OBEC NIŽNÝ KLÁTOV
Zápisnica
z prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 20.12.2018
Prítomní:

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

Ďalší prítomní: Andrea Müllerová, zamestnankyňa obce
Verejnosť:
viď prezenčná listina
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Zloženie sľubu poslanca
3. Schválenie návrhu programu, schválenie návrhu členov návrhovej komisie a jej
predsedu, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
6. Rozpočtové opatrenie č. 6/2018, 7/2018
7. Rôzne
8. Záver
Bod 1
Otvorenie zasadnutia
V zmysle pozvánky prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva v Nižnom Klátove otvorila starostka
obce o 18:30 hod. Prítomní sú šiesti poslanci a Matej Silvay, ktorý dnes zloží sľub. Sme uznášania
schopní. Pozvánka na dnešné zasadnutie bola poslancom doručená spolu s materiálmi emailom
a Františkovi Kováčovi osobne. Pozvánka bola zverejnená 17.12.2018.
Bod 2
Zloženie sľubu poslanca
Starostka obce – v zmysle § 25 bod 1 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. je
zvolený poslanec je povinný zložiť sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa
zúčastní. Nakoľko sa Matej Silvay nemohol zúčastniť na ustanovujúcom zasadnutí, zloží sľub na
tomto zasadnutí.
Zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva, ktorého znenie prečítala starostka obce
zložil Matej Silvay, čo potvrdil svojim podpisom (viď príloha).
Starostka obce predložila návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov berie na
vedomie zloženie sľubu poslanca.
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Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

7

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

0
0
0

Uznesenie bolo prijaté.
Bod 3
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
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:

7

Ing. Róbert Balog, Ing. Ján Hlavačka, Radoslav Kollár, Ing. František
Kováč, Ing. Valér Kováč, Matej Silvay, 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).
Lukáš Štefan – ja mám návrh, aby sa zrušilo uznesenie, ktorým ste navrhli zástupcu starostu obce,
lebo s tým nie som stotožnený a bol som proti tomu.
Radoslav Kollár – ja by som sa k tomu pripojil. Tiež som dvíhal ruku. Ja som takisto na
ustanovujúcom zasadnutí súhlasil, aby som bol sobášiaci. Bol som veľmi prekvapený. Nechcel som
vystúpiť s tým, že s tým nie som stotožnený. Bolo to ako horúci zemiak. A to prvé zhromaždenie bolo
slávnostné. Tiež by som bol zato, aby sa zrušilo. Nie som s tým stotožnený, aby som mohol zastávať
funkciu sobášiaceho.
Lukáš Štefan – ja by som to povedal tak, že my sme spolu komunikovali a trikrát som povedal, že nie
som stotožnený s tým, aby som bol zástupca starostu. Povedal som, že by trebalo oboznámiť ďalších
a opýtať sa ich. Bolo to Vaše rozhodnutie, beriem to. Tiež tak rýchlo som nechcel reagovať, lebo to
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bolo slávnostné. Ja si myslím, že by sme sa mali dohodnúť a spolu komunikovať, aby nestala taká
bariéra. Lepšie je, keď sa dohodneme na niečom spoločne. Sme tu všetci za jednu vec, že ideme niečo
robiť pre túto obec.
Starostka obce dala hlasovať o doplnení bodu programu za bod 6 a to bod 7 - zrušenie uznesenia č. 2,
bod 8 - zrušenie uznesenia č. 7
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

7

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

0
0
0

Poslanci návrh uznesením schválili.
Starostka obce dala hlasovať o schválení programu prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva,
pričom na prijatie tohto uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných poslancov. Program
prvého obecného zastupiteľstva
1. Otvorenie zasadnutia
2. Zloženie sľubu poslanca
3. Schválenie návrhu programu, schválenie návrhu členov návrhovej komisie a jej
predsedu, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
6. Rozpočtové opatrenie č. 6/2018, 7/2018
7. Zrušenie uznesenia č. 2
8. Zrušenie uznesenia č. 7
9. Rôzne
10. Záver
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

7

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

0
0
0

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.
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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. František Kováč,
Ing. Róbert Balog, za predsedu navrhla Ing. Valéra Kováča.
Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

