
OBEC NIŽNÝ KLÁTOV 
 

Zápisnica 

z piateho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

konaného dňa 15.08.2019  
 

Prítomní:  Starostka obce: Ing. Gabriela Staníková 

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

  Ing. František Kováč,  Matej Silvay 

Neprítomní:       Ing. Valér Kováč, Lukáš Štefan   

 

Ďalší prítomní:  Ing. Oxana Hospodárová, hlavná kontrolórka obce 

    Andrea Müllerová, zamestnankyňa obce 

Verejnosť:  viď prezenčná listina 

Program: 
 

Program zasadnutia: 
 

 1.   Otvorenie zasadnutia 

2.   Schválenie programu, schválenie návrhu členov návrhovej komisie a jej  

      predsedu, určenie zapisovateľa o overovateľov zápisnice 

3.   Kontrola plnenia uznesení 

4.   Návrh VZN č. 1/2019 o určení názvov ulíc a iných verejných  priestranstiev 

5.   Návrh VZN č. 2/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov  

  v školách a nákladov v školských zariadeniach v zriaďovateľskej    

  pôsobnosti Obce Nižný Klátov 

6.   Rozpočtové opatrenie č. 4/2019 

7.   Požiarny poriadok Obce Nižný Klátov 

8.   Schválenie predaja pozemkov  

9.   Žiadosť o odkúpenie pozemku - Ing. Cyril Chovan 

10. Rôzne 

11. Záver 
 

Bod 1 

Otvorenie zasadnutia 

V zmysle pozvánky otváram piate zasadnutie obecného zastupiteľstva v Nižnom Klátove 

o 18:05 hod. Prítomní sú piati poslanci. Svoju neúčasť ospravedlnil Ing. Valér Kováč a Lukáš 

Štefan. Sme uznášania schopní. Pozvánka na dnešné zasadnutie bola poslancom doručená 

spolu s materiálmi emailom. Pozvánka na piate  zasadnutie OZ bola zverejnená 12.8.2019 na 

obecnej tabuli a webovej stránke obce. 
 

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

Kováč , Matej Silvay  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Ing. Valér Kováč, 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). 
 

Ing. František Kováč – ja mám návrh na doplnenie bodu programu a to protipovodňové 

opatrenia  
 

Starostka obce dala hlasovať o schválení bodu programu za bod 9 a to bod 10 Protipovodňové 

opatrenia – ulica Čaksová, Hlavná, Stará Košická  
 

Hlasovanie:    

Za: 5 Ing. Róbert Balog, Ing. Ján Hlavačka, Radoslav Kollár, Ing. František 

Kováč , Matej Silvay  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Ing. Valér Kováč, Lukáš Štefan 
 

Poslanci návrh uznesením schválili. 
 

Starostka obce dala hlasovať o schválení programu piateho zasadnutia obecného 

zastupiteľstva, pričom na prijatie tohto uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina 

prítomných poslancov. Program piateho obecného zastupiteľstva znie  

 

            1.   Otvorenie zasadnutia 

2.   Schválenie programu, schválenie návrhu členov návrhovej komisie a jej  

      predsedu, určenie zapisovateľa o overovateľov zápisnice 

3.   Kontrola plnenia uznesení 

4.   Návrh VZN č. 1/2019 o určení názvov ulíc a iných verejných  priestranstiev 

5.   Návrh VZN č. 2/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov  

  v školách a nákladov v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce  

 Nižný Klátov 

6.   Rozpočtové opatrenie č. 4/2019 

7.   Požiarny poriadok Obce Nižný Klátov 

8.   Schválenie predaja pozemkov  

9.   Žiadosť o odkúpenie pozemku - Ing. Cyril Chovan 

10. Protipovodňové opatrenia – ulica Čaksová, Hlavná, Stará Košická 



11. Rôzne 

12. Záver 
 

Hlasovanie:    

Za: 5 Ing. Róbert Balog, Ing. Ján Hlavačka, Radoslav Kollár, Ing. František 

Kováč , Matej Silvay  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Ing. Valér Kováč, 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: Matej Silvay, 

Radoslav Kollár , za predsedu navrhla Ing. Františka Kováča.  
 

Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia: 

Hlasovanie:    

Za: 5 Ing. Róbert Balog, Ing. Ján Hlavačka, Radoslav Kollár, Ing. František 

Kováč , Matej Silvay 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Ing. Valér Kováč, Lukáš Štefan 
 

Poslanci návrh uznesením schválili. 
 

Za overovateľov zápisnice určujem Ing. Jána Hlavačku, Ing. Róberta Baloga.  
 

Za zapisovateľku určujem Andreu Müllerovú. 
 

Bod 3 

Kontrola plnenia uznesení 
   

Starostka obce konštatovala, že na štvrtom zasadnutí obecného zastupiteľstva  zo dňa 

27.06.2019 bolo prijatých 9 uznesení (prijaté uznesenia č.40- 48). 

