OBEC NIŽNÝ KLÁTOV
Zápisnica
z tretieho zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 15.04.2019
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

Neprítomný:
Ďalší prítomní: Ing. Oxana Hospodárová, hlavná kontrolórka obce
Andrea Müllerová, zamestnankyňa obce
Verejnosť:
viď prezenčná listina
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie návrhu programu, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
3. Schválenie návrhu členov návrhovej komisie a predsedu, a navrhovateľa uznesení
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Zabezpečenie projektu
6. a) Návrh rozpočtu na roky 2019 – 2021
b) Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na rok 2019-2021
7. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2019
8. Návrh na úpravu rozsahu výkonu funkcie hlavnej kontrolórky
9. Informácia komisie o ochrane verejného záujmu
10. Zriadenie komisií
11. Rôzne
12. Záver
Bod 1
Otvorenie zasadnutia
V zmysle pozvánky otváram tretie zasadnutie obecného zastupiteľstva v Nižnom Klátove o 18:30
hod. Prítomní sú siedmi poslanci. Sme uznášania schopní. Pozvánka na dnešné zasadnutie bola
poslancom doručená spolu s materiálmi emailom. Pozvánka na tretie zasadnutie OZ bola zverejnená
12.04.2019 na obecnej tabuli a webovej 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
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 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).
Starostka obce dala hlasovať o schválení programu tretieho zasadnutia obecného zastupiteľstva,
pričom na prijatie tohto uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných poslancov. Program
tretieho obecného zastupiteľstva znie
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie návrhu programu, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
3. Schválenie návrhu členov návrhovej komisie a predsedu, a navrhovateľa uznesení
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Zabezpečenie projektu
6. a) Návrh rozpočtu na roky 2019 – 2021
b) Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na rok 2019-2021
7. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2019
8. Návrh na úpravu rozsahu výkonu funkcie hlavnej kontrolórky
9. Informácia komisie o ochrane verejného záujmu
10. Zriadenie komisií
11. Rôzne
12. 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
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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: Matej Silvay, Ing. Ján
Hlavačka , za predsedu navrhla Ing. Róberta Baloga.
Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
7
Ing. Róbert Balog, Ing. Ján Hlavačka, Radoslav Kollár, Ing. František
Za:
Kováč , Ing. Valér Kováč, Matej Silvay, Lukáš Štefan
0
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný:
Poslanci návrh uznesením schválili.
Za overovateľov zápisnice určujem: Lukáša Štefana, Ing. Valéra Kováča. Za zapisovateľku určujem
Andreu Müllerovú.
Bod 4
Kontrola plnenia uznesení
Starostka obce konštatovala, že na druhom zasadnutí obecného zastupiteľstva zo dňa 11.02.2019
bolo prijatých 12 uznesení (prijaté uznesenia č.20- 31).
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov na druhom obecnom zastupiteľstve zo dňa 11.02.2019
zobralo na vedomie (uznesenie č. 20) kontrolu plnenia uznesení, (uznesenie č. 21) oznámenie
starostky obce zastupovaním starostu, (uznesenie č.27) žiadosť o kúpu nehnuteľného majetku Obce
Nižný Klátov, (uznesenie č.31) informáciu ohľadom asistentky starostky obce, účtovníčky obce,
súdneho sporu Kameňolom, fašiangov a Juniálesu.
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov schválilo na druhom zasadnutí obecného zastupiteľstva
(uznesenie č. 22) poslanca do funkcie sobášiaceho v matričnom obvode Nižný Klátov, (uznesenie č.
23) zloženie kultúrno – športovej komisie, komisiu pre životné prostredie a výstavbu,
(uznesenie č. 24) poslanecké obvody pre volebné obdobie 2018-2022 .
delegovalo na treťom zasadnutí obecného zastupiteľstva
(uznesenie č.25) poslanca do rady ZŠ pri Nižnom Klátove , ( uznesenie č. 26) poslanca do rady MŠ
pri Nižnom Klátove.
prerokovalo ( uznesenie č. 28) VZN č.4/2018.
konštatovalo a zvolilo (uznesenie č. 29/ A, 29/B) voľba hlavného kontrolóra.
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov určilo plat hlavného kontrolóra, zobralo na vedomie, že
plat HK obce upraví obec pri zmene priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR
v vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a súhlasilo
( uznesenie č. 30) s podnikaním a s výkonom inej zárobkovej činnosti kontrolóra obce a súhlasilo
s výkonom funkcie HK v rozsahu 80% doma a 20% práce v obci NK
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Predseda návrhovej komisie Ing. Róbert Balog 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.
Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
7
Ing. Róbert Balog, Ing. Ján Hlavačka, Radoslav Kollár, Ing. František
Za:
Kováč , Ing. Valér Kováč, Matej Silvay, Lukáš Štefan
0
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný:
Uznesenie bolo prijaté.
Bod 5
Zabezpečenie projektu
Starostka obce - Na základe výzvy z Environmentálneho fondu o poskytnutie podpory formou
dotácie zvýšenie energetickej účinnosti Obecného úradu v obci Nižný Klátov, potrebujeme
projektovú dokumentáciu Obecného úradu. Obec Nižný Klátov uskutočnila výber dodávateľa na
predmet zákazky s nízkou hodnotou na vypracovanie projektovej dokumentácie: Obecný úrad Nižný
Klátov – zvýšenie energetickej účinnosti. Najnižšiu cenovú ponuku predložila dňa 3.4.2019
spoločnosť ARCHING s.r.o. Košice, Žiškova 39, Košice, ktorá na základe stanoveného kritéria na
vyhodnotenie ponúk (najnižšia cena) predložila návrh na jeho plnenie – cenovú ponuku vo výške
14 500,00 Eur s DPH a základe vyhodnotenia daného kritéria spôsobom uvedeným vo výzve na
poskytnutie informácií potrebných na určenie predpokladanej hodnoty zákazky a predloženia cenovej
ponuky – prieskum trhu, sa cenová ponuka umiestnila na prvom mieste.
