OBEC NIŽNÝ KLÁTOV
Zápisnica
z druhého zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 11.02.2019
Prítomní:

Neprítomný:

Starostka obce: Ing. Gabriela Staníková
Poslanci: Ing. Róbert Balog, Ing. Ján Hlavačka, Radoslav Kollár, Ing. Valér Kováč,
Lukáš Štefan, Matej Silvay
Ing. František Kováč

Ďalší prítomní: Andrea Müllerová, zamestnankyňa obce
Verejnosť:
viď prezenčná listina
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie návrhu programu, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Schválenie návrhu členov návrhovej komisie a predsedu, a navrhovateľa uznesení
Kontrola plnenia uznesení
Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu
Návrh zástupcu sobášiaceho
Zriadenie komisií
Určenie poslaneckých obvodov
Delegovanie poslanca do Rady základnej školy Nižný Klátov
Delegovanie poslanca do Rady materskej školy Nižný Klátov
Žiadosť o kúpu pozemku
VZN č. 4/2018 o verejnom poriadku na území obce Nižný Klátov
Voľba hlavného kontrolóra obce Nižný Klátov
Rôzne
Záver

Bod 1
Otvorenie zasadnutia
V zmysle pozvánky druhé zasadnutie obecného zastupiteľstva v Nižnom Klátove otvorila starostka
obce o 18:36 hod. Svoju neúčasť ospravedlnil Ing. František Kováč. Prítomní sú šiesti poslanci. Sme
uznášania schopní. Pozvánka na dnešné zasadnutie bola poslancom doručená spolu s materiálmi
emailom, aj osobným stretnutím niektorých poslancov. Pozvánka bola zverejnená 07.02.2019 na
obecnej tabuli a stránke obce.
Bod 2
Schválenie programu a overovateľov zápisnice obecného zastupiteľstva
Starostka obce - v zmysle rokovacieho poriadku otváram diskusiu. Má niekto návrh na vypustenie
bodov návrhu programu zasadnutia, ktorý bol v zmysle § 12 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p. zverejnený? Na prijatie uznesenia o vypustení bodov návrhu programu
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zasadnutia v poradí v akom boli predložené je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých
poslancov (4).
Konštatujem, že nikto nepredložil návrh na vypustenie bodov programu zasadnutia.
Ak nie sú návrhy na vypustenie bodov návrhu programu zasadnutia, dávam hlasovať o bodoch návrhu
programu zasadnutia. Na prijatie uznesenia o bodoch návrhu programu zasadnutia je potrebná
nadpolovičná väčšina hlasov všetkých poslancov (4).
Starostka obce dala hlasovať o bodoch návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6
0
0
1

Ing. Róbert Balog, Ing. Ján Hlavačka, Radoslav Kollár, , Ing. Valér
Kováč, Matej Silvay, Lukáš Štefan
Ing. František Kováč

Poslanci návrh uznesením schválili.
Má niekto návrh na doplnenie bodov programu zasadnutia? Na prijatie uznesenia o doplnení bodov
návrhu programu zasadnutia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých poslancov (4).
Starostka obce dala hlasovať o schválení programu druhého zasadnutia obecného zastupiteľstva,
pričom na prijatie tohto uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných poslancov. Program
druhého obecného zastupiteľstva
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie návrhu programu, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Schválenie návrhu členov návrhovej komisie a predsedu, a navrhovateľa uznesení
Kontrola plnenia uznesení
Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu
Návrh zástupcu sobášiaceho
Zriadenie komisií
Určenie poslaneckých obvodov
Delegovanie poslanca do Rady základnej školy Nižný Klátov
Delegovanie poslanca do Rady materskej školy Nižný Klátov
Žiadosť o kúpu pozemku
VZN č. 4/2018 o verejnom poriadku na území obce Nižný Klátov
Voľba hlavného kontrolóra obce Nižný Klátov
Rôzne
Záver

