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OBEC NIŽNÝ KLÁTOV 

 

Zápisnica 

z štvrtého zasadnutia obecného zastupiteľstva 

konaného dňa 27.06.2019  
 

Prítomní:  Starostka obce: Ing. Gabriela Staníková 

  Poslanci: Ing. Róbert Balog, Ing. Ján Hlavačka, Radoslav Kollár, Ing. František 

Kováč,  Ing. Valér Kováč, Matej Silvay 

Neprítomný:      Lukáš Štefan     

 

Ďalší prítomní:  Ing. Oxana Hospodárová, hlavná kontrolórka obce 

    Andrea Müllerová, zamestnankyňa obce 

Verejnosť:  viď prezenčná listina 

Program: 
 

1.  Otvorenie zasadnutia 

2.  Schválenie programu, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a navrhovateľov 

uznesení 

3.  Kontrola plnenia uznesení  

4.          a) návrh záverečného účtu obce za rok 2018 

    b) stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce za     

           rok 2018 

     c) správa z auditu účtovnej závierky zo dňa 20.05.2019 

5.  Správa o výsledkoch kontroly hlavnej kontrolórky za 1. polrok 2019 

6.  Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2.polrok 2019 

7.  Informácie o návrhu nájomnej zmluvy na pozemok pod miestnou komunikáciou  

8.  Rozpočtové opatrenie č.2/2019  

9.   Žiadosť o odkúpenie pozemkov Mgr. Romana Vávru a Mgr. Daniely Vávrovej 

10. Žiadosť o odkúpenie pozemku Ing. Cyril Chovan 

11. Rôzne 

12. Záver 

 

 
 

Bod 1 

Otvorenie zasadnutia 

V zmysle pozvánky otváram štvrté zasadnutie obecného zastupiteľstva v Nižnom Klátove o 18:00 

hod. Prítomní sú šiesti poslanci. Sme uznášania schopní. Pozvánka na dnešné zasadnutie bola 

poslancom doručená spolu s materiálmi emailom. Pozvánka na štvrté  zasadnutie OZ bola zverejnená 

24.6.2019 na obecnej tabuli a webovej stránke obce. 
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Bod 2 

Schválenie programu, schválenie návrhu členov návrhovej komisie a jej predsedu, určenie 

zapisovateľa, overovateľov zápisnice  
 

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: 6 Ing. Róbert Balog, Ing. Ján Hlavačka, Radoslav Kollár, Ing. František 

Kováč , Ing. Valér Kováč, Matej Silvay  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 1 Lukáš Štefan 
 

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 štvrtého zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

pričom na prijatie tohto uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných poslancov. Program 

štvrtého obecného zastupiteľstva znie  
 

1.  Otvorenie zasadnutia 

2.  Schválenie programu, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a navrhovateľov 

uznesení 

3.  Kontrola plnenia uznesení  

4.            a) návrh záverečného účtu obce za rok 2018 

    b) stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce za     

           rok 2018 

     c) správa z auditu účtovnej závierky zo dňa 20.05.2019 

5.  Správa o výsledkoch kontroly hlavnej kontrolórky za 1. polrok 2019 

6.  Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2.polrok 2019 

7.  Informácie o návrhu nájomnej zmluvy na pozemok pod miestnou komunikáciou  

8.  Rozpočtové opatrenie č.2/2019  

9.  Žiadosť o odkúpenie pozemkov Mgr. Romana Vávru a Mgr. Daniely Vávrovej 

10. Žiadosť o odkúpenie pozemku Ing. Cyril Chovan 

11. Rôzne 

12. Záver 
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Hlasovanie:    

Za: 6 Ing. Róbert Balog, Ing. Ján Hlavačka, Radoslav Kollár, Ing. František 

Kováč , Ing. Valér Kováč, Matej Silvay 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 1 Lukáš Štefan 

 

Poslanci návrh uznesením schválili. 
 

Návrhová komisia 

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. František Kováč, Ing. 

Valér Kováč , za predsedu navrhla  Radoslava Kollára.  
 

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, Matej Silvay 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 1 Lukáš Štefan 
 

Poslanci návrh uznesením schválili. 
 

