OBEC NIŽNÝ KLÁTOV
Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 10.12.2018
Prítomní:

Ing. Gabriela Staníková
Poslanci: Kamil Haraj, Jozefína Kolesárová, M.A. Ivan Novotný,
Lukáš Štefan
Poslanci: Ing. Róbert Balog, Ing. Ján Hlavačka, Radoslav Kollár, Ing. František
Kováč, Ing. Valér Kováč, Lukáš Štefan
Neprítomní: PhDr. Ing. Marcela Jokeľová , Júlia Drábiková, Tomáš Hudák, Matej
Silvay

Ďalší prítomní: Andrea Müllerová, zamestnankyňa obce
Verejnosť:
viď prezenčná listina
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa
3. Výsledky volieb a zloženie sľubu
a) Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení
o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného
zastupiteľstva (predseda miestnej volebnej komisie)
b) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
c) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
d) Vystúpenie novozvoleného starostu
4. Schválenie programu a overovateľov zápisnice ustanovujúceho zasadnutia obecného
Zastupiteľstva
5. Schválenie návrhu členov návrhovej komisie a jej predsedu
6. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu
7. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia
obecného zastupiteľstva
8. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov
9. Určenie platu starostu obce
10. Návrh na náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku starostu obce
11. Návrhu zástupcu sobášiaceho
12. Voľba hlavného kontrolóra obce Nižný Klátov
13. Rôzne
14. Záver
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Bod 1
Otvorenie zasadnutia
Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva v Nižnom Klátove bolo zahájené hymnou
Slovenskej republiky. Zasadnutie v zmysle pozvánky otvoril Lukáš Štefan a privítal prítomných
a oboznámil ich, že starostka obce PhDr. Ing. Marcela Jokeľová a zástupca starostu Matej Silvay sa
nemohli zúčastniť na ustanovujúcom obecnom zastupiteľstve z dôvodu práceneschopnosti.
Bod 2
Určenie zapisovateľa
Za zapisovateľku z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva starostka určila Andreu
Müllerovú.
Bod 3
Výsledky volieb a zloženie sľubu
a) Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o zvolení
novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva (predseda
miestnej volebnej komisie)
Lukáš Štefan požiadal predsedu miestnej volebnej komisie o oznámenie výsledkov volieb do orgánov
samosprávy obcí.
Mikuláš Bernát, predseda miestnej volebnej komisie oboznámil prítomných s výsledkami volieb do
orgánov samosprávy obce (viď príloha). Odovzdal osvedčenie o zvolení starostke obce a prítomným
poslancom obecného zastupiteľstva.
b) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
Zákonom predpísaný sľub starostu zložila Ing. Gabriela Staníková, starostka obce, ktorý potvrdila
svojim podpisom (viď príloha) a zároveň prevzala vedenie ustanovujúceho zasadnutia obecného
zastupiteľstva.
c) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
Zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva, ktorého znenie prečítal Ing. František
Kováč zložili aj prítomní poslanci, ktorí ho potvrdili svojim podpisom (viď príloha).
d) Vystúpenie novozvoleného starostu
S príhovorom vystúpila starostka obce (viď príloha).
Bod 4
Schválenie programu a overovateľov zápisnice ustanovujúceho obecného zastupiteľstva
Starostka obce skonštatovala uznášaniaschopnosť obecného zastupiteľstva. Nasleduje schválenie
programu.
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 zriadené
v z. n. p. zverejnený? Na prijatie uznesenia o vypustení bodov návrhu programu 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.
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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 ustanovujúceho zasadnutia obecného
zastupiteľstva.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6

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

0
0
0

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).
Ján Hlavačka – ja mám návrh na doplnenie bodu programu a to schválenie uznesenia o vyhradení
právomoci obecného zastupiteľstva pred bod 12 – Voľba hlavného kontrolóra obce. Nech sa vyjadria
k tomuto vyjadria aj novozvolení poslanci a povedia svoje stanovisko, nielen kandidáti na poslancov,
ktorí roznášali v obci letáky.
Starostka obce dala hlasovať o doplnení bodu programu za bod 11 a to bod 12 – schválenie uznesenia
o vyhradení právomoci obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6