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6
0
0
1

Ing. Róbert Balog, Ing. Ján Hlavačka, Radoslav Kollár, Ing. František
Kováč, Ing. Valér Kováč, Matej Silvay, Lukáš Štefan
Ing. František Kováč
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Poslanci návrh uznesením schválili.
Bod 3
Schválenie návrhu členov návrhovej komisie a jej predsedu, určenie zapisovateľa,
overovateľov zápisnice
Návrhy prednáša predseda návrhovej komisie. Návrh na zmenu uznesenia predkladajú poslanci
návrhovej komisie písomne, pričom musia byť opatrené podpisom predkladateľa. Predseda návrhovej
komisie pred hlasovaním zrekapituluje postupnosť návrhov, o ktorých sa bude hlasovať.
Počas bodu rôzne a záver nie je možné prijímať schvaľovacie uznesenia, t. j. obecné zastupiteľstvo sa
uznáša iba výrokom „berie na vedomie“.
Starostka obce predložila na schválenie návrh členov návrhovej komisie: Ing. Ján Hlavačka, Lukáš
Štefan, za predsedu navrhla Radoslava Kollára.
Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6
0
0
1

Ing. Róbert Balog, Ing. Ján Hlavačka, Radoslav Kollár, Ing. Valér
Kováč, Matej Silvay, Lukáš Štefan
Ing. František Kováč

Poslanci návrh uznesením schválili.
Za overovateľov zápisnice určujem: Mateja Silvaya, Ing.Valéra Kováča. Za zapisovateľku určujem
Andreu Müllerovú.
Bod 4
Kontrola plnenia uznesení
Starostka obce konštatovala, že na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva zo dňa 20.12.2019
bolo prijatých 8 uznesení (prijaté uznesenia č.12- 19).
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov na prvom obecnom zastupiteľstve zo dňa 20.12.2019
zobralo na vedomie uznesenie č. 12 zloženie sľubu poslanca, (uznesenie č. 13) kontrolu plnenia
uznesení, (uzsenie č.19) informácie v bode rôznom
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov vyhlásilo deň konania voľby hlavného kontrolóra,
schválilo dĺžku pracovného času, určilo náležitosti prihlášky( uznesením č.14)
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov schválilo (uznesenie č.15) rozpočtové opatrenie č.6/2018,
uznesenie č.16 rozpočtové opatrenie č.7/2018.
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov zrušilo uznesením č.18 uznesenie č.7
Nebolo podpísané uznesenie č. 17, dôvody boli zverejnené.
Predseda návrhovej komisie Radoslav Kollár skonštatoval, že nebol predložený návrh na zmenu
návrhu uznesenia a predniesol návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov berie
na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
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Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6
0
0
1

Ing. Róbert Balog, Ing. Ján Hlavačka, Radoslav Kollár, Ing. Valér
Kováč, Matej Silvay, Lukáš Štefan
Ing. František Kováč

Uznesenie bolo prijaté.
Bod 5
Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu
Na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva som oznámila, že zastupovaním starostu obce
poverujem Lukáša Štefana. Nakoľko na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 20.
decembra 2018 sa vyjadril Lukáš Štefan, že s touto funkciu nie je stotožnený a je proti tomu, rozhodla
som sa odvolať menovaného z funkcie zástupcu starostu v zmysle § 13b, ods. 1 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov a to oznámením starostky
o odvolaní poslanca Lukáša Štefana zastupovaním starostky obce listom zo dňa 5.2.2019, ktorý
prevzal 7.2.2019.
Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého zastupovaním poverí starosta obce. Zástupcom starostu
môže byť len poslanec. Týmto oznamujem, že mojím zástupcom bude Ing. Hlavačka Ján.
Predseda návrhovej komisie Radoslav Kollár predniesol návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo
Obce Nižný Klátov berie na vedomie oznámenie starostky obce, že poverený zastupovaním starostu
v zmysle §13b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bude
poslanec Ing. Ján Hlavačka.
Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
6
Ing. Róbert Balog, Ing. Ján Hlavačka, Radoslav Kollár, , Ing. Valér
Za:
Kováč, Matej Silvay, Lukáš Štefan
0
Proti:
0
Zdržal sa:
1
Ing. František Kováč
Neprítomný:
Uznesenie bolo prijaté.
Bod 6
Návrh zástupcu sobášiaceho
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov zrušilo uznesením č.18 uznesenie č.7, ktorým schválilo
poslanca Radoslava Kollára do funkcie zástupcu sobášiaceho v matričnom obvode Nižný Klátov pre
volebné obdobie 2018-2022, v zmysle § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.
Na základe uvedeného dávam návrh, aby do funkcie sobášiaceho bol určený poslanec Ing. Róbert
Balog.
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Predseda návrhovej komisie Radoslav Kollár predniesol návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo
Obce Nižný Klátov schvaľuje poslanca Ing. Róberta Baloga do funkcie zástupcu sobášiaceho v
matričnom obvode Nižný Klátov pre volebné obdobie 2018-2022, v zmysle § 4 ods. 1 zákona NR SR
č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