Za overovateľov zápisnice určujem Ing. Roberta Baloga a Mateja Silvaya.  

 

Za zapisovateľku určujem Andreu Müllerovú. 
 

Bod 3 

Kontrola plnenia uznesení 

   

Starostka obce konštatovala, že na treťom zasadnutí obecného zastupiteľstva  zo dňa 15.04.2019 bolo 

prijatých 8 uznesení (prijaté uznesenia č.32- 39). 

Obecné zastupiteľstvo  Obce Nižný Klátov na treťom obecnom zastupiteľstve  zo dňa15.04.2019  

zobralo na vedomie   (uznesenie č. 32)  kontrolu plnenia uznesení, (uznesenie č. 39) 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, 

schválilo (uznesenie č. 33) zabezpečenie projektu a projektovej dokumentácie  (uznesenie č. 38) 

zloženie finančno-sociálnej komisie, zloženie komisie verejného poriadku.  

(uznesenie č. 34) 
I. prerokovalo návrh rozpočtu obce na roky 2019 – 2021  

II. zobralo na vedomie  

a) návrh rozpočtu na roky 2020 a 2021  
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b) stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na rok 2019-2021  

c) neuplatňovanie programov v rozpočte Obce Nižný Klátov od roku 2014  

III. schválilo 

poskytnutie dotácie z rozpočtu obce vo výške 3 000 € pre Rímskokatolícku farnosť Najsvätejšej Trojice 

IV. schválilo  

a) rozpočet na rok 2019  

b) použitie rezervného fondu obce   

V. žiadalo  

starostku obce predkladať na rokovania obecného zastupiteľstva čerpanie rozpočtu obce. Termín: 

štvrťročne. 

(uznesenie č.35) 

schválilo plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019 

 poverilo hlavnú kontrolórku obce výkonom kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 

2019 

(uznesenie č.36) 

I. zrušilo uznesenie OZ č. 14 v časti II. zo dňa 20.12.2018  

II. schválilo rozsah výkonu funkcie hlavnej kontrolórky Obce Nižný Klátov: 0,25 s účinnosťou od 

1.5.2019 

(uznesenie č. 37) 

Konštatovalo, 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. 
 

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. 
 

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, Matej Silvay 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 1 Lukáš Štefan 
 

Poslanci návrh uznesením schválili. 
 

Bod 4           
 a) návrh záverečného účtu obce za rok 2018 

 b) stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce za rok 2018 

 c) správa z auditu účtovnej závierky zo dňa 20.05.2019 
 

Starostka obce  

Návrh záverečného účtu za rok 2018 bol zverejnený na webovej stránke obce dňa 5.6.2019. 

Stanovisko kontrolórky bolo zaslané mailom a rovnako ako správa nezávislého audítora k účtovnej 

závierke Obce Nižný Klátov za rok 2018 zo dňa 20.5.2019 s uvedením: „priložená účtovaná závierka 

poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Nižný Klátov k 31. decembru 2018 

a výsledku jej hospodárenia ...“.  
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Predseda návrhovej komisie Radoslav Kollár skonštatoval, že nebol predložený návrh na zmenu 

návrhu uznesenia a 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. a § 16 ods. 10 

písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.   

I. b e r i e   n a   v e d o m i e  

a) stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce za rok 2018 

b) správu z auditu účtovnej závierky zo dňa 20.5.2019  

II. s ch v a ľ u j e   

a) celoročné hospodárenie Obce Nižný Klátov za rok 2018 bez výhrad  

b) presun prebytku hospodárenia za rok 2018 do rezervného fondu obce v sume 40 738,80 €   

c) presun finančných prostriedkov minulých rokov do rezervného fondu obce v sume 8 540,62 €  
 

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, Matej Silvay 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 1 Lukáš Štefan 
 

Uznesenie bolo prijaté. 
 

Bod 5 

Správa o výsledkoch kontroly hlavnej kontrolórky za 1. polrok 2019 
 

Starostka obce    

Správa hlavnej kontrolórky o výsledkoch kontroly Vám bola zaslaná mailom.  
 