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

0
0
0

Poslanci návrh uznesením schválili.
Starostka obce dala hlasovať o schválení programu ustanovujúceho zasadnutia obecného
zastupiteľstva, pričom na prijatie tohto uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných
poslancov.
Program ustanovujúceho zasadnutia:
4. Schválenie programu a overovateľov zápisnice ustanovujúceho zasadnutia obecného
Zastupiteľstva
5. Schválenie návrhu členov návrhovej komisie a jej predsedu
6. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu
7. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia
obecného zastupiteľstva
8. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov
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9. Určenie platu starostu obce
10. Návrh na náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku starostu obce
11. Návrhu zástupcu sobášiaceho
12. Schválenie uznesenia o vyhradení právomoci obecného zastupiteľstva
13. Voľba hlavného kontrolóra obce Nižný Klátov
14. Rôzne
15. Záver
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6

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

0
0
0

Poslanci návrh uznesením schválili.
Za overovateľov zápisnice určujem: Ing. Róberta Baloga a Ing. Valéra Kováča.
Bod 5
Schválenie návrhu členov návrhovej komisie a jej predsedu
Starostka obce predložila na schválenie návrh členov návrhovej komisie: Radoslava Kollára, Ing.
Františka Kováča, za predsedu navrhla Ing. Jána Hlavačku.
Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6

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

0
0
0

Poslanci návrh uznesením schválili.
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“.
Predseda návrhovej komisie Ing. Ján Hlavačka predniesol návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo
v Nižnom Klátove A . b e r i e n a v e d o m i e 1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce 2.
vystúpenie novozvoleného starostu B. k o n š t a t u j e, ž e 1. novozvolená starostka obce Ing.
Gabriela Staníková zložila zákonom predpísaný sľub starostu obce 2. zvolení poslanci obecného
zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva: Ing. Róbert Balog,
Ing. Ján Hlavačka, Radoslav Kollár, Ing. František Kováč, Ing. Valér Kováč, Lukáš Štefan.
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Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia:

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6

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

0
0
0

Uznesenie bolo prijaté.
Bod 6
Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu
Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého zastupovaním poverí starosta obce. Zástupcom starostu
môže byť len poslanec.
Predseda návrhovej komisie Ing. Ján Hlavačka predniesol návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo
v Nižnom Klátove 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 Lukáš Štefan.
Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

5
0
1
0

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

Uznesenie bolo prijaté.
Bod 7
Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia obecného
zastupiteľstva
Ďalším bodom programu je poverenie poslanca obecného zastupiteľstva zvolávať a viesť zasadnutia
obecného zastupiteľstva.
Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
poveruje poslanca Ing. Jána Hlavačku zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva
v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veda, ods. 5 tretia veda a ods. 6 tretia veta
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie:
Za:
Proti:

5

Ing. Róbert Balog, Radoslav Kollár, Ing. František Kováč, Ing. Valér
Kováč, Lukáš Štefan

0

5

Zdržal sa:
Neprítomný:

1
0

Ing. Ján Hlavačka

Uznesenie bolo prijaté.
Bod 8
Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov
Členom komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov môže byť
iba poslanec obecného zastupiteľstva. Ak sú v obecnom zastupiteľstve zástupcovia politických strán a
politických hnutí alebo nezávislí poslanci, komisia je zložená z jedného zástupcu z každej politickej
strany.
Predseda návrhovej komisie Ing. Ján Hlavačka predniesol návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo
v Nižnom Klátove
A. zriaďuje komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
B. volí 1. členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov:
Ing. Jána Hlavačku, Ing. Františka Kováča, Lukáša Štefana
2. predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov: Ing.
Františka Kováča
Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6

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

0
0
0

Uznesenie bolo prijaté.
Bod 9
Určenie platu starostu obce
Starostka obce predložila návrh na určenie platu starostu obce v súlade so zákonom č. 253/1994 Z. z.
o právnom postavené a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov.
Predseda návrhovej komisie Ing. Jána Hlavačka predniesol návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo
v Nižnom Klátove určuje plat starostke Obce Nižný Klátov Ing. Gabriele Staníkovej s účinnosťou od
10. decembra 2018 podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov s následnou valorizáciou
podľa vývoja priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe
údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky.
Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
Za:

6

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

6

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

0
0
0

Uznesenie bolo prijaté.
Bod 10
Návrh na náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku starostu obce
Tento bod zaradila do bodu programu PhDr. Ing. Marcela Jokeľová. Ak preplatenie dovolenky
schválite, zákon neporušíte. Obecný rozpočet bude zaťažený už odstupným. Budeme musieť na to
nájsť finančné prostriedky. Ja nevidím dôvod, prečo si ju pani Jokeľová nevyčerpala. Ale je to na Vás,
vyjadrite sa, alebo predložte návrh na uznesenie.
Predseda návrhovej komisie Ing. Ján Hlavačka predložil návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo
Obce Nižný Klátov v súlade s § 2 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest schvaľuje náhradu platu starostke obce PhDr. Ing.
Marcele Jokeľovej za nevyčerpanú dovolenku za rok 2018 za 10,5 dňa nevyčerpanej dovolenky.
Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6

