14

Vlastné imanie

424 234,42

487 496,11

z toho :
Oceňovacie rozdiely

0-

Fondy

0,-

Výsledok hospodárenia

424 234,42

487 496,11

Záväzky

63 828,97

15 822,55

500,-

700,-

803,79

715,99

Dlhodobé záväzky

6 061,68

6 510,18

Krátkodobé záväzky

6463,50

7 896,38

Bankové úvery a výpomoci

50 000,-

0

2 082 906,03

2 092 952,48

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS

Časové rozlíšenie

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016
Obec k 31.12.2016 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám
0,- EUR
- voči štátnemu rozpočtu
715,99 EUR
- voči zamestnancom
4 646,61 EUR
- voči poisťovniam a daňovému úradu 3 249,77 EUR
Obec uzatvorila v roku 2015 Zmluvu o úvere na financovanie projektu rekonštrukcia
verejného osvetlenia. Úver bol v roku 2016 splatený.
8. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a) zriadeným a založeným právnickým osobám
b) štátnemu rozpočtu
c) štátnym fondom
d) rozpočtom iných obcí
e) rozpočtom VÚC
V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec
finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo
založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám,
ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k
štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO
Rozpočtová organizácia
Suma
Suma skutočne
poskytnutých
použitých
finančných
finančných
prostriedkov
prostriedkov
ZŠ s MŠ Nižný Slavkov
53 510,53 510,ZŠ s MŠ Nižný Slavkov
11 940,11 940 ,- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Rozpočtová organizácia
Suma
Suma skutočne
poskytnutých
použitých
finančných
finančných
prostriedkov
prostriedkov
ZŠ s MŠ Nižný Slavkov
325 656,00
325 346,00
ZŠ s MŠ Nižný Slavkov
1 294,70
1 294,70
Ročné ZP
ZŠ s MŠ Nižný Slavkov
4 728,52
4 639,SZP a dopravné a 5-ročné
deti

Rozdiel - vrátenie

0,0,-

Rozdiel - vrátenie

310,00
0,89,52

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ Účelové určenie grantu, transferu Suma
Suma
Rozdiel
poskytnutých
skutočne
(stĺ.3 uviesť : školstvo, matrika, ....
finančných
použitých
stĺ.4 )
- bežné výdavky
prostriedkov
finančných
- kapitálové výdavky
-1-3prostriedkov
-2-4-5Okresný úrad Školstvo-pren.komp.+MŠ+
342 324,52 341 925,399,52
Prešov
Dopravné
Okresný úrad Vzdelávacie poukazy
3 410,3 410,0,Prešov
ÚPSV a R
Stravné a šk. potr. pre deti v HN
4 498,98
4 498,98 0,MPSR

Rekonštrukcia verejného osvetlenia

MV SR

111 935,01

111 935,01

0,-

Evidencia obyvateľstva a adries

283,89

283,89

0,-

ÚPSV a R

Rodinné prídavky, rodičovský p.

282,24

258,72

23,52

Okresný úrad
Prešov
Okresný úrad
Prešov
MF SR

Prenesený výkon št. správy

77,91

77,91

0,-

1 313,49

1 313,49

11 000,-

11 000,-

Voľby do NR SR a samosprávy
Dotácia
vybavenie
kuchyne

0,0,-

KRHaZZ
Prešov

Dotácia DHZ

700,-

700,-

0,-

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2016 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
210,32,-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
210,32,-

Rozdiel

Obec

Suma prijatých
finančných
prostriedkov

Rozdiel

Obec Vyšný Slavkov

444,-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
444,-

Obec

Obec Brezovica - CVČ
Mesto Lipany - CVČ

0,0,-

0,-

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Obec neuzatvorila v roku 2016 žiadnu zmluvu s VÚC.
9. Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2016.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :
Prebytkový výsledok rozpočtového hospodárenia zistený podľa ustanovenia § 10 ods.3 písm.
a),b) zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je v objeme 22 547,- €. Prebytkový
výsledok rozpočtového hospodárenia po zapojení prebytku finančných operácií zistený podľa
ustanovenia § 10 ods.3 písm. a),b),c) zákona č.583/2004 Z .z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
je v objeme 105 950,02 €. V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku
rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, sa z prebytku vylučujú
nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 423,04 €, a to na :
 dopravné v sume 89,52 EUR
 normatív v sume 310,00 EUR
 rodinné prídavky „záškoláci“ 23,52 EUR
ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona
č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Finančné prostriedky v objeme 105 526,98 € po znížení o účelové prostriedky navrhujeme