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 správu o výsledkoch kontroly hlavnej kontrolórky Obce Nižný Klátov od 18.02.2019 do 

20.06.2019 
 

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, Matej Silvay 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 1 Lukáš Štefan 
 

Uznesenie bolo prijaté. 
 

Bod 6 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2019 
 

Starostka obce  

Bol Vám zaslaný mailom plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2019. 
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Predseda návrhovej komisie Radoslav Kollár skonštatoval, že nebol predložený návrh na zmenu 

návrhu uznesenia a 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. schvaľuje plán kontrolnej 

činnosti na 2. polrok 2019, poveruje hlavnú kontrolórku obce výkonom kontrol podľa plánu 

kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019 
 

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, Matej Silvay 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 1 Lukáš Štefan 
 

Uznesenie bolo prijaté. 
 

Bod 7 

Informácie o návrhu nájomnej zmluvy na pozemok pod miestnou komunikáciou 
 

Starostka obce – začiatkom roka som zaslala žiadosť na Slovenský vodohospodársky podnik, štátny 

podnik, odštepný závod Košice  o prenájom pozemku pod miestnou komunikáciou, parcela č. 1758 na 

ulici Čaksová a uzavretie nájomnej zmluvy. Žiadosť bola  odstúpená SVP do Banskej Štiavnice. Pred 

dvoma týždňami sme obdŕžali návrh nájomnej zmluvy, ktorú sme odobrili. Dostali ste ju 

v materiáloch. Predmetom je prenájom pozemku pod miestnou komunikáciou na ulici Čaksová od 

materskej školy po dom pána Komarovského na dvadsať rokov za symbolické euro ročne za účelom 

rekonštrukcie a užívania miestnej komunikácie.  
 

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 informácie o návrhu nájomnej zmluvy na pozemok pod miestnou komunikáciou na ulici 

Čaksová, parcela registra „C“ č. 1758 
 

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, Matej Silvay 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 1 Lukáš Štefan 
 

Uznesenie bolo prijaté. 
 

Bod 8 

Rozpočtové opatrenie č.2/2019 
 

Starostka obce bolo Vám zaslané rozpočtové opatrenie č.2/2019.  
 

Predseda návrhovej komisie Radoslav Kollár skonštatoval, že nebol predložený návrh na zmenu 

návrhu uznesenia a predniesol návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov 

schvaľuje 
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rozpočtové opatrenie č. 2/2019 

presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové 

príjmy a celkové výdavky 

z položky funkčná klasifikácia 0820 ostatné kultúrne služby v celkovej sume 1500 € na položku 

funkčná klasifikácia 0111 výdavky obce  (transféry jednotlivcom) v celkovej sume 1500 €  
 

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, Matej Silvay 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 1 Lukáš Štefan 
 

Uznesenie bolo prijaté. 
 

Bod 9 

Žiadosť o odkúpenie pozemkov Mgr. Romana Vávru a Mgr. Daniely Vávrovej 
 

Starostka obce boli Vám zaslané podklady k opakovanej žiadosti o predaj pozemkov vo vlastníctve 

Obce Nižný Klátov, ktorý je evidovaný na LV č. 816, katastrálne územie Nižný Klátov 

1. parcely 3174/8 registra E o výmere 33 m2, druh pozemku – ostatné plochy 

2. dielu 14  parcely 3174/5 registra E o výmere 17m2, druh pozemku ostatné plochy 
 

Radoslav Kollár – ja by som mal pripomienku a prosbu na Mgr. Romana Vávru a Mgr. Danielu 

Vávrovú. Chcem sa Vás opýtať, či budete súhlasiť s tým, ak by sme potrebovali vstúpiť na Váš 

pozemok, nakoľko chceme riešiť odvodnenie na vedľajšom pozemku. Ak by tam bola potreba niečo 

skontrolovať za účelom skvalitnenia odvodu vody z horných pozemkov, či by ste s tým mali problém. 

Samozrejme za Vašej prítomnosti.  
 

Matej Silvay – nebudeme na Vašom pozemku robiť žiadne zásahy, lebo riešime pozemky vedľa a iba 

chceme dospieť k tomu, že keď napríklad príde projektant niečo naprojektovať, aby mohol cez Váš 

pozemok prejsť, alebo k kvôli stavebným prácam.  
 