Ing. František Kováč – je potrebné ešte k tomu niečo povedať. Tento projekt sa spracováva v dvoch
etapách, resp. v troch. Celková suma sa skladá z troch položiek. Ide o zdigitalizovanie projektu, to je
prvá položka. Druhá položka je projekt, ktorý je potrebný na zapojenie sa do tejto výzvy a tretia
položka je realizačný projekt. Realizačný projekt sa nebude zabezpečovať, ak dotáciu nezískame.
Alebo je na nás, či sa rozhodneme do budúcna ho zabezpečiť. My v rozpočte máme celú sumu.
Predseda návrhovej komisie Ing. Róbert Balog predniesol návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo
Obce Nižný Klátov schvaľuje zabezpečenie projektu a projektovej dokumentácie obecného úradu
Nižný Klátov vo výške 14 500 eur na základe výzvy z Environmentálneho fondu na zvyšovanie
energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania.
Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
7
Ing. Róbert Balog, Ing. Ján Hlavačka, Radoslav Kollár, Ing. František
Za:
Kováč , Ing. Valér Kováč, Matej Silvay, Lukáš Štefan
0
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný:
Uznesenie bolo prijaté.
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Bod 6
Návrh rozpočtu
a) Návrh rozpočtu na roky 2019 – 2021
b) Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na rok 2019-2021
Starostka obce - návrh rozpočtu bol zverejnený na obecnej tabuli a stránke obce dňa 26.3.2019.
K rozpočtu sme mali pracovné stretnutie v utorok 9.4. 2019 s účasťou hlavnej kontrolórky obce Ing.
Oxany Hospodárovej a šiestich poslancov, Ing. Valér Kováč sa ospravedlnil. Rozpočet sme upravili
na základe konzultácie s kontrolórkou obce. Upravený rozpočet Vám bol zaslaný emailom. Má niekto
otázky, alebo sa chce niekto vyjadriť k rozpočtu? Ak nie, poprosím stanovisko hlavnej kontrolórky k
návrhu rozpočtu obce na rok 2019-2021.
Radoslav Kollár – ja by som k tomu chcel povedať, že sme dohodli, že nám bude štvrťročne
predkladané čerpanie rozpočtu, aby sme vedeli, čo bolo z položiek, ktoré schválime, čerpané.
Ing. Oxana Hospodárová – do návrhu bolo doplnené, že sa bude čerpanie predkladať štvrťročne
samozrejme za predchádzajúci štvrťrok. Ak bude zasadnutie zastupiteľstva, tak sa predloží za
prechádzajúci štvrťrok, ktorý je ukončený.
Ing. František Kováč – ja by som prvé čerpanie rozpočtu navrhoval za prvý polrok a potom až
kvartálne.
Radoslav Kollár – ale čerpanie už bolo. Nech bude rozklad po kvartály.
Matej Silvay – k rozpočtu nám bolo zaslané vyjadrenie od pani kontrolórky, že môžeme ho schváliť.
Minulé zastupiteľstvá bol komentár aj od starostky. Je nutný, alebo nemusí byť.
Ing. Oxana Hospodárová – zákon to nevyžaduje, ale je to vlastne vysvetlenie čísel. Keď sme stretli,
tak Vám tie čísla boli vysvetlené. Komentár k rozpočtu môže byť súčasťou, ale nie je to podmienka zo
zákona.
Matej Silvay – fondy sme ešte nerozoberali. Sme zapojený v MASK-e. Ako je to s MASK-ou? Vieme
niečo čerpať?
Ing. Gabriela Staníková – myslíte projekt na šatne? Ten som posielala v marci opätovne. Zajtra máme
stretnutie ohľadom MASK-y. Budem Vás o tom informovať na ďalšom zastupiteľstve, prípadne
pracovnom stretnutí.
Matej Silvay – koľko nám ostane v rezervnom fonde? Ide o to, že viete na čo nám tento fond slúži,
aby sme ho nemali pod úroveň.
Andrea Müllerová – v návrhu na uznesenie je čerpanie z rezervného fondu vo výške 106 500 €, z toho
1000 € na nákup pozemkov, 14 500 € na zabezpečenie projektu na zvýšenie energetickej účinnosti
obecného úradu, 10 000 € na spoluúčasť pri realizácii projektu na zvýšenie energetickej účinnosti
obecného úradu, 3 000 € na zabezpečenie projektu na rekonštrukciu mostu na ulici Stará Košická,
21 000 € na rekonštrukciu mostu na ulici Stará Košická, 3 000 € na zabezpečenie projektu na
rekonštrukciu viacúčelového ihriska, 29 000 € na spolufinancovanie rekonštrukcie viacúčelového
ihriska, 25 000 € na opravu Domu smútku. Teraz je stav na rezervnom fonde cca 209 000 €.
K 30.6.2019 bude na rezervný fond prevedený prebytok hospodárenia za rok 2018.
Matej Silvay – lenže by sme potom nemali veľké oči, že zrazu tam nie je nejaká veľká suma.
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Ing. František Kováč – Maťo my nemusíme mať nejaké veľké sumy, pokiaľ sa v obci niečo bude
robiť. Pokiaľ sa v obci nebude robiť, tak sa tam budú sumy hromadiť.
Starostka obce – je dobré, keď sa rezervný fond trošku poníži, je jednoduchšie lobovať o podporu
projektov, pretože ak má obec dostatok svojich finančných prostriedkov, tak prečo žiadame dotáciu?