Obecné zastupiteľstvo  Obce Nižný Klátov na štvrtom obecnom zastupiteľstve  zo dňa 

27.06.2019  zobralo na vedomie  kontrolu plnenia uznesení (uznesenie č.40), správu 

o výsledkoch kontroly hlavnej kontrolórky (uznesenie č.42), informácie o návrhu nájomnej 

zmluvy na pozemok pod miestnou komunikáciou (uznesenie č.44), žiadosť o odkúpenie časti 

pozemku (uznesenie č.47), 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 (uznesenie č. 



48), stanovisko hlavnej kontrolórky, správu z auditu účtovnej závierky( 41), schválilo 

celoročné hospodárenie Obce Nižný Klátov, presun prebytku hospodárenia, presun 

finančných prostriedkov minulých rokov do rezervného fondu (uznesenie č.41), A. 

prebytočnosť nehnuteľného majetku, B. zámer predať nehnuteľný majetok, C. dôvody 

osobitého zreteľa (uznesenie č.46), rozpočtové opatrenie č. 2/2019 (uznesenie č.45), 

schválilo plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019, poverilo  hlavnú kontrolórku obce 

výkonom kontrol podľa plánu (uznesenie č.43) 
 

Predseda návrhovej komisie Ing. František Kováč 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: 5 Ing. Róbert Balog, Ing. Ján Hlavačka, Radoslav Kollár, Ing. František 

Kováč , Matej Silvay 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Ing. Valér Kováč, Lukáš Štefan 
 

Poslanci návrh uznesením schválili. 
 

Bod 4 

Návrh VZN č. 1/2019 o určení názvov ulíc a iných verejných  priestranstiev 

Starostka obce bol Vám zaslaný návrh VZN č. 1/2019 o určení názvov ulíc a iných 

verejných priestranstiev. Dňa 1. apríla 2018 nadobudla účinnosť novela zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ktorá okrem iného zakotvila povinnosť pre obce 

ustanoviť všeobecne záväzným nariadením názvy ulíc a iných verejných priestranstiev, 

ako aj ich zmeny. Predložený návrh VZN obsahuje spôsob označovania ulíc a iných 

verejných priestranstiev orientačnými tabuľami ako aj pravidlá vytvárania alebo zmeny ich 

názvov. Zakotvuje spôsob kreovania „Názvoslovnej komisie“ ako poradného orgánu 

obecného zastupiteľstva. 

Návrh VZN bol zverejnený 19.7.2019. Termín na uplatnenie pripomienok k návrhu VZN 

bol 29. júl 2019. V určenom termíne na pripomienkovanie návrhu neboli doručené na 

obecný úrad v Nižnom Klátove žiadne pripomienky.  
 

Predseda návrhovej komisie Ing. František Kováč predniesol návrh na uznesenie: Obecné 

zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov v súlade s § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v z. n. p. p r e r o k o v a l o  VZN č. 1/2019 o určení názvov ulíc a iných 

verejných priestranstiev 
 

Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia: 
 

Hlasovanie:    

Za: 5 Ing. Róbert Balog, Ing. Ján Hlavačka, Radoslav Kollár, Ing. František 

Kováč, Matej Silvay 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0 Ing. Valér Kováč, Lukáš Štefan 
 

Uznesenie bolo prijaté. 



Predseda návrhovej komisie Ing. František Kováč predniesol návrh na uznesenie: Obecné 

zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov  v súlade s  § 2b a § 4 ods. 5 písm. a) zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p., § 1 až § 3 vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z. z., 

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev 

a o číslovaní stavieb v platnom znení s a  u z n á š a  na VZN č. 1/2019 o určení názvov ulíc 

a iných verejných priestranstiev 
 

Starostka obce dala hlasovať o VZN č. 1/2019: 
 

Hlasovanie:    

Za: 5 Ing. Róbert Balog, Ing. Ján Hlavačka, Radoslav Kollár, Ing. František 

Kováč, Matej Silvay 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Ing. Valér Kováč, Lukáš Štefan 
 

Poslanci sa na VZN č 1/2019 uzniesli.  
 

Bod 5 

Návrh VZN č. 2/2019 o  výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a  

nákladov v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Nižný Klátov. 
 

Starostka obce  bol Vám zaslaný návrh VZN č. 2/2019 o výške príspevkov na čiastočnú 

úhradu výdavkov v školách a nákladov v školských zariadeniach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Obce Nižný Klátov.  Návrh VZN bol zverejnený 19.7.2019. Termín na uplatnenie 

pripomienok k návrhu VZN bol 29. júl 2019. V určenom termíne na pripomienkovanie návrhu 

bola doručená na obecný úrad v Nižnom Klátove jedna pripomienka od Gabriely Kövérovej, 

vedúcej školskej jedálne, ktorá navrhuje zmeniť 2. finančné pásmo na nákup potravín na 3. 

pásmo z dôvodu skvalitnenia stravy. Obec Nižný Klátov, ako predkladateľ VZN nemá 

námietky voči doručenej pripomienke a preto bola zapracovaná do návrhu VZN. 
 