Mgr. Daniela Vávrová – to nie je problém, ak nebude vadiť plot.  
 

Ing. František Kollár – pokiaľ mi to odsúhlasíme, bude to predmetom kúpnej zmluvy. Pod tou 

podmienkou Vám to predáme.  
 

Mgr. Roman Vávra – oplotené to je len pletivom.  
 

Ing. František Kováč – v čase realizácie odvodňovacieho kanálu nevylučujeme, že budeme požadovať 

vstup z Vášho pozemku so stavebným mechanizmom.  
 

Mgr. Daniela Vávrová – s bagrom sa dá ísť iba v tej časti, kde je rovina. Kde je kopec, tam s bagrom 

nevyjdete.  
 

Ing. František Kováč – rozumiem. Viem aký je tam terén.  
 

Mgr. Roman Vávra – to závisí aj toho, či sa pri tom môže niečo poškodiť, alebo nie. Keď sa nič 

nepoškodí, tak v tom nevidíme problém.  



 8 

Mgr. Daniela Vávrová – v dolnej časti, kde sa dá ísť s bagrom, je betónový múrik.  
 

Ing. František Kováč – pozemok, na ktorom my uvažujete rigol zrealizovať, je dostatočne široký. My 

v podstate potrebujeme na neho iba vstúpiť cez Váš pozemok a už ďalej pôjdeme len po svojom 

pozemku.  
 

Mgr. Daniela Vávrová – vy neplánujete na pozemok vstupovať z dola. 
 

Ing. František Kováč – chceme. Do budúcna to musíme tak urobiť. Vieme, že aj sused to má 

ohradené. Aj keď je to na cudzom pozemku, ale plot je jeho majetok a musíme toto zohľadniť.  
 

Mgr. Roman Vávra – vy si to predstavujete tak, že v dolnej časti sa urobí nejaký prechod.  
 

Ing. František Kováč – áno, len dočasne kým sa to zrealizuje.  
 

Mgr. Roman Vávra – pokiaľ sa nezasiahne do nového plota, ktorý sme urobili od cesty, tak s tým 

nemáme problém, lebo medzi nami a pani Kollárovou je starý betónový múrik.   
 

Ing. Ján Hlavačka – pri akomkoľvek zásahu sa to dá do pôvodného stavu.  
 

Predseda návrhovej komisie Radoslav Kollár skonštatoval, že nebol predložený návrh na zmenu 

návrhu uznesenia a predniesol návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov schvaľuje  

A. prebytočnosť nehnuteľného majetku obce 

B. zámer predať nehnuteľný majetok: časť pozemku parcely registra E KN č. 3174/5, o výmere 17 

m2, druh pozemku – ostatná plocha a pozemok parcela registra E KN č. 3174/8, o celkovej výmere 33 

m2, druh pozemku – ostatná plocha, zapísaných na LV 816, vedeného Úradom geodézie, kartografie a 

katastra Slovenskej republiky v katastrálnom území Nižný Klátov, ktorej vlastníkom je Obec Nižný 

Klátov. Cena pozemku sa stanovuje na 20 €/m2.  

C. dôvody osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb., ktorými sú, že obec 

k predmetnému pozemku nemá prístup a je pre obec nevyužiteľný a prebytočný.  
 

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, Matej Silvay 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 1 Lukáš Štefan 
 

Uznesenia boli prijaté. 
 

Bod 10 

Žiadosť o odkúpenie pozemku Ing. Cyril Chovan 
 

Starostka obce boli Vám zaslané podklady k žiadosti o odkúpenie časti pozemku, parcely registra „E“ 

č. 211/501, zapísaného na LV č. 816, ktorý je vo vlastníctve obce. Pán Chovan žiada o odkúpenie 

časti parcely o výmere 34,5 m², ktorá susedí s jeho pozemkom. Táto parcela slúži ako miestna 

komunikácia na ulici Cintorínska. Keďže z rodinných dôvodov sa pán Chovan nemohol dostaviť na 

zasadnutie a vysvetliť dôvod a zámer odkúpiť časť tohto pozemku, navrhujem túto žiadosť zobrať na 

vedomie a zaoberať sa ňou na ďalšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.  

