Zápisnica z 5. zasadania obecného zastupiteľstva konaného
dňa 20. júla 2018
PRÍTOMNÍ: Podľa prezenčnej listiny
PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie počtu poslancov a úväzku starostu obce na nové volebné obdobie.
4. Schválenie VZN o určení školského obvodu Základnej školy s materskou školou v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nižný Slavkov
5. Schválené uznesenia
6. 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 7 poslancov obecného zastupiteľstva,
na základe čoho vyhlásil zasadnutie obecného zastupiteľstva za uznášania schopné
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
Písaním zápisnice bola poverená : Beáta Kapitančíková
Overovateľmi zápisnice: Peter Hudý, Lukáš Jurov
3. Schválenie počtu poslancov a úväzku starostu obce na nové volebné obdobie
Poslanci obecného zastupiteľstva v Nižnom Slavkove podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb.
o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov rozhodovali o počte
poslancov do OcZ na volebné obdobie 2018 – 2022. Zároveň poslanci obecného
zastupiteľstva v Nižnom Slavkove podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodovali o výkone funkcie starostu obce
Nižný Slavkov pre nové volebné obdobie r. 2018 – 2022.
Uznesenie č. 18 /2018
z 5. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva obce Nižný Slavkov konaného
dňa 20. júla 2018
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľu j e:
- 7 poslancov do obecného zastupiteľstva na volebné obdobie 2018 – 2022
- určili výkon funkcie starostu obce Nižný Slavkov pre nové volebné obdobie
r. 2018 - 2022 v rozsahu jedna,

t. z. na plný úväzok .

Hlasovanie: Z celkového počtu 7 poslancov bolo na zasadnutí prítomných 7 poslancov.
ZA: 7 poslancov/ Hudý Peter, Hudý Stanislav, Jurov Lukáš, Kapitančík Pavol, Popovič Ján,
Rajčuľa Peter a Strelcová Zdenka/, PROTI: 0 poslancov, ZDRŽALO SA: 0 poslancov

4. Schválenie VZN o určení školského obvodu Základnej školy s materskou
školou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nižný Slavkov

VŠEOBECNEZÁVÄZNÉNARIADENIE
č. 2/2018
o určení školského obvodu Základnej školy s materskou školou
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nižný Slavkov
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Slavkove v súlade s ust. § 6 ods. 1 a ust. § 11 ods. 4 zák. SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle §8 zákona NR
SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie:

Článok I.
Základné ustanovenia
1. Týmto všeobecne záväzným nariadením obec Nižný Slavkov určuje školský obvod a
spoločný školský obvod pre Základnú školu s materskou školou v Nižnom Slavkove s právnou
subjektivitou, so sídlom 082 75 Nižný Slavkov č. 72.
2. Spoločný školský obvod základnej školy s materskou školou tvorí územie obce Nižný
Slavkov a obec Vyšný Slavkov, ktorá nemá za účelom plnenia povinnej školskej dochádzky
zriadenú základnú školu.
Článok II.
Školský obvod
Obec Nižný Slavkov ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou v Nižnom Slavkove
v zmysle §8 ods. 1 zák. č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
určuje spoločný školský obvod Základnej školy s materskou školou pre obce:
-

Nižný Slavkov - pre ročníky 0. – 9.

-

Vyšný Slavkov - pre ročníky 0. – 9.
Článok II.
Záverečné ustanovenia

1. Toto VZN bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva zo dňa 20.07.2018 a
nadobúda účinnosť 15. dňom odo dňa jeho zverejnenia na úradnej tabuli obce.
Schválené : 20.07.2018 – uznesením OZ č. 19/2018
Zverejnenie VZN v obci:
Návrh VZN: Vyvesený na úradnej tabuli dňa: 03.07.2018 Zvesený dňa: 18.07.2018
Schválené VZN: Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 23.07.2018 Zvesené dňa: 06.08.2018
VZN nadobúda účinnosť dňa: 07.08.2018

Uznesenie č. 19 /2018
z 5. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva obce Nižný Slavkov konaného
dňa 20. júla 2018
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľu j e:
-

VZN o určení školského obvodu Základnej školy s materskou školou v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Nižný Slavkov

Hlasovanie: Z celkového počtu 7 poslancov bolo na zasadnutí prítomných 7 poslancov.
ZA: 7 poslancov/ Hudý Peter, Hudý Stanislav, Jurov Lukáš, Kapitančík Pavol, Popovič Ján,
Rajčuľa Peter a Strelcová Zdenka/, PROTI: 0 poslancov, ZDRŽALO SA: 0 poslancov

4. Schválené uznesenia
Uznesenie č. 18 /2018
z 5. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva obce Nižný Slavkov konaného
dňa 20. júla 2018
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľu j e:
- 7 poslancov do obecného zastupiteľstva na volebné obdobie 2018 – 2022
- určili výkon funkcie starostu obce Nižný Slavkov pre nové volebné obdobie
r. 2018 - 2022 v rozsahu jedna,

t. z. v plnom rozsahu.

Hlasovanie: Z celkového počtu 7 poslancov bolo na zasadnutí prítomných 7 poslancov.
ZA: 7 poslancov/ Hudý Peter, Hudý Stanislav, Jurov Lukáš, Kapitančík Pavol, Popovič Ján,
Rajčuľa Peter a Strelcová Zdenka/, PROTI: 0 poslancov, ZDRŽALO SA: 0 poslancov

Uznesenie č. 19 /2018
z 5. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva obce Nižný Slavkov konaného
dňa 20. júla 2018
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľu j e:
-

VZN o určení školského obvodu Základnej školy s materskou školou v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Nižný Slavkov

Hlasovanie: Z celkového počtu 7 poslancov bolo na zasadnutí prítomných 7 poslancov.
ZA: 7 poslancov/ Hudý Peter, Hudý Stanislav, Jurov Lukáš, Kapitančík Pavol, Popovič Ján,
Rajčuľa Peter a Strelcová Zdenka/, PROTI: 0 poslancov, ZDRŽALO SA: 0 poslancov

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

V Nižnom Slavkove 20.07.2018

Zapísala :

Beáta Kapitančíková

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

Starosta obce:

Ing. Jozef Kamenický

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

Overovatelia zápisnice:

Peter Hudý

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

Lukáš Jurov

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