7

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

0
0
0

Poslanci návrh uznesením schválili.
Za overovateľov zápisnice určujem: Ing. Hlavačku Jána, Radoslava Kollára. Za zapisovateľku
určujem Andreu Müllerovú.
Bod 4
Kontrola plnenia uznesení
Starostka obce konštatovala, že na dvadsiatom štvrtom zasadnutí obecného zastupiteľstva zo dňa
29.11.2018 bolo prijatých 12 uznesení (prijaté uznesenia č. 297 – 308).
Na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva 10.12.2018 bolo prijatých 9 uznesení (prijaté
uznesenia č.1-9),
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov
zobralo na vedomie kontrolu plnenia uznesení (uznesenie č. 297), výročnú správu Obce Nižný
Klátov za konsolidovaný celok za rok 2017, predložený návrh VZN č. 4/2018 o verejnom poriadku na
území obce Nižný Klátov upravený v zmysle protestu prokurátora (uznesenie č. 298) správu
nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo konsolidujúcej účtovnej jednotky
obce Nižný Klátov (uznesenie č. 300), informácie ohľadom správy o výchovno-vzdelávacom procese
MŠ, ZŠ; čerpania rozpočtu 3.Q; zimnej údržby ciest; STK; vložného SpObU; platov vo verejnej
správe; súkromných pozemkov školský dvor, autobusová zastávka Mlynky, miestna komunikácia
ČAKS; vyjadrenia k investičnému zámeru spoločnosti Východoslovenská distribučná, a. s. v obci
Nižný Klátov „Nižný Klátov – Klátovská, Tichá, Čaksová, Stará Košická – NN a DP“; zmien a
dodatkov č. 4. (uznesenie č. 308).
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov prejednalo protest prokurátora, konštatovalo, že starostka
obce predložila návrh VZN č. 4/2018 o verejnom poriadku na území obce Nižný Klátov.
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov schválilo poskytnutie odmien poslancom obecného
zastupiteľstva v zmysle čl. 2 zásad odmeňovania poslancov za účasť na zasadnutiach obecného
zastupiteľstva, za jednorázové aktivity podľa dochádzky. (uznesenie č. 301), rozpočtové opatrenie č. :
4/2018 (uznesenie č. 302), návrh zmeny rozpočtu Základnej školy rozpočtovým opatrením č. 5/2018
ku dňu 31.10.2018 (uznesenie č. 303).
Obecné zastupiteľstvo zrušilo uznesenie č. 293 o nájme poľnohospodárskych pozemkov. (uznesenie
č. 304).
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov súhlasilo s uzavretím zmluvy o nájme poľnohospodárskeho
pozemku (uznesenie č. 305) s uzavretím zmluvy o nájme poľnohospodárskeho pozemku (uznesenie
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č. 306). s uzavretím zmluvy o nájme poľnohospodárskych pozemkov za účelom protipovodňových
opatrení (uznesenie č. 307).
Z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 10.12.2018 bolo prijatých 9 uznesení (prijaté
uznesenia č.1-9),
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove zobralo na vedomie 1. výsledky volieb do orgánov
samosprávy obce, 2. vystúpenie novozvoleného starostu, 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 ( uznesenie č.2), 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 kandidáti ( uznesenie č. 9), informácie, že novú
voľbu hlavného kontrolóra vyhlási na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva podľa nových
podmienok.( uznesenie č. 10).
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
konštatovalo, že 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 ( uznesenie č.1).
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove poverilo
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 ( uznesenie č. 3).
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove zriadilo komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov.
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove zvolilo, členov komisie na ochranu verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov: Ing. Jána Hlavačku, Ing. Františka Kováča, Lukáša Štefana
a za predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov: Ing.
Františka Kováča ( uznesenie č. 4 ).
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove určilo plat starostke Obce Nižný Klátov Ing. Gabriele
Staníkovej s účinnosťou od 10. decembra 2018 ( uznesenie č. 5 ).
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov schválilo náhradu platu starostke obce PhDr. Ing. Marcele
Jokeľovej za nevyčerpanú dovolenku za rok 2018 za 10,5 dňa nevyčerpanej dovolenky ( uznesenie č.
6 ), 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 ( uznesenie č. 7 ), vyhradenia právomoci obecného
zastupiteľstva. ( uznesenie č. 8)
Predseda návrhovej komisie Matej Silvay konštatoval, že nebol predložený návrh na zmenu návrhu
uznesenia a predniesol návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov
berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:
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Ing. Róbert Balog, Ing. Ján Hlavačka, Radoslav Kollár, Ing. František
Kováč, Ing. Valér Kováč, Lukáš Štefan, Matej Silvay,