5
0
1
1

Ing. Ján Hlavačka, Radoslav Kollár, Ing. Valér Kováč, Matej Silvay,
Lukáš Štefan
Ing. Róbert Balog
Ing. František Kováč

Uznesenie bolo prijaté.
Bod 7
Zriadenie komisií
Mailom boli zaslané návrhy na zloženie a pôsobnosti komisií obecného zastupiteľstva a boli
odkonzultované aj pri osobnom stretnutí .
Predseda návrhovej komisie Radoslav Kollár predniesol návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo
Obce Nižný Klátov schvaľuje zloženie kultúrno-športovej komisie: predseda: Matej Silvay, členovia:
Lukáš Štefan, Ing. Róbert Balog, Janette Furinová, Jana Hudáková, zloženie komisie pre životné
prostredie a výstavbu: predseda: Radoslav Kollár, členovia: Ing. František Kováč, Ing. Róbert Balog,
Ing. Richard Hritz, Pavol Hudák a ich pôsobnosti podľa predloženého návrhu.
Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
Za:
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Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

0
0
1

Ing. Róbert Balog, Ing. Ján Hlavačka, Radoslav Kollár, , Ing. Valér
Kováč, Matej Silvay, Lukáš Štefan
Ing. František Kováč

Uznesenie bolo prijaté.
Bod 8
Určenie poslaneckých obvodov
Návrh na určenie poslaneckých obvodov Vám bol zaslaným mailom.
Predseda návrhovej komisie Radoslav Kollár predniesol návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo
Obce Nižný Klátov schvaľuje poslanecké obvody pre volebné obdobie 2018-2022: Poslanecký
obvod č. 1 – Ing. Valér Kováč (ulica Cintorínska, Stará Košická), Poslanecký obvod č. 2 – Radoslav
Kollár (ulica Klátovská - časť), Poslanecký obvod č. 3 – Ing. František Kováč (ulica Klátovská – časť,
Záhradná), Poslanecký obvod č. 4 – Ing. Róbert Balog (ulica Mlynky), Poslanecký obvod č. 5 – Ing.
Ján Hlavačka (ulica Tichá), Poslanecký obvod č. 6 – Lukáš Štefan (ulica Čaksová), Poslanecký obvod
č. 7 – Matej Silvay (ulica Hlavná).
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Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

0
0
1

Ing. Róbert Balog, Ing. Ján Hlavačka, Radoslav Kollár, Ing. Valér
Kováč, Matej Silvay, Lukáš Štefan
Ing. František Kováč

Uznesenie bolo prijaté.
Bod 9
Delegovanie člena do Rady školy pri ZŠ Nižný Klátov
V zmysle čl. 5 odsek 7 Štatútu Rady školy pri ZŠ Nižný Klátov doplnenie členov rady školy pri
delegovanom zástupcovi zriaďovateľa je na základe žiadosti. Žiadosť bola obci doručená 07.02.2019.
Predseda návrhovej komisie Radoslav Kollár predniesol návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo
Obce Nižný Klátov deleguje do Rady školy pri ZŠ Nižný Klátov Lukáša Štefana.
Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
Za:
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Ing. Róbert Balog, Ing. Ján Hlavačka, Radoslav Kollár, Ing. Valér
Kováč, Matej Silvay, Lukáš Štefan

0
Proti:
0
Zdržal sa:
1
Ing. František Kováč
Neprítomný:
Uznesenie bolo prijaté.
Bod 10
Delegovanie člena do Rady školy pri MŠ Nižný Klátov
V zmysle čl. 5 odsek 6 Štatútu Rady školy pri MŠ Nižný Klátov doplnenie členov rady školy pri
delegovanom zástupcovi zriaďovateľa je na základe žiadosti. Žiadosť bola obci doručená 07.02.2019.
Predseda návrhovej komisie Radoslav Kollár predniesol návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo
Obce Nižný Klátov deleguje do Rady školy pri MŠ Nižný Klátov Ing. Róberta Baloga.
Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