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

0
0
0

Uznesenie bolo prijaté.
Bod 11
Návrh zástupcu sobášiaceho
V zmysle zákona NR SR č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov obecné
zastupiteľstvo schvaľuje zástupcu sobášiaceho.
Predseda návrhovej komisie Ing. Ján Hlavačka predniesol návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo
v Nižnom Klátove schvaľuje 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.
Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6

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

0
0
0

Uznesenie bolo prijaté.
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Bod 12
Schválenie uznesenia o vyhradení právomoci obecného zastupiteľstva
Starostka obce – tento bod bol doplnený na návrh Ing. Jána Hlavačku. Nech sa páči, vyjadrite sa.
Ing. Ján Hlavačka – každému je známe, že v našej obci sa kedysi ťažil kameň. Táto téma rezonovala aj
pred voľbami, u niektorých aj po voľbách. My navrhujeme prijať uznesenie, ktorým budeme zviazaní
spolu so starostkou rozhodovať jednotne o tomto bode.
Predseda návrhovej komisie Ing. Ján Hlavačka predložil návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo
Obce Nižný Klátov si vyhradzuje z dôvodu ich dôležitosti pre život obyvateľov obce
rozhodovanie o týchto otázkach o:
- späťvzatí žaloby proti rozhodnutiu Hlavného banského úradu sp. zn. 160 – 2284/2013 zo dňa
4.12.2014, ktorým bolo čiastočne zmenené rozhodnutie Obvodného banského úradu v Košiciach sp.
zn. 32 – 2477/2011 zo dňa 18.8.2011 o povolení banskej činnosti organizácii KRUŽGEO.SK, s. r. o.
v dobývacom priestore Vyšný Klátov I, a ktorým bolo odvolanie obce Nižný Klátov zamietnuté, ako
aj o všetkých úkonoch obce, ktorých právnym dôsledkom by bolo zastavenie konania o tejto žalobe,
o podaní alebo nepodaní kasačnej sťažnosti pri rozhodnutiu súdu o tejto žalobe, ako aj o využití
ďalších právnych prostriedkov smerujúcich k zrušeniu alebo zmene povolenia banskej činnosti
v dobývacom priestore Vyšný Klátov I, ako aj o stanovisku obce k akýmkoľvek ďalším otázkam
v súvislosti s využívaním dobývacieho priestoru Vyšný Klátov I a banskej činnosti v ňom
vykonávanej a o tom, či obec v akomkoľvek súdnom alebo správnom konaní predloží
príslušnému súdu alebo správnemu orgánu svoje stanovisko,
- stanovisku obce k prevzatiu akéhokoľvek záväzku vykonať opravu alebo úpravu miestnych
komunikácií v obci Nižný Klátov tak, aby stav tejto komunikácie zodpovedal potrebám ťažby
v dobývacom priestore Vyšný Klátov I,
- určení dopravných značiek a dopravných zariadení na území obce Nižný Klátov.
Rozhodnutie obecného zastupiteľstva o týchto otázkach má formu predchádzajúceho súhlasu
k akýmkoľvek úkonom vykonaných v mene obce starostom, ako štatutárnym orgánom obce.
Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6

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

0
0
0

Uznesenie bolo prijaté.
Bod 13
Voľba hlavného kontrolóra obce Nižný Klátov
Obecné zastupiteľstvo prijalo na zasadnutí 10.9.2018 v zmysle zákona uznesenie o rozsahu úväzku
hlavného kontrolóra (0,2), 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
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podnikaní, alebo vykonávaní inej zárobkovej činnosti, členstve v riadiacich, kontrolných alebo
dozorných
orgánoch
právnických
osôb,
ktoré
vykonávajú podnikateľskú činnosť, 5.
Absolvované vzdelávania so zameraním na úsek kontroly a stanovili termín voľby a termín
predkladania prihlášok 22.11.2018 do 12:00 hod.
Starostka obce – navrhujem prerušiť zasadnutie ustanovujúceho obecného zastupiteľstva, aby mohli
novozvolení poslanci otvoriť obálky, posúdiť náležitosti prihlášky jednotlivých kandidátov a pristúpiť
následne k voľbe kontrolóra. Prosím predsedu návrhovej komisie Ing. Jána Hlavačku o prednesenie
návrhu na uznesenie:
Predseda návrhovej komisie Ing. Jána Hlavačka predložil návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo
v Nižnom Klátove schvaľuje:
A. prerušuje rokovania ustanovujúceho obecného zastupiteľstva v zmysle čl. 5, bodu 19 rokovacieho
poriadku obecného zastupiteľstva obce Nižný Klátov
B. pokračovanie rokovania ustanovujúceho obecného zastupiteľstva v sále kultúrneho domu, dňa 6.
decembra 2018 o 20.15 hod.
Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
0