Ing. František Kováč – ja sa chcem opýtať, že ako sa dostalo do povedomia, že bude ešte nejaká výzva
na dom smútku?
Starostka obce – my nevieme, aké ďalšie výzvy budú. Spolupracujeme s centrom regionálneho
rozvoja. Predpoklad je, že by mohla ísť výzva na verejné budovy.
Ing. Ján Hlavačka – ja toto navrhujem odložiť a teraz neriešiť. Teraz schvaľujeme rozpočet.
Ing. Oxana Hospodárová – obdŕžali ste stanovisko. Zosumarizovala som, ako bol spracovaný a či bol
spracovaný na základe zákona, čo samozrejme je. Uviedla som Vám pre porovnania, koľko dostávame
z Ministerstva financií, koľko dostávame podielových daní. Tento rok je to v porovnaní s minulými
rokmi vyššie. Oproti minulému roku je to o cca 41-tisíc eur viac. Preto sme urobili aj ďalšie zmeny
v piatok oproti tomu, čo bol zverejnený rozpočet. Znížili sme fiktívny prevod z rezervného fondu
o 7500 eur. Uviedla som Vám v stanovisku aj to, čo je plánované mimo obec. Je to v rozpočte
Košického samosprávneho kraja. Je tam plánovaná suma pre Nižný Klátov 114 183,53 eur. Aby Vás
to nemýlilo, my tie peniaze nedostaneme. Je to výdavok samosprávneho kraja, ale je to pre územie
Nižný Klátov, čiže má sa tu robiť cesta. Uviedla som aj sumu na rezervnom fonde 209 203,53 eur.
Uviedla som aj prebytok, ktorý ešte nie je vyčíslený. Bude sa vyčíslovať pri záverečnom účte. Je
predpoklad navýšenia rezervného fondu, keď sa presne vyčísli. V závere odporúčam schváliť tento
návrh rozpočtu, ako bol predložený obcou. Sú splnené všetky zákonné podmienky. Samozrejme sú
tam ešte rezervy. Na základe štvrťročného čerpania uvidíte, ako sa to darí plniť a na základe toho sa
dajú urobiť rozpočtové opatrenia. Z mojej strany odporúčam schváliť rozpočet tak, ako Vám bol
predložený dnes na zastupiteľstve s úpravou, o ktorej ste boli informovaní.
Predseda návrhovej komisie Ing. Róbert Balog predniesol návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo
Obce Nižný Klátov v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n.
p., § 4 a § 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení
neskorších predpisov
I. prerokovalo návrh rozpočtu obce na roky 2019 – 2021
II. berie na vedomie
a) návrh rozpočtu na roky 2020 a 2021
b) stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na rok 2019-2021
c) neuplatňovanie programov v rozpočte Obce Nižný Klátov od roku 2014
III. schvaľuje
poskytnutie dotácie z rozpočtu obce vo výške 3 000 € pre Rímskokatolícku farnosť Najsvätejšej
Trojice Vyšný Klátov na rekonštrukciu elektromechaniky zvonenia v kostole sv. Michala archanjela
v Nižnom Klátove, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou
IV. schvaľuje
a) rozpočet na rok 2019 do výšky jednotlivých ekonomických kategórií v celkovej sume:
Bežný rozpočet
- príjmy ........................ 748 679 €
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- výdavky...................... 736 539 €
Kapitálový rozpočet
- príjmy......................... 4 500 €
- výdavky...................... 126 600 €
Finančné operácie
- príjmy ......................... 110 010 €
- výdavky ......................
50 €
Rozpočet SPOLU
- príjmy .......................... 863 189 €
- výdavky ....................... 863 189 €
b) použitie rezervného fondu obce v sume 106 500 €,
z toho:
1) 1000 € na nákup pozemkov,
2)14 500 € na zabezpečenie projektu na zvýšenie energetickej účinnosti obecného úradu,
3)10 000 € na spoluúčasť pri realizácii projektu na zvýšenie energetickej účinnosti obecného úradu,
4) 3 000 € na zabezpečenie projektu na rekonštrukciu mostu na ulici Stará Košická,
5) 21 000 € na rekonštrukciu mostu na ulici Stará Košická,
6) 3 000 € na zabezpečenie projektu na rekonštrukciu viacúčelového ihriska,
7) 29 000 € na spolufinancovanie rekonštrukcie viacúčelového ihriska,
8) 25 000 € na opravu Domu smútku
V. žiada
starostku obce predkladať na rokovania obecného zastupiteľstva čerpanie rozpočtu obce. Termín:
štvrťročne.
Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
7
Ing. Róbert Balog, Ing. Ján Hlavačka, Radoslav Kollár, Ing. František
Za:
Kováč , Ing. Valér Kováč, Matej Silvay, Lukáš Štefan
0
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný:
Uznesenie bolo prijaté.
Bod 7
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce
Starostka obce - elektronickou poštou Vám bol zaslaný plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
obce na prvý polrok 2019. Plán predložila hlavná kontrolórka v zmysle § 18f ods. 1 písm. b) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
Ing. Oxana Hospodárová – je to síce na 1. polrok 2019, ale s nástupom od februára. Chcete niečo
doplniť k tomu plánu? Je to vo Vašej kompetencii. Chcete sa niečo opýtať? Ak nie, tak žiadam
o schválenie a o splnomocnenie na výkon týchto kontrol, keďže sa menil zákon.
Predseda návrhovej komisie Ing. Róbert Balog predniesol návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo
Obce Nižný Klátov v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
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schvaľuje plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019 a poveruje hlavnú kontrolórku obce výkonom
kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019
Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
7
Ing. Róbert Balog, Ing. Ján Hlavačka, Radoslav Kollár, Ing. František
Za:
Kováč , Ing. Valér Kováč, Matej Silvay, Lukáš Štefan
0
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný:
Uznesenie bolo prijaté.