previesť do rezervného fondu, následne v upravenom rozpočte ich použiť na kapitálové
výdavky v roku 2017. Čiastku vo výške 2 254,70 € vypočítanú z prebytku zisteného podľa
ustanovenia § 10 ods.3 písm. a),b) previesť do rezervného fondu ako povinný prídel.
K návrhu na záverečný účet sa vyjadril hlavný kontrolór obce v zmysle § 18 f ods. l písm. c)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p., ktorý predložil odborné stanovisko
k návrhu záverečného účtu obce Nižný Slavkov za rok 2016.
Hlavný kontrolór Ing. Stanislav Turák konštatoval, že návrh záverečného účtu bol spracovaný
v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n.
p. Zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy v z. n. p. a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl
a školských zariadení. v z. n. p. a ostatné súvisiace právne normy.
Hlavný kontrolór v stanovisku hodnotil:
- náležitosti návrhu záverečného účtu obce
- údaje o plnení rozpočtu
- aktíva a pasíva
- stav a vývoj dlhu
- hospodárenie príspevkových organizácií v pôsobnosti obce
- poskytnuté dotácie podľa jednotlivých príjemcov
- náklady a výnosy podnikateľskej činnosti
- hodnotenie plnenia programov obce
Náležitosti návrhu záverečného účtu
Obec postupovala podľa § 16 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovala do
záverečného účtu. Obsahuje najmä údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 tohto
zákona, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení rozpočtových
organizácií.
Bežný rozpočet - Bežné príjmy
Najvýznamnejšiu zložku rozpočtu obce Nižný Slavkov tvoria daňové príjmy - výnos dane z
príjmov poukázaný územnej samospráve. Schválený rozpočet na rok 2016 predpokladal výšku
tohto príjmu 212 105 €, pričom skutočné plnenie bolo 259 852,60 €, čo je zvýšenie o 47 747,60
€ ( 22,51 %) Oproti upravenému rozpočtu 259 105 € je to zvýšenie o 747,60 €, čo predstavuje
plnenie na 100,28 %. V porovnaní s minulým rokom sa zvýšil o 25 459,01 €, kedy bol tento
príjem vo výške 234 393,59 €. Celkové bežné príjmy boli za obec vo výške 664 082,15 €, v
tom príjmy školy boli vo výške 15 064,16 €.
Bežné výdavky
Výdavky bežného rozpočtu za rok 2016 boli za obec vo výške 188 227,22 € a v rozpočtovej
organizácii 409 153,42 €, čo je spolu 597 380,64 €. Aj keď z hľadiska hospodárnosti je plnenie
príjmov v porovnaní s čerpaním výdavkov v priaznivom pomere, je naďalej nevyhnutné
sledovať zo strany obce vývoj bežných výdavkov a zastaviť ich prípadný rast v súlade
s plnením, resp. neplnením bežných príjmov. Do nasledujúcich rokov odporúčam zachovať
plánovaný prebytok bežného rozpočtu ako významný zdroj pre realizáciu rozvojových zámerov
obce.
Kapitálový rozpočet - Kapitálové príjmy
V rámci kapitálového rozpočtu boli v roku 2016 naplnené príjmy zo štátneho účelového fondu
vo výške 110 985,39 € V porovnaní so schváleným rozpočtom 210 986,00 € to predstavuje
plnenie 52,60 %.