 



 9 

Predseda návrhovej komisie Radoslav Kollár skonštatoval, že nebol predložený návrh na zmenu 

návrhu uznesenia a predniesol návrh na uznesenie: 
 

Predseda návrhovej komisie Radoslav Kollár predniesol návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo 

Obce Nižný Klátov berie na vedomie žiadosť Ing. Cyrila Chovana o odkúpenie časti pozemku, 

parcela registra KN E č. 211/501, o výmere 34,5 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. František 

Kováč , Ing. Valér Kováč, Matej Silvay 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 1 Lukáš Štefan 
 

Uznesenie bolo prijaté.  
 

Bod 11 

Rôzne 

Most Stará Košická 

Po spoločnej konzultácie s poslancami, bola na moste na ulici Stará Košická vykonané Technickou 

univerzitou Košice vykonaná diagnostika a jadrové vývrty, ktoré, ktoré zistiť skladbu opory mosta. 

Preukázalo sa, že most na Starej Košickej základy má, bolo nutné overiť geometriu (tvar) základov 

ďalšími  troma vývrtmi. 

Ďalej nasledovalo geodétom Ing. Gazdíkom   geodetické polohopisné a výškopisné  zameranie mosta 

nutné pre vypracovanie projektovej dokumentácie na opravu mosta. Pri čistení Nižnoklátovského 

potoka Slovenský vodohospodársky podnik most podmyté časti vybetónoval. Je to len dočasné 

riešenie. 
 

Dom smútku  

Máme vypracovaný projekt na dom smútku ešte bývalým vedením. Poslanec Ing. Kováč František 

spolu s Radoslavom Kolárom projekt preštudovali a pripravili sumár najnutnejších prác. Tie som 

odovzdala Ing. Bobrovskému, ktorý nám pripravuje odborný rozpočet, ktorý bude predložený pre 

verejné obstarávanie. 
 

Kruhový alebo polkruhový objazd 

Pre dopravný inšpektorát a správu ciest pripravujeme návrh na zmenu dopravy pred ZŠ v Nižnom 

Klátove. Máme pripravené geodetické polohopisné a výškopisné  zameranie spolu so štúdiou, ktorú 

ste mali možnosť vidieť.  Rozhodli ste sa, že podporíte štúdiu s polkruhovým objazdom. O ďalších  

krokoch Vás budem informovať. 
 

Dotácia Multifunkčné ihrisko rekonštrukcia 

Gestor programu podpora rozvoja športu 2019 nám oznámil, že komisia ktorá posudzovala projekty 

predložené na základe Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora 

rozvoja športu na rok 2019 odporučila nami predložený projekt žiadosti o poskytnutie dotácie na ďalší 

schvaľovací proces. Bolo potrebné upraviť štruktúrovaný rozpočet  na výšku odporúčanej dotácie 
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10 000 EUR, čo sme urobili. Vyhodili sme s pôvodného rozpočtu položky vyspravenie plôch liatym 

asfaltom hr. do 20 mm a vyspravenie podkladov po predkopoch živičnými zmesami hr. 5cm a nechali 

sme v rozpočte len položku úpravy povrchov, podlahy osadenie.  Výšku žiadanej dotácie sme zmenili 

na 9 999,36 eura. Pôvodnú celkovú cenu tejto položky 32 971,10 eura sme nemenili , nakoľko  táto 

suma je v rozpočte, ktorý sme predkladali k žiadosti.  
 

Žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie 

Prostredníctvom centra regionálneho rozvoja boli zaslané Žiadosti o poskytnutie podpory formou 

dotácie z Environmentálneho fondu a to „Zvýšenie energetickej účinnosti Obecného úradu v obci 

NK.“ Výška žiadanej podpory formou dotácie je vo výške 200 000 eur. Celkové náklady na projektu 

sú 250 054,54 EUR. Výsledky z Environmentálneho fondu ešte nemáme. 
 

Ministerstvo financií 

Požiadali sme o poskytnutie dotácie z MF na opravu priestorov kultúrneho domu, žiadaná suma bola 

13 500 eur so spolufinancovaním obce 1500 eur. Taktiež čakáme na odpoveď. 
 