0
0
0
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Uznesenie bolo prijaté.
Bod 5
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Nižný Klátov
Starostka obce - obecné zastupiteľstvo prijalo na zasadnutí 10.9.2018 uznesenie v zmysle zákona o
rozsahu úväzku hlavného kontrolóra, spôsobe a vykonaní voľby a náležitosti prihlášky pre voľbu
hlavného kontrolóra obce. Voľba sa uskutočnila na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva
dňa 10.12.2018. Na voľbu hlavného kontrolóra sa prihlásili piati kandidáti. Všetci kandidáti splnili
podmienky v zmysle zákona o obecnom zriadení a uznesenia. V tejto voľbe nebol zvolený žiaden
z kandidátov za hlavného kontrolóra obce. Nakoľko obec nemá hlavného kontrolóra je potrebné
vyhlásiť ďalšiu voľbu hlavného kontrolóra obce. Materiál k uvedenému bodu bol poslancom zaslaný.
Žiadam predsedu návrhovej komisie o prednesenie návrhu uznesenia.
Ing. Valér Kováč – ja by som mal taký návrh. Tým, že chceme nejakého kvalitného človeka, tak
úväzok by som navrhoval na 0,5, pretože dva roky tu nebol kontrolór, takže predpokladáme zo
začiatku, že tam bude potrebná väčšia angažovanosť s tým, že v prípade potreby tento úväzok vieme
znížiť, lebo zvýšiť už nevieme. Aby bol nejaký priestor na balans. To je môj návrh, čo sa týka úväzku.
Radoslav Kollár – ak chceme dostať na nejakú rovinu celý ten systém, čo tu fungoval dva roky, keďže
tu nebol kontrolór, na úväzok 0,2 tu normálneho, šikovného kontrolóra nedostaneme. Takže ja som
tiež za úpravu výšky úväzku. My ho vieme potom znížiť.
Starostka obce – v okolitých obciach majú kontrolórov, ktorý sú na úväzok 0,2 aj nižší. Bude to
nevýhodné pre obec.
Ing. Ján Hlavačka – vieme skrátiť termín?
Andrea Müllerová – vieme skrátiť termín.
Ing. Ján Hlavačka – štyridsiaty deň od 1. januára vychádza 9. február. Tak to dajme na 11. februára
2019 a termín prihlášok do 28.1.2019.
Predseda návrhovej komisie Ing. Valér Kováč predniesol návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo
Obce Nižný Klátov v súlade s §18a ods. 2 a následných zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov I. vyhlasuje deň konania voľby hlavného kontrolóra Obce Nižný Klátov, a
to 11. február 2019, II. schvaľuje dĺžku pracovného času hlavného kontrolóra obce: 0,5, III. určuje:
A) náležitosti prihlášky na výkon funkcie hlavného kontrolóra Obce Nižný Klátov:
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, alebo dozorných orgánoch právnických osôb, ktoré vykonávajú
podnikateľskú činnosť
5. Absolvované vzdelávania so zameraním na úsek kontroly
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Termín predloženia prihlášok s prílohami: do 28.1.2019, do 12:00 hod.
Súčasťou prihlášky sú:
- profesijný životopis s prehľadom doterajšej pracovnej praxe s uvedením pracovnej pozície,
- overená fotokópia dokladu o vzdelaní,
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
- súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
B) Spôsob voľby hlavného kontrolóra obce:
verejným hlasovaním o každom kandidátovi zvlášť
Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
Za:
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Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