Kapitálové výdavky
Výdavky kapitálového rozpočtu boli za obec čerpané vo výške 21 736,88 € na vybavenie
kuchyne kultúrneho domu, rekonštrukciu detskej záhradky na cintoríne a rekonštrukciu
kaplnky sv. Rodiny.
Finančné operácie
Súčasťou rozpočtu sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov
a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Za finančné operácie sa považujú aj
poskytnuté pôžičky a návratné finančné výpomoci z rozpočtu a ich splátky, vystavené a prijaté
zmenky, predaj a obstaranie majetkových účastí. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a
výdavkov rozpočtu obce a rozpočtu vyššieho územného celku. V roku 2016 príjmové finančné
operácie neboli rozpočtované, ani realizované. Výdavkové finančné operácie predstavovali
výšku 50 000 €, čo je výška splátky úveru ako návratného zdroja financovania.
Výsledok hospodárenia:
Bežný rozpočet na rok 2016 bol zostavený ako prebytkový. V konečnom zúčtovaní obec
hospodárila s prebytkovým bežným rozpočtom vo výške 66 701,51 € včítane rozpočtovej
organizácie.
Kapitálový rozpočet na rok 2016 bol zostavený ako vyrovnaný a po úprave ako prebytkový,
v konečnom zúčtovaní obec hospodárila s prebytkom kapitálového rozpočtu vo výške
89 248,51 €.
Prebytok rozpočtu vo výške 155 950,02 € bol zistený v súlade s § 2 písm. b) a c) a § 10 ods.
3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
V zmysle ustanovenia § 15 ods. 4) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov „Obec a vyšší územný celok vytvárajú
rezervný fond vo výške určenej ich zastupiteľstvom, najmenej však 10 % z prebytku rozpočtu
zisteného podľa § 16 ods. 6.“ Z prebytku rozpočtu obce Nižný Slavkov pri jeho použití podľa
uvedeného zákona boli vylúčené nevyčerpané - účelovo určené prostriedky vo výške 423,04 €,
pričom návrh definuje, ktoré položky sú vylúčené z použitia z titulu ich účelového viazania.
Tvorba rezervného fondu má byť najmenej 10 % z takto upraveného prebytku 155 526,98 €.
Ak je bežný rozpočet alebo kapitálový rozpočet zostavený ako prebytkový, možno prebytok
príslušného rozpočtu použiť na úhradu návratných zdrojov financovania, čo vyplýva aj z
predloženého návrhu, pričom prebytok rozpočtu bol použitý na financovanie výdavkových
finančných operácií na úhradu návratných zdrojov financovania vo výške 50 000 €. Pri
započítaní nezapojených účelovo určených prostriedkov a finančných operácií, možno uzavrieť
celkové rozpočtové hospodárenie v roku 2016 prebytkom, pričom výška zostatku finančných
prostriedkov na rozdelenie predstavuje 105 526,98 €.
V súlade s § 16 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
o použití prebytku finančného hospodárenia rozhodne Obecné zastupiteľstvo.

II. Bilancia aktív a pasív
Z bilancie Aktív a Pasív vyplýva porovnanie stavu Aktív a Pasív na začiatku a na konci
rozpočtového obdobia roku 2016. Celkovo došlo v priebehu roka ku zvýšeniu tohto stavu z
2 570 969,42 € na 2 596 271,14 €. V rámci jednotlivých položiek aktív a pasív však došlo ku