Bod 8
Návrh na úpravu rozsahu výkonu funkcie hlavnej kontrolórky
Starostka obce - tento bod navrhla hlavná kontrolórka Ing. Oxana Hospodárová, preto jej odovzdávam
slovo.
Ing. Oxana Hospodárová – tak ako sme už predbežne o tom rozprávali a ako sme prehodnocovali oproti
predchádzajúcemu obdobiu, dávam návrh na zníženie z 0,5 na 0,25 s účinnosťou od 1. mája 2019.

Predseda návrhovej komisie Ing. Róbert Balog predniesol návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo
Obce Nižný Klátov v súlade s § 11 ods. 4 písm. j) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n.
p.
I. ruší
uznesenie OZ č. 14 v časti II. zo dňa 20.12.2018
II. schvaľuje
rozsahu výkonu funkcie hlavnej kontrolórky Obce Nižný Klátov: 0,25 s účinnosťou od 1.5.2019
Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
7
Ing. Róbert Balog, Ing. Ján Hlavačka, Radoslav Kollár, Ing. František
Za:
Kováč , Ing. Valér Kováč, Matej Silvay, Lukáš Štefan
0
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný:
Uznesenie bolo prijaté.
Bod 9
Informácia komisie o ochrane verejného záujmu
Starostka obce – tento bod programu navrhol poslanec Ing. František Kováč, ktorému odovzdávam
slovo.
Ing. František Kováč – komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
zasadala dňa 24.1.2019 a 15.4.2019. Dôvodom bola kontrola oznámení podaných starostkou obce, ktorá
v súlade s Ústavným zákonom č. 357/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov mala predložiť v termíne do
30 dní od ustanovenia do funkcie oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov
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verejných funkcionárov. Tento úkon splnila za rok 2017 dňa 4.1.2019 a za rok 2018 dňa 29.3.2019.
Môžeme konštatovať, že starostka obce túto povinnosť splnila a navrhujeme o tom prijať uznesenie.

Predseda návrhovej komisie Ing. Róbert Balog predniesol návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo
Obce Nižný Klátov konštatuje, že starostka obce Nižný Klátov Ing. Gabriela Staníková splnila
povinnosti stanovené Ústavným zákonom č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.
Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
7
Ing. Róbert Balog, Ing. Ján Hlavačka, Radoslav Kollár, Ing. František
Za:
Kováč , Ing. Valér Kováč, Matej Silvay, Lukáš Štefan
0
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný:
Uznesenie bolo prijaté.
Bod 10
Zriadenie komisií
Starostka obce - návrhy na zloženie a pôsobnosti komisií obecného zastupiteľstva boli
odkonzultované. Bolo potrebné doplniť členov finančno-sociálnej komisie a komisie verejného
poriadku.
Predseda návrhovej komisie Ing. Róbert Balog predniesol návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo
Obce Nižný Klátov schvaľuje zloženie finančno-sociálnej komisie: predseda: Ing. Ján Hlavačka,
členovia: Ing. František Kováč, Ing. Valér Kováč, Mgr. Jana Kolesárová, Jana Kollárová, zloženie
komisie verejného poriadku: predseda Ing. Valér Kováč, členovia: Ing. František Kováč, Radoslav
Kollár, Ing. Dávid Korl, Tomáš Štefan
Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
7
Ing. Róbert Balog, Ing. Ján Hlavačka, Radoslav Kollár, Ing. František
Za:
Kováč , Ing. Valér Kováč, Matej Silvay, Lukáš Štefan
0
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný:
Uznesenie bolo prijaté.
Bod 11
Rôzne
Brigáda 13.04.2019
Starostka obce - v sobotu 13.04.2019 sa v obci Nižný Klátov organizovala brigáda. Stretnutie
spoluobčanov a dôchodcov bolo o 9:00 hod pred obecným úradom. Boli vytvorené tri skupiny
brigádnikov, jedna skupina vypratávala miestny cintorín‚ kde sa urobil veľký kus práce na celej
ploche cintorína a okolo oplotenia, za pomoci obyvateľov, dôchodcov a poslancov OZ. Nápomocný
bol štiepkovač, ktorý mulčoval orezané kríky a stromy. Napriek nepriaznivému počasiu sa podarilo by
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som to nazvala až nemožné. Druhá skupina čistila rigol od družstva smerom k Žofke Drábikovej
pomocou bagrov a lopát a na záver celú ulicu prečistili čistiacou kefou. Tretia skupina varila guľáš
a starala sa o zabezpečenie občerstvenia. Brigády sa zúčastnilo viac ako 40 brigádnikov a tri deti.
Samostatnú brigádu si dnes zorganizovala pani Marta Sobinkovičová, ktorá sa už dvadsať rokov stará
o zastávku pri horárni. Dnes ju celú vyumývala, upratala, vyčistila.
Deň otvorených dverí v materskej škole 13.4.2019
Starostka obce – v ten istý deň sa konal deň otvorených dverí v materskej škole, ktorý organizovala
pani riaditeľka PaedDr. Eva Sobinkovičová. Detičky mali pripravený pestrý program spolu
s nafukovacími hradmi, ktoré museli byť rozložené v priestoroch škôlky vzhľadom na nepriaznivé
počasie. Na DOD sa zúčastnilo 15 detí do troch rokov.