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

Poslanci návrh uznesením schválili.
Starostka obce - konštatujem, že rokovanie ustanovujúceho obecného zastupiteľstva bolo prerušené
o 19.10 hod.
Starostka obce - konštatujem, že rokovanie ustanovujúceho obecného zastupiteľstva pokračuje o 20:24
hod.
Predseda návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
berie na vedomie informáciu, že 1. na voľbu hlavného kontrolóra sa prihlásili piati kandidáti, 2.
podmienky v zmysle zákona o obecnom zriadení a uznesenia č. 285 zo dňa 12.9.2018 splnili všetci
prihlásení kandidáti.
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

0
0
0

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

Uznesenie bolo prijaté.
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Starostka obce – teraz pristúpime k predstaveniu kandidátov. Ak máte nejaké otázky na kandidátov,
nech sa páči, položte ich, alebo dáme postupne priestor každému z kandidátov. Ak nie, pristúpime
k voľbe.
Ján Hlavačka – za ten krátky čas, čo sme mali, sme si prešli všetky prihlášky so všetkými prílohami.
Starostka obce – na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebné súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých
poslancov, t. j. 4 platné hlasy. Budeme hlasovať podľa abecedy zdvihnutím ruky za každého zvlášť.
Mgr. Lukáš Bernát získal 0 platných hlasov.
Ing. Gabriela Dorovová získala 0 platných hlasov.
Ing. Jozef Drábik získal 0 platných hlasov.
Ing. Juraj Mosej získal 0 platných hlasov.
M.A. Ivan Novotný získal 0 platných hlasov.
Starostka obce – konštatujem, že na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva nebol zvolený
hlavný kontrolór obce.
Predseda návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
berie na vedomie informácie, že novú voľbu hlavného kontrolóra vyhlási na najbližšom zasadnutí
obecného zastupiteľstva podľa nových podmienok, na ktorých sa dohodnú.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6

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

0
0
0

Uznesenie bolo prijaté.
Bod 13
Rôzne
Lukáš Štefan – ja by som sa chcel k niečomu vyjadriť, keď môžem. Poprosil by som Ing. Drábika, aby
mi prečítal jednu vetu, ktorá bola 29.10.2018 preposlaná mailom bývalej starostke.
Ing. Jozef Drábik – že ak sa zasadnutie uskutoční, zúčastním sa ho.
Lukáš Štefan – prečítam to nahlas. Ak sa zasadnutie uskutoční, zúčastním sa ho. To znamená, že ak sa
toho 29.10.2018 zasadnutie uskutoční, tak sa ho zúčastním. Ja som nežiadal, ale som sa chcel
zúčastniť. Pán Drábik, ja sa volám Lukáš Štefan. Nedávajte mi titul pred meno, ani za meno. Ja ho
nepotrebujem.
Ing. Jozef Drábik – ale ja neviem o čo sa jedná.
Lukáš Štefan – vy dobre viete o čo sa jedná. Tí ktorí to nepochopili, pochopia potom. Ďakujem.
Ing. František Kováč – ja by som sa chcel dohodnúť na dátume konania ďalšieho zasadnutia obecného
zastupiteľstva. Bolo by to možné ešte pred sviatkami?
Starostka obce – môžeme sa dohodnúť neskôr. Ja sa prispôsobím.

10

Predseda návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
berie na vedomie informácie podané v bode rôznom.

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6

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

0
0
0

Uznesenie bolo prijaté.
Bod 14
Záver
Starostka obce ukončila ustanovujúce zasadnutie, poďakovala prítomným za účasť.
Zasadnutie bolo ukončené o 20:31 hod.

Overovatelia:
Ing. Róbert Balog

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

Ing. Valér Kováč

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

Andrea Müllerová
zapisovateľka

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

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