5
0
1
1

Ing. Ján Hlavačka, Radoslav Kollár, Ing. Valér Kováč, Matej Silvay,
Lukáš Štefan
Ing. Róbert Balog
Ing. František Kováč

Uznesenie bolo prijaté.
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Bod 11
Žiadosť o kúpu pozemku
Dňa 29.11.2018 bola Obci Nižný Klátov doručená žiadosť Mg. Romana Vávru a Mgr. Daniely
Vávrovej o kúpu nehnuteľného majetku, ktorá Vám bola zaslaná mailom. Doporučujem zobrať
uvedenú žiadosť zobrať na vedomie a zaoberať sa ňou na ďalšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Do tej doby obec zistí informácie ohľadom možnosti odkúpenia parciel č. 560/1, 560/501, 561/2, ktoré
sú potrebné na vybudovanie odvodnenia Čaksovej ulice.
Predseda návrhovej komisie Radoslav Kollár predniesol návrh na uznesenie Obecné zastupiteľstvo
Obce Nižný Klátov berie na vedomie žiadosť Mgr. Romana Vávru a Mgr. Daniely Vávrovej, bytom
Košice, Dargovských hrdinov 1214/3 o kúpu nehnuteľného majetku Obce Nižný Klátov parcela
registra KN E č. 3174/8, o výmere 33 m2, druh pozemku ostatná plocha a parcely registra KN E č.
3174/5, o výmere 17 m2, druh pozemku ostatná plocha v katastrálnom území Nižný Klátov vo
vlastníctve Obce Nižný Klátov vedeného v katastri nehnuteľností Úradu geodézie, kartografie a
katastra Slovenskej republiky na LV č. 816 a bude sa ňou zaoberať na ďalšom zasadnutí obecného
zastupiteľstva.
Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
Za:

6

Ing. Róbert Balog, Ing. Ján Hlavačka, Radoslav Kollár, Ing. Valér
Kováč, Matej Silvay, Lukáš Štefan

0
Proti:
0
Zdržal sa:
1
Ing. František Kováč
Neprítomný:
Uznesenie bolo prijaté.
Bod 12
VZN č. 4/2018 o verejnom poriadku na území obce Nižný Klátov
Starostka obce bol Vám zaslaný návrh VZN č. 4/2018 (viď príloha). Návrh VZN č. 4/2018 o verejnom
poriadku na území obce Nižný Klátov bol dňa 22.11.2018 zverejnený, termín na uplatnenie
pripomienok k návrhu bol stanovený na 04.12.2018. Do uvedeného termínu neboli predložené
pripomienky k návrhu.
Predseda návrhovej komisie Radoslav Kollár predniesol návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov v súlade s § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p. prerokovalo VZN č. 4/2018 o verejnom poriadku na území obce Nižný
Klátov.
Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6
0
0
1

Ing. Róbert Balog, Ing. Ján Hlavačka, Radoslav Kollár, Ing. Valér
Kováč, Matej Silvay, Lukáš Štefan
Ing. František Kováč

Uznesenie bolo prijaté.
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Predseda návrhovej komisie Radoslav Kollár predniesol návrh na uznesenie Obecné zastupiteľstvo
Obce Nižný Klátov podľa § 11 ods. 4 písm. g), § 6 ods. 1, § 4 ods. 5 písm. a) bod 2. a 5. a písmeno b)
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s
ustanovením § 48 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov sa
uznáša na VZN č.4/2018 o verejnom poriadku na území obce Nižný Klátov.
Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
Za:
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Ing. Róbert Balog, Ing. Ján Hlavačka, Radoslav Kollár, Ing. Valér
Kováč, Matej Silvay, Lukáš Štefan