Dopravné značenie
Starostka obce - Dnes som bola na Okresnom úrade Košice-okolie odbor dopravy ohľadom
dopravného značenia oznamovacej značky Nižný Klátov. Oznamovacie značky začiatok a koniec
obce sú od seba vzdialené smerom na Vyšný Klátov viac ako 70 m . Okresný úrad Košice-okolie,
odbor dopravy nás vyzýva k spracovanu projektu autorizovaným stavebným inžinierom s autorizáciou
A2 alebo I2. Projekt je potrebné odsúhlasiť správou ciest a následene požiadať o vydanie rozhodnutia
Okresný úrad Košice-okolie, Hroncova 13.
Problém je v tom, že ak idete po ceste III. triedy smerom z Vyšného Klátova a vstupujete do obce ,
účastník cestnej premávky musí dodržiavať predpísanú rýchlosť 50km za hodinu, no po opačnej strane
90 km za hodinu. Začiatok a koniec obce smerom na Vyšný Klátov nie je označený na rovnakom
mieste.
Nižnoklatovský potok
Starostka obce - Po konzultácii s SVP správou Bodrogu a Hornádu ohľadom Nižnoklatovského
potoka sa nám začalo čistenie priehradzky od 25.03.2019. Čistiace práce a NK potoka budú
prebiehať postupne do septembra . Budú pokračovať aj v regulácií to znamená vyspravenie potoka
betónovými panelmi na miestach, kde to bude nutné.
Juniáles
Starostka obce – Termín Juniálesu ste si navrhli 8.6.2019 na viacúčelovom ihrisku. Pre obyvateľov
obce uvaríme guľáš ako každý rok a vyhlásime súťaž v pečení beľušov. Na Juniálese bude
vystupovať ľudový súbor Poľačanka, ľudový súbor Šafrán, zabávač Jožko Jožka, dôchodcovia , deti
ZŠ , MŠ. Zabezpečený je skákací hrad, cukrová vata.
Hlásnik
Starostka obce – 9.4.2019 bol do schránok doručený hlásnik s informáciami o samospráve ,
o organizovanej brigáde, umiestnení veľkokapacitných kontajneroch, o bohoslužbách na Veľkú noc,
o získanom grante z karpatskej nadácie s podporou U.S. Steelu a iné informácie, ktoré sú tiež na
stránke obce.
Radoslav Kollár – čo sa týka čistenia Nižnoklátovského potoka, ja si myslím, že čistenie priehradzky
nebolo ukončené, hoci v tej priehradzke je záchyt vody dobrý. Ale pokiaľ tam žľab nebude vyložený
s lomovým kameňom a teraz keď príde obdobie dažďov je potrebné, aby dali nejaký harmonogram
čistenia. Priehradzka bude opäť zanesená a nehovoriac o tom, že keď príde prívalová vlna v esíčku a
tam keď zamyje oporný múr, kde sú tie priepusty, budeme mať naozaj katastrofu. Čiže treba ich tlačiť,
aby toto urobili v prvom rade. To ostatné samozrejme do septembra. Je to otázka času, kedy môže
niečo prísť. Ďalšiu vec, ktorú by som chcel spomenúť je Urbariát Bukovec. Blíži sa jún, posledná
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informácia bola, že do júna by mali prísť urobiť obhliadku, aby bol realizovaný orez vysokých
stromov, ktoré môžu poškodiť majetok občanov, ploty atď. Je tam aj zosuv lesa. Trebalo by to skĺbiť
dokopy a povodie Bodrogu a Hornádu nech sa k tomu vyjadrí. Úsek od mosta minimálne po Jokeľa je
potrebné zregulovať do nejakej zádržnej nádrže. Je otázne kedy príde veľká voda a vyleje sa, poškodí
majetky občanov, ako sú mosty a ploty, čo potom?! Tento potok sa neudržiaval roky rokúce. Sú tu
vysoké oľchy, Aj deti si skracujú cestu do jedálne. Nech sa nič nestane.
Starostka obce – myslíte myslavský potok?
Radoslav Kollár – áno, a tretia vec, boli sme sa pozrieť s pánom Silvayom v materskej škole. Ja som
hrdý na to, že máme takúto škôlku, že škôlka je v takej kondícii akej je, ale ozaj zo zadnej strany od
lesa nie je zabezpečená. Ak sa stane nejaká poistná udalosť, krádež, alebo niečo iné, budeme mať
veľký problém. Sú tam plastové dvere dvojkrídlové, nie sú tam mreže , nie je tam nič. A ďalšia vec, je
tam vstup tretieho subjektu, záujemcovia ktorí chcú cvičiť. Materská škola je oddelená iba
interiérovými dverami. Rozbijú sklo, vojdú do vnútra a už sú v materskej škole. Je to majetok obce.
Nato by trebalo dať veľký dôraz, pokiaľ nedôjde k zmene a to cez projekt, ktorý by som doporučoval
zakresliť pre celú budovu. Máme tam nevyhovujúci stav, tá prístavba samotná, jedáleň, kuchyňa.
ďalej vstup zozadu. Keby sa nám podarilo niečo urobiť s tým projektom šatní, tak by som navrhoval
preložiť posilňovňu do upravených priestorov šatní, aby v hornej časti mohla byť ďalšia trieda.
V posilňovni nemáme sprchy.
Matej Silvay – súhlasím s Radom, čo povedal. Navrhoval by som aj stretnutie s pani riaditeľkou
základnej školy a prešli si celú základnú školu od vrchu až po spodok, aby sme si pozreli priestory
tried, strechy a kotolne. Aby sme mali v oku celú základnú školu.
Lukáš Štefan – v apríli bude zasadať rada školy, môžeme sa tam vtedy stretnúť. Presný dátum dám
vedieť.
Ing. František Kováč - mali by sme si toto všetko prejsť, prejsť sa aj po obci a potom si zostaviť
harmonogram. Musíme si uvedomiť, že na všetkom sa musíme dohodnúť že sa to spracuje nezávislou
osobou na profesionálnej úrovni. Sú nejaké zdroje ako povedal Maťo, že ich netreba premrhať. Ale to
nebude mrhanie, lebo to bude program možno na desať rokov.