0
0
0

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

Uznesenie bolo prijaté.
Bod 6
Rozpočtové opatrenie č. 6/2018, 7/2018
Starostka obce bolo Vám zaslané rozpočtové opatrenie základnej školy a rozpočtové opatrenie obce.
Andrea Müllerová na požiadanie starostky obce vysvetlila poslancom uvedené rozpočtové opatrenia
základnej školy.
Radoslav Kollár – rozpočtové opatrenie základnej školy je spracované veľmi neprehľadne.
Ing. František Kováč – k tomuto mi chýba dôvodová správa. Ako mi vieme vôbec zaujať akékoľvek
stanovisko k tomu? Ja by som to celé zamietol. Dňa 29.11. bolo obecné zastupiteľstvo a prejednávali
sa takisto rozpočtové opatrenia. Predkladala to pani Kolesárová a boli tu rozpočtové opatrenia na
školu. Prečo to vtedy nebolo? Staviate nás do pozície, že nevieme nič a máme rozhodnúť. Ja som
pôvodne mal návrh vypustiť tento bod z programu. Dobre, treba to rozdiskutovať. Prečo tu nie je
rozbor. S čím to mám porovnávať? My nechceme zasahovať do kompetencie riaditeľky školy. My
nevieme, ktorý pracovník v škole ako robí. My nemáme ten záujem.
Andrea Müllerová – odkedy tu pracujem, nikdy sa k rozpočtovým opatreniam takéto kompletné
správy nerobili. Ale nie je problém, ak si to takto prajete, budeme Vám ich predkladať aj s podrobnou
správou.
Radoslav Kollár – pokiaľ nemáme rozklad, nám je ťažko sa k tomu vyjadrovať, aby to rozhodnutie
bolo relevantné. To nie je sranda, len tak niečo odsúhlasiť, alebo dvihnúť ruku. Ak mám zato dvihnúť
ruku, musím si byť istý, že áno, je to tak. Ja som za to, ako povedal pán Kováč, aby každý takýto
návrh bol rozbitý na rozklad.
Ing. František Kováč – čo sa stane, keď to zrealizujeme vo februári?
Andrea Müllerová – to sa nedá, pretože sa to týka rozpočtu za rok 2018.
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Ing. Valér Kováč – škola je samostatný právny subjekt, ktorý má plnú zodpovednosť za čerpanie
rozpočtu. Je to formalizmus schvaľovať to, čo navrhuje škola. Zodpovednosť je riaditeľky školy. Čo
sa týka školy, ja v tom nevidím problém.
Ing. Ján Hlavačka – čo sa týka školy, každý rok aj pred tým sme to takto dostávali na konci roka, lebo
sa jedná stále o takéto drobné sumy, ktoré jej pozostávajú a ona ich potrebuje vyčerpať do konca roka.
Predseda návrhovej komisie Ing. Valér Kováč predniesol návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo
Obce Nižný Klátov schvaľuje
I. rozpočtové opatrenie č.: 6/2018
a) rozpočtové opatrenie – presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu,
pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky
v rámci položky funkčná klasifikácia 09501 školský klub detí vo výške 401 € (viď príloha)
Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
Za:
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Ing. Róbert Balog, Ing. Ján Hlavačka, Radoslav Kollár, Ing. František
Kováč, Ing. Valér Kováč, Lukáš Štefan

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

0
1
0

Matej Silvay

Uznesenie bolo prijaté.
Andrea Müllerová – čo sa týka rozpočtového opatrenia, máme jeden návrh na zmenu, pretože dnes
nám mzdárka predrobila výplaty s odstupným, preplatením dovolenky a aj s navrhovanými odmenami.
Na materskej škole nám chýba osemsto eur na odvodoch. Preto sme navýšili povolenie a prekročenie
príjmov v podielových daniach a poplatkoch na 8800 € a takisto povolenie a prekročenie výdavkov
v celkovej sume 8800 €, kde oproti pôvodnému návrhu bolo na položke 09111 MŠ 1600 €, po úprave
2400 €.
Radoslav Kollár – ja mám taký návrh, či by sa nemohlo to rozpočtové opatrenie č. 7 presunúť už keď
budeme mať tú kontrolórku?
Andrea Müllerová – rok a pol sme nemali kontrolóra a prijímali sme rozpočtové opatrenia. Za celý
čas, čo som tu, to nebolo na zastupiteľstve vysvetľované, tak Vám to vysvetlím položku po položke.
Andrea Müllerová vysvetlila poslancom položku po položke, čoho sa týkajú rozpočtové opatrenia.
Radoslav Kollár – vysvetlené to bolo, ale napísané to nebolo zrozumiteľne.
Andrea Müllerová – ale takto sa to robí.
Radoslav Kollár – dobre, ale treba to rozpísať tak, že koľko bolo plánované, chýbalo nám, to je to
povolené prekročenie. Hocikto, kto si to prečíta, to nemôže pochopiť.
Ing. František Kováč – treba si zvyknúť na to, že to takto podrobne budeme chcieť. Dobre?
Andrea Müllerová – ja s tým nemám problém.
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Ing. Valér Kováč – v podstate ide o to, že tam sú nejaké faktúry, ktoré nie sú vykryté v rozpočte.
Radoslav Kollár – ja nechcem, aby to vyzeralo, že niečo vymýšľame. Začíname a pokiaľ my si tu
nenastavíme nejaký štandard, tak potom sa nemôžeme pohnúť ďalej. A ja si myslím, že nie je zlé, ak
každý vysloví svoj názor. Tak sa môžeme odpichnúť a niečo tvoriť.
Predseda návrhovej komisie Ing. Valér Kováč predniesol návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo
Obce Nižný Klátov schvaľuje
I. rozpočtové opatrenie č.: 7/2018
a) rozpočtové opatrenie – povolené prekročenie a viazanie príjmov
v podielových daniach a poplatkoch v sume 8 800 €
b)rozpočtové opatrenie – povolené prekročenie a viazanie výdavkov
na položke funkčná klasifikácia 0111 výdavky obce v sume 4 600 €, 0320 požiarna ochrana v sume
200 €, 0510 odpady v sume 800 €, 0520 kanalizácia v sume 300 €, 09111 MŠ v sume 2 400 €, 1020
podpora strava dôchodcov 500 €
v celkovej sume 8 800 €
Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
Za:
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Ing. Róbert Balog, Ing. Ján Hlavačka, Radoslav Kollár, Ing. František
Kováč, Ing. Valér Kováč