rôznym zmenám. Na strane pasív došlo ku zníženiu záväzkov zo sumy 63 828,97 € na sumu
15 822,55 €, čo bolo spôsobené predovšetkým úhradou bankového úveru vo výške 50 000 €.
III. Prehľad o stave a vývoji dlhu
V súvislosti so sledovaním stavu a vývoja dlhu sa v súčasnom období vzhľadom k bežným
príjmom považuje za rizikovú hranicu výška dlhu 398 449,29 €, čo je 60 % príjmov bežného
rozpočtu za rok 2016. Podmienkou prijatia návratných zdrojov financovania je aj dodržanie
hranice splátok, ktoré nesmú prekročiť 25 % bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového
roka. Takýto stav umožňuje obci, aby v prípade potreby využila aj úverové zdroje v súlade so
zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších
predpisov.
Prehľad o stave a vývoji dlhu obsahuje štruktúru krátkodobých záväzkov obce. Záväzky
vyplývajúce z bankových úverov, ktoré využila v rámci financovania projektu rekonštrukcie
verejného osvetlenia boli v roku 2016 splatené.
IV. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Záverečný účet obce Nižný Slavkov neobsahuje údaje o hospodárení príspevkovej
organizácie, keďže je nemá zriadenú.
V. Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa jednotlivých príjemcov
Z návrhu záverečného účtu obce Nižný Slavkov vyplýva, že neboli poskytnuté dotácie
z rozpočtu obce žiadnym subjektom.
VI. Údaje o podnikateľskej činnosti
V roku 2016 obec Nižný Slavkov nevykonávala podnikateľskú činnosť.
VII. Hodnotenie plnenia programov
Návrh záverečného účtu neobsahuje v samostatnej časti údaje o plnení programov, keďže obec
nezostavuje programový rozpočet.
Záver
Návrh záverečného účtu Obce Nižný Slavkov za rok 2016 je spracovaný v súlade s príslušnými
ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Návrh záverečného účtu Obce Nižný Slavkov za rok 2016 v zmysle § 9 ods. 2 zákona
o obecnom zriadení a § 16 ods 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol
zverejnený spôsobom v obci obvyklým.
Riadna účtovná závierka za rok 2016 a hospodárenie obce za rok 2016 v súlade s § 9 ods. 4
zákona o obecnom zriadení a § 16 ods.3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy mali byť predložené na overenie audítorovi. V čase spracovania stanoviska k
záverečnému účtu obce Nižný Slavkov za rok 2016 nebolo preukázané spracovanie a
ukončenie auditu.
Podľa § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa prerokovanie
záverečného účtu obce uzatvára jedným z týchto výrokov:
a) celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad,
b) celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami.
Ak sa záverečný účet schváli s výhradami, obecné zastupiteľstvo je povinné prijať opatrenia
na nápravu nedostatkov.

UZNESENIE č. 25/2017
zo 4. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva obce Nižný Slavkov
konaného dňa 30.6.2017
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Slavkove berie na vedomie:
správu hlavného kontrolóra za rok 2016
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Slavkove schvaľuje :
a/ záverečný účet obce Nižný Slavkov za rok 2016 a celoročné hospodárenie bez výhrad
b/ použitie prebytku rozpočtu obce zisteného podľa ustanovení § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v z. n. p vo výške 155 950,02 €, ktorý je po vylúčení nevyčerpaných
účelovo určených prostriedkov 423,04 € vo výške 155 526,98 € na tvorbu rezervného fondu a
na vysporiadanie finančných operácií vo výške – 50 000 €.
c/ Prevod prebytku hospodárenia vo výške 105 526,98 € - do rezervného fondu.
d/ Použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 105 526,98 € na kapitálové výdavky v
roku 2017.
Hlasovanie: Z celkového počtu 7 poslancov bolo na zasadnutí prítomných 5 poslancov.
ZA: 5 poslancov /Peter Hudý, Stanislav Hudý, Pavol Kapitančík, Ján Popovič, Peter Rajčuľa /,
PROTI: 0 poslancov, ZDRŽALO SA: 0 poslancov
6. Úprava rozpočtu obce
Vzhľadom na zvyšujúci sa počet investícií najmä do rekonštrukcie budov v správe obce /ZŠ
s MŠ, školská jedáleň, požiarna zbrojnica/ miestne komunikácie, ale aj akcie konaných v obci
navrhuje starosta obce zmenu rozpočtu na rok 2017 v zmysle § 11 ods. 4 písm. b) zákona
č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v z. n. p. Návrh na úpravu rozpočtu obce bol poslancom
obecného zastupiteľstva zaslaný doručovateľom.
Úprava rozpočtu je v súvislosti so zapojením prostriedkov rezervného fondu 105 526,98 € na
kapitálové výdavky v roku 2017. Výdavky sa použijú na výstavbu novej miestnej komunikácie,
na rekonštrukciu miestnych komunikácií a rekonštrukciu požiarnej zbrojnice a pošty.
Ďalšia úprava sa týka presunu finančných prostriedkov podľa rozpočtového opatrenia č.2/2017
/ viď. príloha/. Nakoľko neboli vznesené žiadne pripomienky k návrhu na úpravu rozpočtu obce
č. 2/2017 a so zmenou rozpočtu v súvislosti so zapojením prostriedkov rezervného fondu vo
výške 105 526,98 € na kapitálové výdavky v roku 2017 dal starosta o ňom hlasovať.
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo návrh úpravy rozpočtu.
UZNESENIE č. 26/2017
zo 4.riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva obce Nižný Slavkov
konaného dňa 30.6.2017
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Slavkove s ch v a ľ u j e :
Úpravu rozpočtu podľa rozpočtového opatrenia č.2/2017 a zmenu rozpočtu obce Nižný Slavkov
na rok 2017 realizovanú rozpočtovým opatrením v zmysle § 14 odst. 2 Zákona NR SR