Radoslav Kollár – chcel som, aby sa obhliadky zúčastnil aj pán František Kováč po tej odbornej
stránke, ale nemohol. Všetci siedmi poslanci sme zástancami toho, že to čo sa urobí v tejto obci, nech
to má hlavu a pätu. Nech to bude v zmysle noriem a platných predpisov a bude to na roky.
Ing. Valér Kováč – v sobotu sme sa zúčastnili s Maťom a Janom premietania filmu Obliehanie mesta
ktorý natočila Zuzana Piussi Týkalo sa to témy snáh ťažiť zlato v okolí Kremnice. Viac menej v tom
filme boli poukázané praktiky ťažobných spoločností. Podstata je tá, že sa bude meniť surovinová
politika štátu, alebo jej snaha to meniť a ťažobné spoločnosti si takto snažia pretlačiť vplyv, aby
vylúčili samosprávy z konaní. Tá téma je tu a plán je premietať ten film aj v u nás v obci. U nás týka
sa to kameňolomu a uránového ložiska. Boli sme na premiére tohto filmu v Bratislave, kde nás pozval
JUDr. Šuchta, ktorý nás kedysi právne zastupoval v oblasti kameňolomu, čiže sme s ním
v komunikácii. Chystá sa zmena surovinovej politiky a nevieme, čo to prinesie. Aj na to sa budeme
musieť pripraviť.
Matej Silvay – je to veľmi zaujímavé a možno by to bolo aj poučné pre niektorých ľudí v obci, ktorí tu
žijú a navrhujem, aby sme mali možnosť niekedy ku koncu roka urobiť premietanie pre občanov
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a ľudí, ktorých sa to týka. Je tam aj spracovanie uránu. Pán Rovinský z mestského zastupiteľstva je
tomu tiež naklonený, aby prišli so svojou víziou a povedať niečo k uránu. Máme dohodnuté, že nie je
problém sa stretnúť a mať takú konferenciu, alebo dialóg s občanmi.
Starostka obce – chce ešte niekto vystúpiť?
Ing. Dávid Korl – podával som podnety na vykonanie štátneho stavebného dozoru. Myslím, že väčšina
z Vás už k tom má nejaké informácie. Bol vykonaný štátny stavebný dozor na čierne stavby v časti na
slnečnej stráni, no od vtedy sa neudialo nič. Bola tu výmena vedenia, dali sme čas novej starostke, aby
mohla konať v tejto veci. Ste tu už päť mesiacov a zatiaľ sa neudialo nič. Chcel by som vedieť, aký je
postoj poslancov k čiernym stavbám, či máte prehľad, lebo minimálne v oblasti Mlynky, Klatovianka
si tam každý robí čo chce. Chcel by som vedieť Váš postoj k tomuto a vyjadrenie pani starostky, ako
v tom bude postupovať ďalej.
Starostka obce – v podstate som túto vec zdedila dosť nešťastne, pretože ohľadom tejto veci sa
skonštatujem 12 rokov nerobilo nič. Áno sú tam čierne stavby, no majte za to, že odkedy som
nastúpila do funkcie, tomu to problému venujem veľa času. Aj spadnúť do tohto veľkého problému,
do takého aký je, nebolo jednoduché. Bol vykonaný štátny stavebný dohľad a ten skonštatoval
a vyhodnotil že stavby na slnečnej stráni sa majú zastaviť. Tým že ste dal podnet prvý krát ohľadne
slnečnej stráne, to sme vám odpísali a teraz ste požiadali druhý krát, aby sme konali. Na okresnom
stavebnom úrade som konzultovala danú situáciu, ešte ju budem konzultovať s riaditeľom okresného
stavebného úradu pánom Stykom. Tým že ste dali podnet musíme to riešiť a dotyční musia
zdokladovať , na základe čoho si postavili stavbu. Ja nemôžem robiť rozhodcu , chcela som byť
mediátorom v tejto veci no bohužiaľ sa mi to nepodarilo. Konať budem, no dopredu Vám hovorím, že
to bude komplikované, tam reálne môže dôjsť k odstráneniu stavieb.
Marcel Sidor – celý problém je v tom z môjho pohľadu, že vlastne stačilo by to, aby obec na začiatok
vyzvala tých stavebníkov, aby si začali dávať papiere do kopy. Uvedomme si jednu vec, že pokiaľ
obec neurobí ten prvý krok a ich k niečomu nevyzve, oni nemajú vôbec žiadny dôvod sa o daný
problém zaujímať. Pomenujme dané veci tak ako sú. Nikto tam nemá problém s nikým , jediný
problém je tam pán Čonka, respektíve pani Čonková. Ostatní ľudia zo všetkým súhlasia. Proste
človek, ktorý tam narobil najviac paseky a najviac čiernych stavieb, tak on sa tvári ako keby mu tam
všetko patrilo a všetko mal postavené v súlade so zákonom. Nechcem, aby to zase dopadlo tak, že
obec povie po troch rokoch, že sú tam síce čierne stavby, ale priestupky sú premlčané. Teraz si
vezmite to, že peniaze, ktoré by boli dané ako pokuta, obec vie využiť v rozpočte. To sa stalo minule,
je riadne napísané, že táto stavba je načierno, táto stavba je na čierno, ale priestupky sú všetky
premlčané. Môj názor je teraz taký, ako keby táto situácia zase smerovala k tomu, že nechajme im čas
nato, aby si oni veci dali do kopy. Aby ste pochopili tu nie je ničí zámer chodiť tu a rýpať do toho
kvôli tomu, aby sa niečie stavby dali búrali. To vôbec nie.