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

0
2
0

Matej Silvay, Lukáš Štefan

Uznesenie bolo prijaté.
Bod 7
Zrušenie uznesenia č. 2
Starostka obce - tento bod navrhol Lukáš Štefan, nech sa páči. Poprosím písomný návrh na uznesenie.
Lukáš Štefan – dávam návrh na uznesenie a to zrušenie uznesenia č. 2.
Predseda návrhovej komisie Ing. Valér Kováč predniesol návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo
Obce Nižný Klátov ruší uznesenie č. 2
Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
Za:
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Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

0
0
0

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

Uznesenie bolo prijaté.
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Bod 8
Zrušenie uznesenia č. 7
Starostka obce - tento bod navrhol Radoslav Kollár, nech sa páči. Poprosím písomný návrh na
uznesenie.
Predseda návrhovej komisie Ing. Valér Kováč predniesol návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo
Obce Nižný Klátov ruší uznesenie č. 7
Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
Za:
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Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

0
0
0

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

Uznesenie bolo prijaté.
Bod 9
Rôzne
Matej Silvay – na toto zasadnutie mi nebola zaslaná ani elektronicky, ani poštou pozvánka na obecné
zastupiteľstvo, ani predložené návrhy, ktoré boli na dnešnom zastupiteľstve a neboli mi doručené
uznesenia z dvoch zastupiteľstiev. Preto som sa zdržal v dvoch bodoch, ktoré som nemal naštudované.
Potreboval by som, aby mi boli doposlané mailom.
Starostka obce – Matej ešte ste nemali zložený sľub, preto ste nemali materiály zaslané.
Matej Silvay – ale ani pozvánka mi neprišla.
Andrea Müllerová – áno máš pravdu, ale pozvánku sme robili aj na základe toho, že telefonicky si mi
povedal, že na tomto zasadnutí sa zúčastníš.
Radoslav Kollár – ja si myslím, že každý z nás splnil našu dohodu s pani starostkou po ukončení
ustanovujúceho zasadnutia. Prosím Vás, aby ste zosumarizovali naše kontakty a rozposlali nám, aby
sme mali na seba telefonický aj mailový kontakt.
Matej Silvay – u novozvolených poslancov beriem, že neovládajú tieto veci. Preto bolo by dobré, aby
sme mali stretnutie pred zastupiteľstvom, kde by sme si všetko prediskutovali.
Radoslav Kollár – ja by som navrhoval, preto že je teraz vegetačný kľud, aby obec napísala list na
vedenie Urbariátu Bukovec, aby sa urobila revízia lesa od polesia po škôlku. Je to otázka bezpečnosti,
aj ochrany našich občanov. Stromový porast nie je zrevidovaný a jednoznačne treba riešiť prerezávku.
Matej Silvay – možno by to bolo dobré dohodnúť s vodohospodármi.
Radoslav Kollár – les patrí Urbariátu Bukovec. Je potrebné, aby si urobili revíziu svojho lesa tak, aby
strom nespadol na majetok občanov. Potok je tiež v dezolátnom stave.
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Lukáš Štefan – ja by som navrhol, aby sme päť minút po zasadnutí ostali a dohodli sa s pani
starostkou na novom zástupcovi starostu.
Marcel Sidor – mám pozemok v katastri obce Nižný Klátov, časť Mlynky. Bývalá pani starostka mala
dlho vedomosť o tom, že sa tam koná nejaká stavebná činnosť, ktorá nie je v súlade so stavebným
poriadkom obce a stavebným zákonom. Sú tam postavené nejaké stavby načierno, proste bez
stavebného povolenie. Pani starostka o tom vedela dlhé roky. Napriek tomu neurobila v tejto veci nič.