č.583/ 2004 Z. z. - povoleným prekročením a viazaním príjmov a výdavkov, povoleným
prekročením a viazaním finančných operácií
Hlasovanie: Z celkového počtu 7 poslancov bolo na zasadnutí prítomných 5 poslancov.
ZA: 5 poslancov /Peter Hudý, Stanislav Hudý, Pavol Kapitančík, Ján Popovič, Peter Rajčuľa /,
PROTI: 0 poslancov, ZDRŽALO SA: 0 poslancov
7. Úprava platu starostu obce
V rámci programového bodu prítomní poslanci prerokovali a upravili plat starostu obce.
Určenie platu starostovi obce patrí podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona o obecnom zriadení do
výhradnej kompetencie obecného zastupiteľstva. Návrh predniesol zástupca starostu obce Peter
Rajčuľa. Úpravu platu navrhoval z dôvodu, že starosta od novembra, kedy nastúpil do funkcie
poberal minimálny plat a počas tohto obdobia rekonštruoval priestory obecného úradu, obec
získala NFP na zateplenie budovy obecného úradu, dotáciu z MF SR, rieši vysporiadanie
miestnych komunikácií, podáva ďalšie projekty na rozvoj obce a ako zriaďovateľ aj projekty
na rozvoj školy. V obci sa podieľal na uskutočňovaní viacerých spoločenských akcií. Podľa
ustanovenia § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v platnom znení (ďalej len "zákon") starostovi patrí základný
plat , ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve
vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok /v roku
2016 dosiahla 912 eur/ a zákonom ustanoveného násobku § 4 ods. 1 alebo násobku podľa § 4
ods. 7, ktorého rozpätie je dané na základe počtu obyvateľov obce, ktorí majú na území obce
trvalý pobyt / od 501 do 1000 obyvateľov násobok je 1,65/ plat sa zaokrúhľuje na celé euro
nahor. Výška priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve je za rok 2016
vo výške 912,- Eur x 1,65= 1 504,80 eur, po okrúhlení: 1 505.- Eur.
Základný plat starostu podľa §4, ods. 2 zákona 253/1994 Z. z. môže obecné zastupiteľstvo
zvýšiť až o 70%.
Poslanci obecného zastupiteľstva po vzájomnej dohode navrhujú zvýšiť základný plat starostu
o 30 % .
UZNESENIE č. 27/2017
zo 4. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva obce Nižný Slavkov
konaného dňa 30.6..2017
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Slavkove s ch v a ľ u j e :
Úpravu platu starostu obce s platnosťou od 1. júla 2017
Základný plat vo výške 1 505,-eur, navýšený podľa §4, ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o 30 %,
celkovo 1 957,00,-eur
Hlasovanie: Z celkového počtu 7 poslancov bolo na zasadnutí prítomných 5 poslancov.
ZA: 5 poslancov /Peter Hudý, Stanislav Hudý, Pavol Kapitančík, Ján Popovič, Peter Rajčuľa /,
PROTI: 0 poslancov, ZDRŽALO SA: 0 poslancov
9. SPF schválenie bezodplatného prevodu pozemku
V súvislosti s vysporiadaním miestnej komunikácie a pozemkov s tým súvisiacich, starosta
obce požiadal SPF o bezodplatný prevod pozemkov vo vlastníctve Slovenskej republiky
v správe Slovenského pozemkového fondu do vlastníctva obce Nižný Slavkov pozemky na
liste vlastníctva č.1219:
- parc. č. KN – C 933/9, kultúra – ostatná plocha o výmere 2875 m², k. ú. Nižný Slavkov,
LV č. 1219