Predseda návrhovej komisie Ing. František Kováč skonštatoval, že nebol predložený návrh 

na zmenu návrhu uznesenia a predniesol návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce 

Nižný Klátov v súlade s § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

p r e r o k o v a l o  VZN č. 2/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov 

v školách a nákladov v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Nižný 

Klátov 
 

Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia: 
 

Hlasovanie:    

Za: 5 Ing. Róbert Balog, Ing. Ján Hlavačka, Radoslav Kollár, Ing. František 

Kováč, Matej Silvay 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Ing. Valér Kováč, Lukáš Štefan 
 

Uznesenie boli prijaté.  
 

Predseda návrhovej komisie Ing. František Kováč predniesol návrh na uznesenie: Obecné 

zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov  v súlade s  § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v z. n. p. a v súlade s § 28 ods.5, § 114 ods. 6 a § 140 ods.10 zákona NR SR 

č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní  (školský zákon) a o zmene a doplnení  niektorých 



zákonov v z. n. p.  s a  u z n á š a  na VZN č. 2/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu 

výdavkov v školách a nákladov v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce 

Nižný Klátov 
 

Starostka obce dala hlasovať o VZN č. 2/2019: 
 

Hlasovanie:    

Za: 5 Ing. Róbert Balog, Ing. Ján Hlavačka, Radoslav Kollár, Ing. František 

Kováč, Matej Silvay 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Ing. Valér Kováč, Lukáš Štefan 
 

Poslanci sa na VZN č 2/2019 uzniesli.  
 

Bod  6 

Rozpočtové opatrenie č.4/2019  
 

Starostka obce bolo Vám zaslané v materiáloch  aj s dôvodovou správou rozpočtové opatrenie 

č.4/2019. Na pracovnom stretnutí sa dohodlo, že na starom cintoríne sa vybuduje nové 

schodisko z pozinkovaného plechu. Nakoľko v rozpočte to nebolo zapracované, bolo toto 

rozpočtové opatrenie doplnené o presun rozpočtových prostriedkov o ďalších 2500 €.  

 

Predseda návrhovej komisie Ing. František Kováč predniesol návrh na uznesenie: Obecné 

zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov schvaľuje 

rozpočtové opatrenie č.: 4/2019 

presun rozpočtových prostriedkov podľa predloženého návrhu so zapracovanou zmenou 

v celkovej sume 11 590 € 

presunom rozpočtových prostriedkov sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky rozpočtu  

 

Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia: 

Hlasovanie:    

Za: 5 Ing. Róbert Balog, Ing. Ján Hlavačka, Radoslav Kollár, Ing. František 

Kováč , Matej Silvay 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Ing. Valér Kováč, Lukáš Štefan 
 

Uznesenie bolo prijaté. 
 

Bod 7 

Požiarny poriadok Obce Nižný Klátov 

Starostka obce bol Vám zaslaný požiarny poriadok, ktorý je potrebné z dôvodu zmeny 

štatutárneho zástupcu obce schváliť.  
 

Ing. František Kováč – v požiarnom poriadku sa uvádza, že obec povinná zriadiť dobrovoľný 

hasičský zbor. V § 6 sa hovorí, že obec nemá zriadený dobrovoľný hasičský zbor. Buď treba 

vypustiť povinnosť, alebo upraviť.  
 

Starostka obce – zavolám pána Macka na ďalšie zasadnutie nech Vám to vysvetlí, pokiaľ 

nebude vedieť urobiť túto zmenu. Pokiaľ sa Vaše pripomienky dajú zapracovať, pošleme 

Vám upravený požiarny poriadok mailom.  
 



Radoslav Kollár – nie sme jediná obec, ktorá nemá dobrovoľný hasičský zbor.  
 

Predseda návrhovej komisie Ing. František Kováč predniesol návrh na uznesenie: Obecné 

zastupiteľstvo  Obce  Nižný  Klátov berie na vedomie požiarny poriadok Obce Nižný Klátov 

a bude sa ním zaoberať na ďalšom zasadnutí obecného zastupiteľstva po zapracovaní 

pripomienok.   
 

Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia: 
 

Hlasovanie:    

Za: 5 Ing. Róbert Balog, Ing. Ján Hlavačka, Radoslav Kollár, Ing. František 

Kováč, Matej Silvay 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Ing. Valér Kováč, Lukáš Štefan 
 

Uznesenie bolo prijaté.  
 