Starostka obce – no ale tak to dopadne.
Marcel Sidor – takto to nedopadne. Keď vy im pošlete výzvu ako obec, oni až vtedy sa zdohádajú
a pochopia že jediný krok, ako sa to vyrieši je, že sa musia dohodnúť na tej ceste , bude sa musieť
dohodnúť aj pán Čonka, lebo Čonka to tam v živote nemôže skolaudovať. A nebavme sa o tom, že
v minulosti už obec tam vydala tri kolaudačné rozhodnutia. Ja vám toľko poviem, že mám vedomosti
o tom, že celý podnet bol podaný na prokuratúru. Dvaja ľudia z obce podali podnet. Celé sa to bude
proste rozpitvávať, chcú to dať do korzára, chcú to dať na najvyšší kontrolný úrad a osloviť aj
ochrankyňu ľudských práv. Ten stav je proste nenormálny. Ja tak isto nemám záujem chodiť tu
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každého polroka a každému niečo opakovať. Ja viem, že pani starostka to zdedila, viem že tomu
venovala dosť času, rozprávali sme spolu, boli sme v kontakte, ale stále hovorím treba tých ľudí
vyzvať k tomu, aby začali konať a dať im jasné a striktné podmienky tak ako hovorí stavebný zákon.
Lebo oni pokiaľ nebudú mať v ruke niečo a nepochopia, že musia tak robiť, tak oni nezačnú konať.
Ing. Dávid Korl – treba im podľa stavebného zákona dať nejakú lehotu, lebo zatiaľ nemajú lehotu
k ničomu.
Starostka obce – bola tam konzultovaná lehota s okresným stavebným úradom , aby sme im dali rok,
no ešte sa dohodnem aj zo stavebnou komisiou, ktorá je zvolená, tým že ste takto reagovali musíme
dať podnet a budeme musieť v tejto veci konať.
Marcel Sidor – je to celé dané na prokuratúru, išiel tam komplet celý spis, celá zložka, je tam 100
fotiek okolo toho, je to od A po Z. Ja predpokladám, že si prokurátor vyžiada všetky spisy, čo sa tam
jednalo, o kolaudačných rozhodnutiach atď. Lebo vlastne ľudia sú nespokojní s tým stavom, ktorý tam
je.
Radoslav Kollár – ja len chcem pripomenúť, že tak ako tu sedíme, že sme to zdedili a z môjho
neverím, že pani bývalá pani starostka okolo toho nekonala a tiež nechcela konať proti predpisom
a právnym normám. Podľa toho, čo som si teraz vypočul, je to všetko vec na vlastníkov ako ste sa vy
vlastne dohodli. Ako je možné že ta cesta ide cez pozemok toho, alebo toho.
Marcel Sidor – chcem sa vás ja opýtať, keď príde niekto a postaví nie na hranici, na časť vášho
pozemku postaví oporný múr, alebo tam udrie cestu bez toho aby ste sa rozprávali, aká to je dohoda
povedzte mi? Žiadna.
Radoslav Kollár – nepostaví.
Marcel Sidor – choďte sa tam pozrieť.
Ing. Dávid Korl – toto už sú majetkovo právne veci, ktoré nie sú úlohou zastupiteľstva ani úlohou
starostky. My tam riešime čierne stavby. Žijú tam ľudia, čiže v podstate tam ide o to, ak je to raz
zapísané štátnym stavebným dozorom, že je to čierna stavba, tak nech si to rieši a nech sa udá lehota
lebo tým ľudom to vyhovuje.
Ing. František Kováč – kedy bol vykonaný štátny stavebný dohľad vykonaný?
Ing. Dávid Korl – vykonaný bol v auguste a 3.septembra 2018 bolo vydané stanovisko.
Marcel Sidor – vo výsledku o vykonaní štátneho stavebného dozoru je všetko pekne spísané a bolo to
rozposlané všetkým účastníkom, každý sme vedeli aký stav je , vlastne ešte bývalá pani starostka mala
urobiť jednu vec, mala dať na vedomie stavebnému úradu a stavebný úrad mal vyzvať tých
stavebníkov, aby im doložili doklady, že na základe čoho robili. Tým pádom mohli dostať nejaké
pokuty, alebo ako rozhodne orgán, ale v podstate by dostali nejakú lehotu, na základe ktorej by si
museli vyskladať papiere a požiadať o vydanie dodatočného stavebného povolenia. Ja hovorím stále,
že darmo budete hovoriť, že čo robila bývalá pani starostka, alebo nerobila. Ja vám poviem takto, ak
tá cesta tam je a využíva ju pán Čonka a celá je ho rodina a bolo vydané kolaudačné rozhodnutie pre
tri domy, dva ktoré staval on, tak sa teraz nemôže obec tváriť, že ta cesta tam teraz nie je. Lebo ja
hovorím keď tam nie je, tak nech sa tá stavba odstráni.
Radoslav Kollár – kde ste boli vy, alebo ostatní vlastníci, keď sa tam niečo dialo?
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Ing. Dávid Korl – ešte raz, oni nestavali na cudzom, oni stavali na svojom pozemku. Áno roky dozadu
začali stavať cestu. Pán Bajtoš sa priznal, že tú cestu postavil na čierno.
Ing. František Kováč – a tie tri kolaudačné rozhodnutia boli kedy vydané?
Marcel Sidor – v roku 2011.
Ing. František Kováč – to boli kolaudačné rozhodnutia na rodinné domy?
Andrea Müllerová – na chaty.
Ing. František Kováč – to zase mení situáciu.
Marcel Sidor – ale keď je v kolaudačnom rozhodnutí, že je tam účelová komunikácia. Tak je tam
účelová komunikácia aj pre dom aj pre chatu, lebo tá záchranná zložka sa tam musí dostať.