parc. č. KN – C 933/10, kultúra – ostatná plocha o výmere 384 m², k. ú. Nižný Slavkov,
LV č. 1219
- parc. č. KN – C 933/21, kultúra – ostatná plocha o výmere 1242 m², k. ú. Nižný Slavkov,
LV č. 1219
v zmysle platného územného plánu obce za účelom výstavby rodinných domov – výstavba
nových miestnych komunikácií vrátane chodníkov a zeleného pásu.
-

UZNESENIE č. 28/2017
zo 4.riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva obce Nižný Slavkov
konaného dňa 30.6..2017
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Slavkove podľa §11 ods.4 písm. a/ zákona č. 369/ 1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p. s ch v a ľ u j e :
bezodplatný prevod pozemkov vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Slovenského
pozemkového fondu do vlastníctva obce Nižný Slavkov pozemky na liste vlastníctva
č.1219:
- parc. č. KN – C 933/9, kultúra – ostatná plocha o výmere 2875 m², k. ú. Nižný Slavkov,
LV č. 1219
- parc. č. KN – C 933/10, kultúra – ostatná plocha o výmere 384 m², k. ú. Nižný Slavkov,
LV č. 1219
- parc. č. KN – C 933/21, kultúra – ostatná plocha o výmere 1242 m², k. ú. Nižný Slavkov,
LV č. 1219
v zmysle platného územného plánu obce za účelom výstavby rodinných domov – výstavba
nových miestnych komunikácií vrátane chodníkov a zeleného pásu.
Hlasovanie: Z celkového počtu 7 poslancov bolo na zasadnutí prítomných 5 poslancov.
ZA: 5 poslancov /Peter Hudý, Stanislav Hudý, Pavol Kapitančík, Ján Popovič, Peter Rajčuľa/
PROTI: 0 poslancov, ZDRŽALO SA: 0 poslancov
10. Rôzne

-

V bode rôzne starosta informoval poslancov:
o prvej ex-ante kontrole na Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre v súvislosti
s VO k projektu Zateplenie budovy obecného úradu,
o vysporiadaní novej miestnej komunikácie s plochou 1 130 m2 a o predpokladanej
výmere na rekonštrukciu všetkých ostatných miestnych komunikácií o výmere cca
3 200 m2

10 . Schválené uznesenia podľa §11 ods.4 písm. a/ zákona č. 369/ 1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. zo 4. riadneho zasadania obecného zastupiteľstva,
konaného dňa 30.6.2017
UZNESENIE č. 23 /2017
zo 4. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva obce Nižný Slavkov
konaného dňa 30.6.2017
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Slavkove berie na vedomie
Informácie starostu obce o:

-

o pridelení dotácie z Ministerstva financií SR
o príprave osláv sv. Anny dňa 23.7.2017
UZNESENIE č. 24/2017
zo 4. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva obce Nižný Slavkov
konaného dňa 30.6.2017

Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Slavkove berie na vedomie
Správu hlavného kontrolóra ku kontrole na dodržiavanie zákona o slobodnom prístupe
k informáciám