Bod 8 

Schválenie predaja pozemkov 

Starostka obce - dňa 29.11.2018 obdŕžala Obec Nižný Klátov žiadosť Mgr. Romana Vávra 

a Mgr. Daniely Vávrovej o kúpu nehnuteľného majetku Obce Nižný Klátov konkrétne: 

- pozemok parcela č. 3174/8, register „E“ o výmere 33 m², druh pozemku: ostatná plocha 

- časť pozemku parcela č. 3174/5, register „E“, o výmere 17 m², druh pozemku: ostatná 

plocha 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 27.6.2019 uznesením č. 46 schválilo 

prebytočnosť nehnuteľného majetku obce, zámer predať nehnuteľný majetok, stanovilo cenu 

20 €/m2 a dôvody osobitného zreteľa. 

Obec zámer predať nehnuteľný majetok zverejnila úradnej tabuli a webovej stránke obce dňa 

12.7.2019. Dňa 16.7.2019 obec obdŕžala žiadosť Mgr. Romana Vávru a Mgr. Daniely 

Vávrovej o kúpu nehnuteľného majetku na základe zverejneného zámeru Na obec nebola 

doručená žiadna iná žiadosť k zverejnenému zámeru.  
 

Predseda  návrhovej  komisie  Ing.  František  Kováč  predniesol   návrh  na   uznesenie:  Obecné  

zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku 

obcí v z.n.p. s ch v a ľ u j e predaj pozemku parcela KN E č. 3174/8, o výmere 33 m², druh 

pozemku: ostatná plocha a časť pozemku podľa geometrického plánu č. 255/2014, úradne 

overeného 19.11.2014, pod číslom 1374/2014 parcela registra KN E č. 3174/5, o výmere 17 

m2, druh pozemku – ostatná plocha, v katastrálnom území Nižný Klátov  vo  vlastníctve Obce  

Nižný Klátov vedeného v katastri nehnuteľností Úradu geodézie, kartografie a katastra 

Slovenskej republiky na LV č. 816 do výlučného vlastníctva žiadateľom: Mgr. Romanovi 

Vávrovi a Mgr. Daniele Vávrovej,  obaja bytom Košice,  Dargovská 1214/3 za cenu 20 €/ m2,  

s tým, že dôvod predaja  osobitný zreteľ bol schválený uznesením č. 46/2019 dňa 27.06.2019.

   

Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia: 
 

Hlasovanie:    

Za: 5 Ing. Róbert Balog, Ing. Ján Hlavačka, Radoslav Kollár, Ing. František 

Kováč , Matej Silvay 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  



Neprítomní: 2 Ing. Valér Kováč, Lukáš Štefan 
 

Uznesenie bolo prijaté.  
 

Bod 9 

Žiadosť o odkúpenie pozemku – Ing. Cyril Chovan  

Starostka obce - 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 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 táto žiadosť sa 

zobrala na vedomie s tým, že sa ňou budeme zaoberať sa ňou na ďalšom zasadnutí obecného 

zastupiteľstva. Na stretnutí s poslancami bolo obci oznámené, že poslanci boli na miestnej 

obhliadke časti pozemku, ktorú chce pán Ing. Chovan odkúpiť. 
 

Ing. František Kováč – nesúhlasíme s odpredajom z dôvodu toho, že uvedená parcela slúži 

a bude slúžiť ako parkovisko pre starý cintorín.  
 

Ing. Ján Hlavačka – s pánom Ing. Chovanom sme to prejednali, vysvetlili a berie to na 

vedomie.  
 

Predseda návrhovej komisie Ing. František Kováč predniesol návrh na uznesenie: Obecné 

zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov schvaľuje zámer predať nehnuteľný majetok: časť 

pozemku parcely registra E KN č. 211/501, o výmere 34,5 m2, druh pozemku – ostatná 

plocha, zapísaného na LV 816,vedeného Úradom geodézie, kartografie, katastra Slovenskej 

republiky v katastrálnom území Nižný Klátov, ktorej vlastníkom je Obec Nižný Klátov. Cena 

pozemku sa stanovuje na 20 €/m2.  
 

Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia: 
 

Hlasovanie:    

Za: 0  

Proti: 5 Ing. Róbert Balog, Ing. Ján Hlavačka, Radoslav Kollár, Ing. František 

Kováč , Matej Silvay 

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Ing. Valér Kováč, Lukáš Štefan 
 

Uznesenie nebolo prijaté.  
 

Bod 10 

Protipovodňové opatrenia – ulica Čaksová, Hlavná, Stará Košická  

Starostka obce – tento bod doplnil Ing. František Kováč. Odovzdávam mu slovo.  
 