0
Proti:
0
Zdržal sa:
1
Ing. František Kováč
Neprítomný:
Poslanci sa na VZN č. 4/2018 uzniesli.
Bod 13
Voľba hlavného kontrolóra
Obecné zastupiteľstvo prijalo na zasadnutí 20.12.2018 v zmysle zákona uznesenie o rozsahu úväzku
hlavného kontrolóra (0,5), spôsobe a vykonaní voľby (verejné hlasovanie o každom kandidátovi
zvlášť) a náležitosti prihlášky pre voľbu hlavného kontrolóra obce, ktorými boli 1. Osobné údaje:
meno, priezvisko, titul; dátum narodenia; bydlisko; kontaktné údaje (mail, telefón), 2. Dosiahnuté
najvyššie vzdelanie, 3. Prax v samospráve (počet rokov a pozície), prax v kontrole, 4. Informácia o
podnikaní, alebo vykonávaní inej zárobkovej činnosti, členstve v riadiacich, kontrolných
alebodozorných orgánoch právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť, 5.
Absolvované vzdelávania so zameraním na úsek kontroly a stanovili termín volby na 11.2.2019 a
termín predkladania prihlášok 28.1.2019 do 12:00 hod.
Do termínu odovzdania prihlášok, 28.1.2019 do 12:00 hod boli doručené tri obálky: prvá obálka bola
doručená 22.01.2019, odosielateľ: Mgr. Eleonóra Dančová , druhá obálka bola doručená: 28.01.2019
o 7:46 hod., bez uvedenia odosielateľa, tretia obálka bola doručená: 28.01.2019 o 9:00 hod. ,
odosielateľ: Ľudovít Priester. Dňa 7.2.2019 sa uskutočnilo stretnutie poslancov, na ktorom boli
otvorené doručené obálky. Kandidáti boli na dnešné zasadnutie pozvaní telefonicky. Na základe
zápisnice konštatujem, že do stanoveného termínu kandidátka Mgr. Eleonóra Dančová, Ing. Oxana
Hospodárová a Ing. Ľudovít Priester predložili prihlášku so všetkými náležitosťami na výkon funkcie
hlavného kontrolóra Obce Nižný Klátov a predložili všetky určené prílohy prihlášky.
Dňa 8.2.2019 bol obci doručený mail od pána Ing. Ľudovíta Priestera, v ktorom stiahol svoju
prihlášku na hlavného kontrolóra Obce Nižný Klátov a požiadal o zaslanie obálky s jeho materiálmi
poštou.
V prvom kole volieb sú na zvolenie potrebné štyri platné hlasy.
Predseda návrhovej komisie Radoslav Kollár predniesol návrh na uznesenie Obecné zastupiteľstvo
Obce Nižný Klátov:
I. konštatuje, že
na základe vyhlásenej voľby hlavného kontrolóra obce boli prihlásení traja uchádzači, ktorí splnili
stanovené podmienky a že z voľby hlavného kontrolóra odstúpil jeden uchádzač
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Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6
0
0
1

Ing. Róbert Balog, Ing. Ján Hlavačka, Radoslav Kollár, Ing. Valér
Kováč, Matej Silvay, Lukáš Štefan
Ing. František Kováč

Uznesenie bolo prijaté.
II. volí
do funkcie hlavného kontrolóra obce na dobu určitú (šesť rokov) Mgr. Eleonóru Dančovú s nástupom
do práce odo dňa 18.2.2019
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

0
0
6
1

Ing. Róbert Balog, Ing. Ján Hlavačka, Radoslav Kollár, Ing. Valér
Kováč, Matej Silvay, Lukáš Štefan
Ing. František Kováč

Uznesenie nebolo prijaté.
II. volí
do funkcie hlavného kontrolóra obce na dobu určitú (šesť rokov) Ing. Oxanu Hospodárovú s nástupom
do práce odo dňa 18.2.2019
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6
0
0
1

Ing. Róbert Balog, Ing. Ján Hlavačka, Radoslav Kollár, Ing. Valér
Kováč, Matej Silvay, Lukáš Štefan
Ing. František Kováč