UZNESENIE č. 25/2017
zo 4. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva obce Nižný Slavkov
konaného dňa 30.6.2017
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Slavkove berie na vedomie:
správu hlavného kontrolóra za rok 2016
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Slavkove schvaľuje :
a/ záverečný účet obce Nižný Slavkov za rok 2016 a celoročné hospodárenie bez výhrad
b/ použitie prebytku rozpočtu obce zisteného podľa ustanovení § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v z. n. p vo výške 155 950,02 €, ktorý je po vylúčení nevyčerpaných
účelovo určených prostriedkov 423,04 € vo výške 155 526,98 € na tvorbu rezervného fondu a
na vysporiadanie finančných operácií vo výške – 50 000 €.
c/ Prevod prebytku hospodárenia vo výške 105 526,98 € - do rezervného fondu.
d/ Použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 105 526,98 € na kapitálové výdavky v
roku 2017.
Hlasovanie: Z celkového počtu 7 poslancov bolo na zasadnutí prítomných 5 poslancov.
ZA: 5 poslancov /Peter Hudý, Stanislav Hudý, Pavol Kapitančík, Ján Popovič, Peter Rajčuľa /,
PROTI: 0 poslancov, ZDRŽALO SA: 0 poslancov
UZNESENIE č. 26/2017
zo 4.riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva obce Nižný Slavkov
konaného dňa 30.6.2017
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Slavkove s ch v a ľ u j e :
Úpravu rozpočtu podľa rozpočtového opatrenia č.2/2017 a zmenu rozpočtu obce Nižný Slavkov
na rok 2017 realizovanú rozpočtovým opatrením v zmysle § 14 odst. 2 Zákona NR SR č.583/
2004 Z. z. - povoleným prekročením a viazaním príjmov a výdavkov, povoleným prekročením
a viazaním finančných operácií
Hlasovanie: Z celkového počtu 7 poslancov bolo na zasadnutí prítomných 5 poslancov.
ZA: 5 poslancov /Peter Hudý, Stanislav Hudý, Pavol Kapitančík, Ján Popovič, Peter Rajčuľa /,
PROTI: 0 poslancov, ZDRŽALO SA: 0 poslancov

UZNESENIE č. 27/2017
zo 4. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva obce Nižný Slavkov
konaného dňa 30.6..2017
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Slavkove s ch v a ľ u j e :
Úpravu platu starostu obce s platnosťou od 1. júla 2017
Základný plat vo výške 1 505,-eur, navýšený podľa §4, ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o 30 %,
celkovo 1 957,00,-eur
Hlasovanie: Z celkového počtu 7 poslancov bolo na zasadnutí prítomných 5 poslancov.
ZA: 5 poslancov /Peter Hudý, Stanislav Hudý, Pavol Kapitančík, Ján Popovič, Peter Rajčuľa /,
PROTI: 0 poslancov, ZDRŽALO SA: 0 poslancov
UZNESENIE č. 28/2017
zo 4.riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva obce Nižný Slavkov
konaného dňa 30.6..2017
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Slavkove podľa §11 ods.4 písm. a/ zákona č. 369/ 1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p. s ch v a ľ u j e :
bezodplatný prevod pozemkov vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Slovenského
pozemkového fondu do vlastníctva obce Nižný Slavkov pozemky na liste vlastníctva
č.1219:
- parc. č. KN – C 933/9, kultúra – ostatná plocha o výmere 2875 m², k. ú. Nižný Slavkov,
LV č. 1219
- parc. č. KN – C 933/10, kultúra – ostatná plocha o výmere 384 m², k. ú. Nižný Slavkov,
LV č. 1219
- parc. č. KN – C 933/21, kultúra – ostatná plocha o výmere 1242 m², k. ú. Nižný Slavkov,
LV č. 1219
v zmysle platného územného plánu obce za účelom výstavby rodinných domov – výstavba
nových miestnych komunikácií vrátane chodníkov a zeleného pásu.
Hlasovanie: Z celkového počtu 7 poslancov bolo na zasadnutí prítomných 5 poslancov.
ZA: 5 poslancov /Peter Hudý, Stanislav Hudý, Pavol Kapitančík, Ján Popovič, Peter Rajčuľa/
PROTI: 0 poslancov, ZDRŽALO SA: 0 poslancov

11. Záver
Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval prítomným za účasť
a zasadanie ukončil.

V Nižnom Slavkove dňa 30.6.2017

Ing. Jozef Kamenický
starosta obce

Zapísala: Beáta Kapitančíková

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

Overovatelia zápisnice:

Peter Hudý

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

Stanislav Hudý

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