Ing. František Kováč – na základe výzvy občanov obce obecné zastupiteľstvo vykonalo 

fyzickú kontrolu súčasného stavu na uliciach Stará Košická, Čaksová a Hlavná. Náš návrh na 

uznesenie je, že vedenie obce zabezpečí na ulici Stará Košická: 1. realizáciu stavebných úprav 

rigolov v termíne do konca 12/2019 podľa projektovej dokumentácie z roku 2016 – časť Stará 

Košická, 2. projektovú dokumentáciu opravy mosta do konca 12/2019,  3. presun finančných 

prostriedkov z opravy mosta na stavebné úpravy rigolov na Starej Košickej, keďže naša 

žiadosť na EU fondy bola zamietnutá. Ďalej na ulici Čaksová: 1. realizáciu odvodňovacieho 

rigolu – prepustu pod cestu na parcele č. 1576 podľa zjednodušenej projektovej dokumentácie 

z júla 2019 v termíne do konca 10/2019, 2. vyčistenie rigolov pozdĺž cesty do Vyšného 

Klátova v súčinnosti so správou ciest písomnou žiadosťou do konca 9/2019, 3. zastavenie 



vydávania územných a stavebných povolení na Iberšeku v časti pod cestou do Vyšného 

Klátova až do vyriešenia odvodnenia tohto územia, 4. vyzve všetkých vlastníkov pozemkov 

pod cestou na Čaksovej ulici až po most osobným listom resp. pozvánkou na obecný úrad 

s cieľom prejednať darovanie tejto časti pozemku pre vytvorenie možnosti realizovania novej 

komunikácie v termíne do 15.9.2019 tak, aby k termínu verejného zhromaždenia občanov boli 

známe postoje vlastníkov pozemkov. Ďalej na ulici Hlavná, Klátovská – park, obchvat, 

chodníky: 1. zosúladenie existujúcich projektových dokumentácií -oprava ulice Hlavná, 

štúdií, obchvat a park do jedného celku a zároveň doplniť do tohto riešenia využitie ľavého 

brehu miestneho potoka a prepojenie MŠ, ZŠ a zastávky pri horárni chodníkom pre peších 

v termíne do 15.10.2019 tak, aby tento projektový zámer mohol byť predložený občanom 

obce na verejnú diskusiu počas verejného zhromaždenia občanov koncom októbra, resp. 

začiatkom novembra. Uznesenie 1.4.1 V uznesení 2.4 nepretržite pokračovať na všetkých 

uliciach obce kde ešte nie sú pozemky pod miestnymi komunikáciami vysporiadané – obec 

k nim nemá právny vzťah, ktorý by obci umožňoval na nich realizovať stavebný úpravy 

v súlade so zákonom.  
 

Ing. Ján Hlavačka – základná otázka je tá, či táto koncepcia nenarúša možnosť zapojiť sa do 

výzvy, ak by bola nejaká vyhlásená a uchádzať sa o dotáciu.  
 

Ing. František Kováč – narúša predovšetkým Stará Košická. Ja ju nepovažujem za 

najkritickejšiu, pretože kritické sú všetky, keď sú také prívalové dažde, okrem Cintorínskej, 

lebo tam je zdrž a tá to zachytí. Najlepšie máme pripravenú Starú Košickú, tak ako sme 

predtým presadzovali Dom smútku, lebo sme mali projekt, tak máme na Starú Košickú 

dokumentáciu okrem asfaltovej plochy. Musíme si uvedomiť, že v rozpočte na tento rok 

máme na Starú Košickú uvažovaných dohromady 24 000 €, 21 000 € je rekonštrukcia mosta 

a 3 000 €  je projektová dokumentácia. 3 000 €  ostane na projektovú dokumentáciu, lebo 

treba ju zabezpečiť a 21 000 € môžeme presunúť na rekonštrukciu rigolov. Rozpočet, ktorý 

máme hovorí o výške cca 87 000 €. Je tam chyba v rozpočte okolo 30 000 €. Čiže rozdiel je 

57 000 €. Preto o tom hovorím tak podrobne, lebo nedoporučujem teraz presúvať prostriedky, 

lebo nevieme koľko, ale treba zabezpečiť tú realizáciu, prejednať to celé, aby sa vysúťažila 

nejaká cena. To znamená, že by sme sa museli stretnúť a schváliť presun prostriedkov. Ja by 

ešte požiadal pani starostku, aby zabezpečili prečistenie, pretlačenie popod cestu na Starej 

Košickej od kaplnky ku krčme.  
 

Ing. Oxana Hospodárová – je potrebné urobiť najprv prieskum trhu. Na verejné obstarávanie 

potrebujeme sumu a tú sumu vieme zistiť len ak urobíme prieskum. Tak sa môže zmeniť 

rozpočet a až potom sa môže robiť verejné obstarávanie. Na verejné obstarávanie nemôžeme 

dať výzvu, ak nemáme krytie.  
 

Ing. František Kováč – do realizácie stavebných úprav rigolom som nezahrnul časť ku krčme, 

tým že to toľko stojí.  
 