Uznesenie bolo prijaté.
Starostka obce - konštatujem, že za hlavnú kontrolórku Obce Nižný Klátov bola zvolená Ing. Oxana
Hospodárová.
Ing. Valér Kováč – k tomuto bodu predkladám návrh na ďalšie uznesenie.
Predseda návrhovej komisie Radoslav Kollár predniesol návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo
Obce Nižný Klátov
I. určuje
plat hlavného kontrolóra v súlade s § 11 ods. 4 pís. i) a podľa § 18c ods. 1) písm. b) zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení v rozsahu 0,5 pracovného úväzku v nadväznosti na
uznesenie OZ č. 14/1/2018 zo dňa 20.12.2018, s účinnosťou odo dňa nástupu výkonu do funkcie,
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II. berie na vedomie
že plat hlavného kontrolóra upraví obce pri zmene priemernej mesačnej mzdy zamestnanca
v hospodárstve Slovenskej republiky vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej
republiky za predchádzajúci kalendárny rok v súlade s § 18c ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
III. súhlasí
v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
s podnikaním a s výkonom inej zárobkovej činnosti kontrolóra obce,
IV. súhlasí
s výkonom funkcie hlavného kontrolóra obce, a to v rozsahu 80 % na prácu doma v zmysle § 52
zákonníka práce a 20 % na prácu v Obci Nižný Klátov, pracovisko obecný úrad Obce Nižný Klátov.
Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6
0
0
1

Ing. Róbert Balog, Ing. Ján Hlavačka, Radoslav Kollár, Ing. Valér
Kováč, Matej Silvay, Lukáš Štefan
Ing. František Kováč

Uznesenie bolo prijaté.
Rôzne
Žiadosť na asistentku starostky obce a účtovníčky obce
Starostka obce – podala som žiadosť cez projekt na asistentku starostky obce a účtovníčky obce od
marca 2019 na dvadsať mesiacov a to na prefinancovanie mzdy.
Súdne spory – Kameňolom
Starostka obce – po nástupe na obecný úrad som požiadala pani JUDr. Rajtákovú o vypracovanie
podrobnej správy stave súdnych procesov, ktoré prebehli a prebiehajú, kde je účastníkom súdnych
sporov Obec Nižný Klátov. JUDr. Rajtáková obci zaslala mailom list s názvom súhrn konaní, ktorý
Vám boli zaslané mailom dňa.
Fašiangy
Starostka obce – som veľmi rada, že aj tohto roku sa klub dôchodcov rozhodol zorganizovať program
pre celú obec v období fašiangov, pretože práve toto vystúpenie má najväčšiu podporu u našich
obyvateľov. Vystúpenie sa bude konať 24. februára.
Juniáles
Starostka obce – je potrebné sa dohodnúť na termíne Juniálesu. Navrhujem 8.6.2019 alebo 15.6.2019.
Budem sa snažiť zohnať finančné prostriedky, oslovím viacerých sponzorov. Aj podľa toho by sme
zostavili program. Určite požiadam materskú aj základnú školu, aby si pripravili program
a samozrejme aj našich dôchodcov. Určite budeme robiť pre obyvateľov guľáš ako každý rok a súťaž
v pečení beľušov. Treba sa dohodnúť aj na tom, či to urobíme na trávnatom, alebo viacúčelovom
ihrisku. Môžeme si ohľadom Juniálesu dať aj samostatné stretnutie.
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Radoslav Kollár – je treba dohodnúť taký termín, aby sa na ňom mohli zúčastniť všetci poslanci. Ja si
myslím, že by nebolo zlé to posunúť na toho 8. júna. To sa ešte dohodneme.
Predseda návrhovej komisie Radoslav Kollár predložil návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo
Obce Nižný Klátov berie na vedomie informácie ohľadom žiadosti na asistentku starostky obce
a účtovníčku obce, súdnych sporov – Kameňolom, fašiangov a Juniálesu
Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6

Ing. Róbert Balog, Ing. Ján Hlavačka, Radoslav Kollár, Ing. Valér
Kováč, Matej Silvay, Lukáš Štefan

0
0
1

Ing. František Kováč

Uznesenie bolo prijaté.
Bod
Záver
Starostka obce ukončila druhé zasadnutie, poďakovala prítomným za účasť.
Zasadnutie bolo ukončené o 19:01 hod.
Overovatelia:
Matej Silvay

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

Ing. Valér Kováč

.........................................
..........................................
Ing. Gabriela Staníková
starostka obce

Andrea Müllerová
zapisovateľka

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