NRO – národný regionálny rozvoj  

Zaslali sme žiadosť o poskytnutie dotácie na odvodňovacie rigoly na st. Košickej vo výške 39 000 eur.  
 

Cesta III. triedy 

Úrad KSK má v pláne na rok 2019 opravovať cestu 3 triedy C2 III/3404 v oblasti Skalka. Bola som sa 

informovať, kedy sa uskutoční realizácia opravy cesty vo výške 114 183 eur. Momentálne prebiehajú 

verejné obstarávania. K realizácii by malo dôjsť až budúci rok 
 

Učiteľky MŠ, upratovačka a pracovníčka v školskej jedálni 

Do materskej školy bolo prijatých 33 detí, na základe tejto skutočnosti, musíme prijať ďalšiu pani 

učiteľku na plný úväzok a pani upratovačke zvýšiť úväzok minimálne 0,75. Okrem toho musíme 

prijať ďalšiu pracovnú silu do školskej jedálne z dôvodu schválenia obedov zadarmo pre žiakov 

základnej školy od 1.9.2019.  
 

Deň zdravia  

Táto akcia sa uskutočnila 18.5.2019 v sobášnej miestnosti. Zúčastnilo sa na nej 35 žien a 1 muž. Tak 

ako každý rok sa táto akcia niesla vo výbornej atmosfére.  
 

Deň matiek 

Konal sa 8.5.2019 v sále kultúrneho domu. Obec pre všetkých hostí zabezpečila občerstvenie.  
 

Rozlúčka s deviatakmi 

Dnes 27.6.2019 sa v sále kultúrneho domu konala rozlúčka s deviatakmi. Lúčili sme sa s piatimi 

deviatakmi a jednou ôsmačkou. Všetci absolventi boli prijatý na stredné školy.  
 

Prevádzka MŠ v lete 

Prevádzka MŠ v lete bude v mesiaci august, v mesiaci júl  je  možnosť navštevovať MŠ v Hýľove. 
 

Juniáles 08.06.2019 

Ešte raz sa chcem veľmi pekne poďakovať všetkým poslancom, ktorí pomáhali s prípravou Juniálesu, 

s výdajom guľášu, s nosením lavíc, stanov  až po briezky, ďakujem ženám v kuchyni, všetkým 

zamestnancom obecného úradu a dobrovoľníkom.  
 

Starostka obce- nech sa páči  máme tu hostí, chce sa niekto niečo opýtať ?  
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Ing. Dávid Korl – Ja som sa prišiel opýtať v akom stave je problém, na ktorý som dal podnet ohľadom 

Slnečnej Stráne, ako sa to ďalej posunulo. Zatiaľ som nedostal žiadnu odpoveď, ani sa nič neudialo. 

Čo sa deje s týmto bodom. 
 

Andrea Műllerová -  výsledky štátneho stavebného dohľadu boli odstúpené na ďalšie konanie a čo sa 

týka tých nových podaní, tak isto bol poverený  p. Kraviar, aby vykonal štátny stavebný dohľad. 
  
Marcel Sidor – mňa zaujíma, čo im bolo poslané. Neviem či poslanci majú vedomosť o tom, že obec 

dostala upozornenie od prokuratúry, že v danej veci nekoná. Druhá vec, do 30 dní má obec v danej 

veci konať, preto chcem vedieť čo sa v danej veci má začať konať. Aby to nedospelo k tomu že 

priestupok bude až vtedy prejednaný, keď za daný priestupok nebude môcť daná osoba dostať pokutu. 

Rozumieme sa, niekto tu niečo  stále porušuje a potom sa to ide riešiť vtedy, keď priestupok sa stal, 

ale my už ho nemôžeme potrestať, je to premlčané. 
 

Ing. Dávid Korl  - ten podnet bol na základe oporného múra, ktorý bol na hranici pozemku bez žiadnej 

dokumentácie. 
 

Andrea Műllerová – všetky podnety boli odstúpené. 
  

Marcel Sidor – pán Kraviar vraj už nemá Nižný Klátov na starosti. 
 