Radoslav Kollár – tam je to veľmi nákladné. Je tam ďalších 40 000 €.  
 

Ing. František Kováč – ale nie, že to netreba urobiť. Projekčne je to tak zabezpečené, že je to 

rozdelené na tri časti.  
 

Ing. Ján Hlavačka  – potom bude treba riešiť aj priepust.  
 

Ing. František Kováč – priepust treba prečistiť teraz.  
 

Radoslav Kollár – potom bude treba uvažovať aj o prečistení rigola od záchytu vodu až po 

značku koniec turistickej trasy, resp. po začiatok hnojiska.  
 



Starostka obce – ďalšia výzva na rigoly by mala ísť v novembri.  
 

Ing. Ján Hlavačka – pokiaľ vyjde ďalšia výzva? Ide mi o to, aby sme sa týmto rozhodnutím 

nezablokovali pre ďalšiu výzvu.  
 

Starostka obce – ja ešte nepoznám presné znenie výzvy.  
 

Ing. Ján Hlavačka – to nepozná nikto.  
 

Ing. František Kováč – pokiaľ my máme na účte toľko peňazí koľko máme. Ja osobné 

presvedčenie vyslovujem, že nikto nám nič nedá. Projekt je tak spracovaný, že je možné 

samostatne sa uchádzať po jednotlivých častiach.  
 

Radoslav Kollár – preto sme toto vybrali, čo je kritické. Niekde začať musíme.  
 

Ing. Ján Hlavačka – mne ide o jedinú vec, pretože budú vyhlásené ďalšie výzvy a aby sme sa 

nezablokovali. V tom okamihu ja by som uprednostňoval počkať. Leto vrcholí. Pokiaľ sa 

nezablokujeme, som za.  
 

Ing. František Kováč – potrebujeme sa aj my a naše vedenie konečne sa zabehnúť do roboty. 

Je ťažké sa rozbiehať. Investície sa tu nerobili niekoľko rokov. Robili sa tu veľké investície, 

ale obec len participovala, čiže vykonávala to, čo bolo treba zabezpečiť pre iných. Ale toto je 

naša investícia. Tu treba všetko zabezpečiť.  
 

Predseda návrhovej komisie Ing. František Kováč predniesol návrh na uznesenie: Obecné 

zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov schvaľuje protipovodňové opatrenia, ktoré zabezpečí 

vedenie obce: 

I.1. Ulica Stará Košická 

I.1.1. Realizácia stav. úprav rigolov v termíne do konca 10/2019 podľa PD z roku 2016 – časť 

Stará Košická 

I.1.2. Projektová dokumentácia opravy mosta do konca 12/2019 

I.1.3. Presun finančných prostriedkov z opravy mosta na stav. úpravy rigolov na Starej 

Košickej, keďže naša žiadosť na EU fondy bola zamietnutá. 

I.2. Ulica Čaksová 

I.2.1 Realizácia odvod. Rigolu – prepustu pod cestu na parc. 1576 podľa zjednodušenej PD 

z júla 2019 v termíne do konca 10/2019 

I.2.2 Vyčistenie rigolov pozdĺž cesty do Vyšného Klátova v súčinnosti so Správou ciest 

písomnou žiadosťou do konca 9/2019 

I.2.3 Zastavenie vydávania územných a stavebných povolení na Iberšeku v časti pod cestou 

do Vyšného Klátova až do vyriešenia odvodnenia tohto územia.  

I.2.4. Vyzve všetkých vlastníkov pozemkov pod cestou na Čaksovej ulici až po most 

(osobným listom resp. pozvánkou na obecný úrad) s cieľom prejednať darovanie tejto časti 

pozemku pre vytvorenie možnosti realizovania novej komunikácie v termíne do 15.09.2019 

tak, aby k termínu verejného zhromaždenia občanov boli známe postoje vlastníkov 

pozemkov. 

I.3. Ulica Hlavná, Klátovská (park, obchvat, chodníky) 

I.3.1. Zosúladenie existujúcich projektových dokumentácií (oprava ulice Hlavná, štúdií, 

obchvat a park) do jedného celku a zároveň doplniť do tohto riešenia využitie ľavého brehu 

miestneho potoka a prepojenie MŠ, ZŠ a zastávky pri horárni chodníkom pre peších v termíne 

do 15.10.2019 tak, aby tento projektový zámer mohol byť predložený občanom obce na 

verejnú diskusiu počas verejného zhromaždenia občanov koncom októbra, resp. začiatkom 

novembra.  



I.4.1. V uznesení I.2.4. nepretržite pokračovať na všetkých uliciach obce, kde ešte nie sú 

pozemky pod miestnymi komunikáciami vysporiadané – obec nemá k nim právny vzťah, 

ktorý by obci umožňoval na nich realizovať stavebné úpravy v súlade so zákonom.  
 

Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia: 
 

Hlasovanie:    

Za: 5 Ing. Róbert Balog, Ing. Ján Hlavačka, Radoslav Kollár, Ing. František 

Kováč , Matej Silvay 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Ing. Valér Kováč, Lukáš Štefan 
 

Uznesenie bolo prijaté.  
 

Bod 11 

Rôzne 
 

Materská škola 

Starostka obce – prijali sme novú pani učiteľku do MŠ na plný  pracovný úväzok, nakoľko 

obe triedy budú fungovať celý deň.  Pre MŠ sme museli dokúpiť aj lehátka, stoly a stoličky. 

Do škôlky  na dvore bola namontová dopadová plocha pod hombálky a nový prvok modrý 

autobus. 
 

Školská jedáleň 

Starostka obce – z dôvodu navýšenia počtu stravníkov v školskej jedálni obec musela 

zamestnať ďalšiu pomocnú pracovnú silu. Financovanie  mzdových nákladov na nového 

zamestnanca bude pokrytá z úradu práce 

Ako som spomínala v školskej jedálni bude o 30 stravníkov viac, je nutné dokúpiť 

vybavenie kuchyne potrebný na prevádzku. 
 

Cintorín 

Starostka obce - včera v ranných hodinách vybavil poslanec Rado Kollár lesnú frézu, ktorá 

vyfrézovala vyčistila  v šírke jeden a pol metra časť okolo cintorína. Pán Kolár chcete k tomu 

vyjadriť? 
 

Radoslav Kollár – je to zásluhou aj pána Ing. Ivana Tirpáka a Ing. Jána Hlavačku. Nakoľko 

Ing. Ján Hlavačka bol odcestovaný, prevzal som iniciatívu na seba, aby som firme ukázal, že 

čo je od nich požadované. Včera ráno prišla fréza a urobila práce v rozsahu, na ktorom sme sa 

deň vopred dohodli. Po dĺžke 190 m sa urobilo frézovanie porastu s krovinami. Veľmi dobrú 

robotu urobil v časti rigolu pred cintorínom, kde vidieť ako je voda vyústená do sadu. Tým, že 

frézovanie je dokončené, mám návrh, aby sa taká väčšia brigáda urobil 31.8.2019, to je 

posledná augustová sobota, kedy by sme zdemontovali pletivo, ošetrili stĺpiky náterom 

a natiahli nosné drôty a potom na ďalšiu sobotu by sme začali s montážou oplotenia. Ak by 

prišlo viac ľudí, rozdelili by sme ich do dvoch, troch skupín. Treba opraviť ešte dolnú aj 

hornú bránu.  
 

Starostka obce – dobre, zabezpečíme vyhlásenie v rozhlase a taktiež nejaké občerstvenie.  
 

Radoslav Kollár – ešte mám jeden návrh v rámci rôzneho. Máme takú víziu do budúcna 

urobiť zmenu spoločného stavebného úradu Beniakovce, napríklad na Poproč. Treba sa 



skontaktovať s Popročom, či by s tým súhlasili. Aj z vlastnej skúsenosti, ale aj veľa ľudí, čo 

počúvam, nie sú spokojní.  
 

Starostka obce – od júna máme pridelenú inú stavbárku pani Korecovú. Má dvadsaťdvaročnú 

prax. Dajme jej šancu.  
 

Radoslav Kollár – môžeme sa s ňou stretnúť? 
 

Starostka obce – určite áno. Dohodnem to. Ale môžete ju navštíviť aj priamo na stavebnom 

úrade.  
 

Ing. František Kováč – to stretnutie určite chceme. Malo by to byť aj v záujme obce. Mali by 

sme sa dohodnúť, že všetky nové stavby rodinných domov by mali mať stanovené nejaké 

pravidlá, ktoré by stavebný úrad v stavebnom povolení ukladal stavebníkom. To znamená, že 

by sme si mali stanoviť uličnú čiaru, ktorú dodrží. Ďalej dodrží rozostupy, nebude žiadať 

výnimky vo vzťahu k susedom.  
 

Andrea Müllerová – to by malo byť zapracované v územnom pláne.  
 

Starostka obce – dohodnem stretnutie s urbanistom.  
 

Ing. Ján Hlavačka – treba to prebrať najprv so stavbárkou.  
 

Dôchodcovia 

Starostka obce - posedenie s dôchodcami sa uskutoční 20.10.2019 o 15:00 hod v sále 

kultúrneho domu. Tento rok máme 27 jubilantov.  
 

Ing. František Kováč – mali by sme zaujať stanovisko ohľadom Domu smútku, že sa niketo 

neprihlásil do verejného obstarávania a že bude stretnutie zajtra s nejakými uchádzačmi  zajtra 

a v pondelok. Ďalej čo s tým vyprataním prenajatého pozemku na ulici Mlynky pri zastávke? 
 