Ing. František Kováč – nie je to celkom tak.
Marcel Sidor – ja teraz hovorím, teraz momentálne neriešime cestu, mňa teraz cesta nezaujíma. Teraz
tu poďme riešiť stavby, ktoré sú tam postavené, nech tí ľudia začnú rozmýšľať o tom a oni keď zistia,
že budú musieť si tie stavby dávať dokopy, že tú cesta treba pre všetkých. Ak nepochopia, tak nech sa
búrajú tie stavby.
Ing. Dávid Korl – prvý bod to, čo bolo aktuálne vykonaný minulého roku. Začali stavať oporný múr
na hranici pozemku môjho a potom po podaní podnetu cesty sa prerušili stavebne práce a hneď ho
predali, v podstate stavebník to predal Čonkovcom. Tam by malo byť ešte nejaké priestupkové
konanie určite, to už je rok. Minimálne priestupkové konanie malo byť. Toto je aktuálne, nie je nič
premlčané.
Marcel Sidor – pán Čonka má tam vybudované ihriská veľké, vybudoval si tam nový vstup,
vybudoval tam veľký rodinný dom, on to volá chata. Ja neviem či ste to videli a ešte vyslovene dal
inzerát do realitky, predáva to tak, že všetko je v súlade zákonom a všetko je vysporiadané. Veď
nemôže to takto fungovať.
Ing. Dávid Korl – je to nešťastné riešenie a obec by sa mala k tomu vyjadriť, lebo do teraz sa len
čakalo. Už čas vypršal na čakanie, treba zaujať postoj, čo s tým ďalej.
Ing. František Kováč – túto informáciu zase musíme zobrať na vedomie a štátny stavebný dohad dal
nejaké stanovisko a obec musí reagovať. To že obec nereagovala neznamená, že stanovisko stavebnéo
dohľadu je premlčané. S tým sa treba vážne zaoberať. Treba ho automaticky poslať zástupcovi obce,
veď máme stavebný úrad a ten musí konať. Obecné zastupiteľstvo nie je výkonný orgán
Andrea Mullerová – postúpime výsledky štátneho stavebného dohľadu na ďalšie konanie.
Ing. František Kováč – my ako poslanci berieme na vedomie, ale Vám zároveň vravíme konajte.
Marcel Sidor – ja ešte raz opakujem, viem že celé to išlo na prokuratúru, lebo sú to ľudia čo nevedia
čo robiť a prokuratúra si bude žiadať všetky spisy, čo sa týkajú tej lokality a bude pozerať či obec
konala nejakým spôsobom selektívne, či ku každému pristupovala rovnako, respektíve ako konala
alebo ako nekonala. A vec je akože uzavretá. My sme tu prišli preto, aby ste to vedeli, aká je situácia.
Ja už tu za seba nebudem chodiť ani raz.
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Ing. František Kováč – tí, čo tam stavali, vedome porušovali zákon. Že obec bola benevolentná
kedysi, že nekonala, no mala konať. Mala zastaviť stavby.
Marcel Sidor – a teraz si vezmite, že ľudia, ktorí chcú stavať nemôžu kvôli tomu, lebo tí ktorí si
postavili čierne stavby to teraz blokujú, robia prekážky. Jedine tak sa spravodlivosť nastolí. Musí ich
obec vyzvať, nech si to konečne dajú dokopy a vtedy sa celá situácia vyrieši.
Ing. Dávid Korl – ešte Valér spomínal, že by sa mohol zverejňovať kamerový záznam zo zasadnutia.
Ing. Valér Kováč – ešte sme to neriešili.
Ing. Dávid Korl – bolo by dobré robiť nejaký záznam zo zasadnutí, ako to robia iné obce. Aby to bolo
verejne dostupné. Väčšina obcí má kamerový záznam.
Andrea Müllerová – ale zasadnutie obecného zastupiteľstva je verejné. A takisto zápisnica za
zasadnutia je zverejnená.
Ing. František Kováč – teraz ma napadlo, že keď sa bude schvaľovať záverečný účet obce, mohli by
sme urobiť verejné zhromaždenie občanov. Nemusí to byť ten istý dátum, ako zasadnutie obecného
zastupiteľstva.
Ing. Dávid Korl – neodbiehajte mi k nejakému zhromaždeniu. Ja si pýtam na audiovizuálny záznam.
Ing. František Kováč – ja s tým nesúhlasím.
Ing. Valér Kováč – my si to vydiskutujeme.
Ing. Dávid Korl – je to štandard v 21. storočí.
Ing. Ján Hlavačka – kto chce, nech príde, je to verejné. Nikto tu nerobí tajomstvá. Ja som proti tomu.
Ing. Valér Kováč – zasadnutie zastupiteľstva je verejné. Občan si môže vyhotovovať audiovizuálny
záznam. Ktokoľvek môže prísť a nás kamerovať.
Predseda návrhovej komisie Ing. Róbert Balog predložil návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo
Obce Nižný Klátov berie na vedomie informácie ohľadom brigády, dňa otvorených dverí v materskej
škole, dopravného značenia, čistenia Nižnoklátovského potoka, Juniálesu, premietania filmu o uráne,
čiernych stavieb v časti Slnečná stráň
Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
Za:

7

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 12
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Záver
Starostka obce ukončila tretie zasadnutie, poďakovala prítomným za účasť a popriala príjemné
požehnané Veľkonočné sviatky.
Zasadnutie bolo ukončené o 19:40 hod..

Overovatelia:
Ing. Valér Kováč

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

Lukáš Štefan

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

..........................................
Ing. Gabriela Staníková
starostka obce
Andrea Müllerová
zapisovateľka

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