Andrea Műllerová – pánovi Kraviarovi sa dostali spisy pred prvým júnom, tie rieši stále on. 
 

Marcel Sidor – mňa zaujíma to. Dostal pán Čonka alebo Čonková  od obci výzvu, aby predložila 

potrebné doklady k čiernym stavbám? áno alebo nie?  Keď pán Čonka pochopí, že tú cestu potrebuje 

aj on. 
 

Andrea Műllerová – listy boli zasielané všetkým, ktorí boli uvedení v štátnom stavebnom dozore. 
 

Marcel Sidor - akú dlhú do dostali na zdokladovanie veci? Tu sa jedná o to, že pokiaľ sa to zase začne 

celé riešiť, a bude sa Vám vysmievať, síce som niečo urobil, ale nemôžte ma za to potrestať. Je toto 

rozumné riešenie? 
 

Ing. Ján Hlavačka – Tým že sa začalo konať, nemôže dôjsť k premlčaniu, tým že sa koná. 
 

Ing. Dávid Korl  -  to bolo viac vecí spojených, len napr. ohlasovacia povinnosť nebola dodržaná pri 

stavbe oporného múrika.  To má riešiť stavebný úrad Nižný Klátov, nie cez inú osobu. Veď to je úplne 

triviálna vec, obyčajné priestupkové konanie,  toto nám  bolo prisľúbené  od  bývalej starostky, len no 

to sa nestalo. Ja si myslím že na to nepotrebovala Kraviara. 
 

Starostka obce – to je otázka na bývalé vedenie, Vy čo ste dali podnet, sme začali riešiť. Dotknutým 

osobám, ktorí postavili čierne stavby  boli zaslané zásielky, čo majú zdokladovať. 
 

Marcel Sidor – najhoršie  na tom je, že pán Čonka predáva dom zase niekoho privedie do nešťastia. 

Niekto si to kúpi s dobrým úmyslom a zistí, že s tam nemôže nič robiť. Mňa nezaujíma ani pán Čonka, 

ja chcem spravodlivosť, aby sa ku každému pristupovalo rovnako. Ešte chcem vedieť, kedy bude ten 

človek riešený za to, čo tam napáchal. Už je to 3 roky čo sa o to zaujímam, prehadzuje si tento 

problém obec, spoločný stavebný úrad. Museli sme to dať na prokuratúru, prokuratúra dala k tomu 

nejaké vyjadrenie, potom odbor bytovej politiky, čo tam je pán Styk. Ale zatiaľ nevidím nič 

konkrétne. Len som sa prišiel slušne opýtať, či dostal výzvu aj pán Čonka. 
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Starostka obce –zaslaná mu bola. 
 

Ing. František Kováč – pani Konvičná píše poslancom po každom konaní, že každý občan, ktorý na 

úrad niečo napíše má nárok na odpoveď. Každému občanovi, ktorý platí dane sa máme správať 

rovnako.  
 

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 informácie v bode rôznom o moste na ulici Starej Košická, Dome smútku, kruhovom, alebo 

polkruhovom objazde na ulici Klátovská a Hlavná, dotácii na multifunkčné ihrisko, žiadosti 

o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu, rekonštrukcie cesty III. triedy, 

učiteľky materskej školy, upratovačky a novej pracovnej sile v školskej jedálni, prevádzky MŠ v lete, 

dni matiek , dni zdravia, rozlúčky s deviatakmi, informácie ohľadne konaní v časti Slnečná stráň 

a informácie podané pánom Ing. Františkom Kováčom o liste  pani Konvičnej zaslanej stavebnej 

komisii. 
 

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, Matej Silvay 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 1 Lukáš Štefan 
 

Uznesenie bolo prijaté.  
 

Bod 12 

Záver 

Starostka obce ukončila štvrté zasadnutie, poďakovala prítomným za účasť.  

Zasadnutie bolo ukončené o 18:43 hod..  

 

 

Overovatelia: 

 

 

Ing. Róbert Balog         ........................................  

         

 

 

Matej Silvay                  ......................................... 

 

 

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

               Ing. Gabriela Staníková 

            starostka obce 

 

Andrea Müllerová ......................................... 

zapisovateľka 
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