Starostka obce – pán Čižmár bol na obecnom úrade. Požiadala som ho v prvom rade nech 

pokosí na Čaksovej ulici, ďalej vedľa pani Sobinkovičovej a takisto zastávku. Povedal mi, že 

momentálne je chorý, všetko ho bolí a berie lieky. Povedala som mu, tak nech niekomu za to 

zaplatí a zabezpečí pokosenie a vypratanie pozemku.  
 

Radoslav Kollár – aby sme mohli dať tú zastávku dokopy, je potrebné aby ten pozemok 

vypratal.  
 

Ing. Ján Hlavačka – ja navrhujem, že to čo všetko mu bolo povedané, aby sa mu poslala 

písomná výzva. V tej výzve spomenúť, že bol ústne požiadaný o nápravu keďže sa tak 

nestalo. Bude to prvý výstup pre nejaké právne konanie.  
 

Ing. František Kováč – vieme niečo nové ohľadom opravy ihriska aj v spojení s karpatskou 

nadáciou? 
 

Starostka obce – bolo potrebné ešte upraviť rozpočet, bola to centová záležitosť. Dotáciu 

máme schválenú na 10 000 €. Čo sa týka karpatskej nadácie, sme obmedzený dátumom a to 

15.11.2019. Dnes riešila prípravu na verejné obstarávanie. Bude to financované z troch 

rôznych zdrojov.  
 

Ing. František Kováč – nie je možné posunúť čerpanie karpatskej nadácie? 
 

Starostka obce – nie. Ak by sa to nestihlo, musíme vrátiť peniaze, lebo samozrejme 

uprednostníme dotáciu z Úradu vlády. Ale verím, že to tak nebude a všetko stihneme.  
 



Ing. František Kováč – ďalej by som chcel poukázať na vodovodný rad na Cintorínskej ulici, 

resp. predĺžení vodovodného radu podľa projektovej dokumentácie.  
 

Andrea Müllerová – projektová dokumentácia bola odstúpená na VVS a. s., lebo oni žiadali 

dotácie na vodovod aj pre Obec Nižný Klátov. Musela byť skolaudovaná, lebo bola daná do 

užívanie.  
 

Radoslav Kollár – stavba nemusela byť urobená v požadovanom rozsahu. Možno 

v kolaudačnom rozhodnutí je, že prečo ukončili stavbu na tom mieste a nepokračovali ďalej.  
 

Ing. František Kováč – ja nechcem, aby to bolo potom z našich finančných prostriedkov 

riešené. Oni nie sú občania druhej triedy. Oni majú takisto právo ako každý iný.  
 

Starostka obce – ja to preverím VVS a. s. a dám Vám vedieť.  
 

Matej Silvay – treba ešte riešiť vysporiadanie pozemkov v Čakse pod Vávrovcami, kým tam 

nie je sto vlastníkov. Aj pozemok pri Sedmákovej sme odkúpovali už pred tromi rokmi a až 

teraz sme ho kúpili v roku 2019. Zoberme si, aký čas prešiel. Prečo by sme neurobili mi prvú 

iniciatívu odkúpiť ten pozemok, kým tam Kollárová nepostaví dom, alebo ona to neodkúpi 

skôr. Prečo by sme s tým nemohli už pracovať? 
 

Ing. Ján Hlavačka – máme nejakého človeka na právnu pomoc? Tam by som potom smeroval 

konanie s pánom Čižmárom, ak by nereagoval na výzvy, aby navrhol nejaký postup.  
 

Radoslav Kollár – a hlavne ide o verejný záujem.  
 

Predseda návrhovej komisie Ing. František Kováč predniesol návrh na uznesenie: Obecné 

zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov berie na vedomie informácie o Materskej škole , školskej 

jedálni, cintoríne, posedení s dôchodcami, brigády na cintoríne, o oprave ihriska, stretnutia 

s pani Korecovou, vodovodného radu na Cintorínskej ulici, vypratania pozemku pri zastávke 

na ulici Mlynky, rekonštrukcii Domu smútku, vysporiadania pozemkov v Čakse 
 

Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia: 
 

Hlasovanie:    

Za: 5 Ing. Róbert Balog, Ing. Ján Hlavačka, Radoslav Kollár, Ing. František 

Kováč , Matej Silvay 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Ing. Valér Kováč, Lukáš Štefan 
 

Uznesenie bolo prijaté.  
 

Bod 12 

Záver  

Starostka obce ukončila piate zasadnutie, poďakovala prítomným za účasť. Zasadnutie bolo 

ukončené o 19:04 hod..  

 

 

 

 

 

 

 



Overovatelia: 

 

 

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

         

 

 

Ing. Ján Hlavačka        ......................................... 

 

 

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

               Ing. Gabriela Staníková 

            starostka obce 

 

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

zapisovateľka 

 