Nás ako vlastníkov žiadala, aby sme my dávali podnet obci, ktorý podal Ing. Dávid Korl. Aj napriek
tomu, že starostka ako hlava obce a šéf stavebného úradu, mala konať z úradnej moci. To znamená, že
keď mala o tom vedomosť, nepotrebovala žiadny podnet. Ing. Korl dal podnet. Bol tam urobený štátny
stavebný dohľad a dozor, kde bolo jasne zadefinované, ktoré stavby sú tam postavené načierno. Ja
som niekoľko krát pani Jokeľovú vyzýval, aby postupovala tak ako jej zákon hovorí. To znamená, že
mala tých ľudí, ktorí tam majú postavené stavby načierno vyzvať, aby si tieto stavby dodatočne
skolaudovali, resp. požiadali o dodatočné stavebné povolenie. Písal som na obec viackrát, žiadnu
odpoveď som nedostal. Pani starostka sa k tomu nijakým spôsobom nestaviala. Viem, že to nechcela
robiť, ale podľa mňa to bolo z jej strany farizejstvo, že to nechala na novú pani starostku, lebo vedela
o týchto stavbách roky a nekonala. My vlastníci žiadame o vydanie stavebných povolení. Stále nám
pani starostka dala zamietavé stanovisko, že vo všetkom je problém prístupová cesta. Niektorí
poslanci o tom vedia, lebo sme to tu už riešili. Jedná sa o to, že pokiaľ obec nevyzve vlastníkov, ktorí
tam majú postavené čierne stavby, aby sa ich snažili nejakým spôsobom dodatočne legalizovať, tak
oni k tomu nebudú mať žiaden normálny prístup a budú sa tváriť, že sa nič nedeje. Ale akonáhle obec
pristúpi a bude robiť to čo jej zákon hovorí, tak budú musieť začať o tejto ceste rozmýšľať a budeme
sa musieť všetci dohodnúť. Neexistuje, aby sme sa nedohodli. A preto ja by som chcel, hoci viem že
to priamo nesúvisí s poslancami, lebo výkon stavebníctva je pod pani starostkou. Ja by som vás chcel
poprosiť, aby ste sa na tú vec pozreli a aby sme hľadali nejaké riešenie. Je tam 25 parciel, kde by si
ľudia chceli postaviť rodinné domy. My by sme mohli byť o 2 až 3 roky súčasťou Nižného Klátova,
mohli by sme tu mať trvalé bydliská. Sú tam určití ľudia, ktorým tento stav vyhovuje a bránia druhým
ľuďom, aby mohli fungovať a stavať. A pritom tam robili všetko načierno. Väčšina ľudia vedia o kom
rozprávam. Nechcem, aby to tu fungovalo, tak ako boli ľudia zvyknutý, že postavia tam niečo
načierno, zaplatia tam pokutu 300 eur, ak vôbec nejakú zaplatia a tým pádom je to ukončené. Sú tu
ľudia, ktorí chcú stavať a žiadajú o stavebné povolenie a nie je im vydané.
Ing. František Kováč – tá časť, o ktorej hovoríte, je v územnom pláne obce?
Marcel Sidor – samozrejme.
Predseda návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov
berie na vedomie informácie ohľadom pripomienky Mateja Silvaya, požiadavky Radoslava Kollára
na Urbariát Bukovec o revíziu lesa od polesia po škôlku, vystúpenia pána Marcela Sidora ohľadom
stavieb v časti Slnečná stráň.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:
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Ing. Róbert Balog, Ing. Ján Hlavačka, Radoslav Kollár, Ing. František
Kováč, Ing. Valér Kováč, Lukáš Štefan

0
0
0
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Uznesenie bolo prijaté.
Bod 8
Záver
Starostka obce ukončila ustanovujúce zasadnutie, poďakovala prítomným za účasť.
Zasadnutie bolo ukončené o 19:53 hod.

Overovatelia:
Ing. Ján Hlavačka

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

Radoslav Kollár

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

Andrea Müllerová
zapisovateľka

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

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