
OBEC NIŽNÝ KLÁTOV 
 

Zápisnica 

zo šiesteho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

konaného dňa 10.10.2019  
 

Prítomní:  Starostka obce: Ing. Gabriela Staníková 

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

  Ing. František Kováč,  Lukáš Štefan   

Neprítomní:       Ing. Valér Kováč, Matej Silvay 

 

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.   Rozpočtové opatrenie č. 6/2019 

5.   Záver 
 

Bod 1 

Otvorenie zasadnutia 

V zmysle pozvánky otváram šieste zasadnutie obecného zastupiteľstva v Nižnom Klátove 

o 16:05 hod. Prítomní sú piati poslanci. Svoju neúčasť ospravedlnil Ing. Valér Kováč a Matej 

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

spolu s materiálmi emailom. Pozvánka na šieste  zasadnutie OZ bola zverejnená 07.10.2019 

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 , Lukáš Štefan 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Ing. Valér Kováč, Matej Silvay 
 

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 s názvom zhromaždenie 

obyvateľov obce.  
 

Starostka obce  dala hlasovať o schválení bodu za bod 4 a to bod 5 Zhromaždenie obyvateľov 

obce 
 

Hlasovanie:    

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

Kováč, Lukáš Štefan  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Ing. Valér Kováč, Matej Silvay 
 

Poslanci návrh uznesením schválili. 
 

Starostka obce dala hlasovať o schválení programu šiesteho zasadnutia obecného 

zastupiteľstva, pričom na prijatie tohto uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina 

prítomných poslancov. Program šiesteho 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.   Rozpočtové opatrenie č. 6/2019 

5.   Zhromaždenie obyvateľov obce 

6.   Záver 
 

Hlasovanie:    

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

Kováč , Lukáš Štefan  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Ing. Valér Kováč, Matej Silvay 
 

             
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. Róbert Balog, 

Lukáš Štefan , za predsedu navrhla Ing. Ján Hlavačka.  
 

Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia: 

Hlasovanie:    

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

Kováč , Lukáš Štefan  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Ing. Valér Kováč, Matej Silvay 
 

Poslanci návrh uznesením schválili. 
 

Za overovateľov zápisnice určujem Radoslava Kollára,  Ing. Františka Kováča .  
 

Za zapisovateľku určujem Andreu Müllerovú. 
 

Bod 3 

Kontrola plnenia uznesení 
   

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

15.08.2019 bolo prijatých 8 uznesení (prijaté uznesenia č.49- 56). 

Obecné zastupiteľstvo  Obce Nižný Klátov na piatom obecnom zastupiteľstve  zo dňa 

15.08.2019 zobralo na vedomie  kontrolu plnenia uznesení (uznesenie č.49), požiarny 

poriadok obce (uznesenie č.53), 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. (uznesenie č.56), 

prerokovalo a uznieslo sa na VZN  1/2019 o určení názvov ulíc a iných verejných 

priestranstvách a VZN 2/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a 

nákladov v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Nižný Klátov 

(uznesenie  č.50,51), schválilo rozpočtové opatrenie č.4/2019 (uznesenie  č.52), predaj 

pozemkov  (uznesenie  č.54), protipovodňové opatrenia, ktoré zabezpečí vedenie obce 

(uznesenie  č.55). 
  
Predseda návrhovej komisie Ing. Ján Hlavačka 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 , Lukáš Štefan 

Proti: 0  



Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Ing. Valér Kováč, Matej Silvay 
 

Poslanci návrh uznesením schválili. 
 

Bod 4  

Rozpočtové opatrenie č. 6/2019 

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

č.6/2019.  
 

Predseda návrhovej komisie Ing. Ján Hlavačka predniesol návrh na uznesenie: Obecné 

zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov 

I. schvaľuje 

rozpočtové opatrenie č.: 6/2019 

presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia 

celkové príjmy a celkové výdavky 

z položky funkčná klasifikácia 0451 správa a údržba ciest v celkovej sume 10 000 € na 

položku funkčná klasifikácia 0840 náboženské a iné spoločenské služby v celkovej sume 10 

000 €  
 

II. mení uznesenie č. 34 zo dňa 15.4.2019, v časti IV., písm. b) bod 5. zo sumy 21 000 € na 

sumu 11 000 € (rekonštrukcia mostu na ulici Stará Košická) a v bode 8. z 25 000 € na 

35 000 € na krytie výdavkov spojených s rekonštrukciou Domu smútku – I. etapa   
 

Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia: 
 

Hlasovanie:    

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

Kováč , Lukáš Štefan 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Ing. Valér Kováč, Matej Silvay 
 

Uznesenie bolo prijaté. 
 

Bod 4  

Zhromaždenie obyvateľov obce 

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

Ing. František Kováč – ja mám takýto návrh na uznesenie: vedenie obce Nižný Klátov na 

základe podnetu obecného zastupiteľstva zvolá zhromaždenie obyvateľov obce Nižný Klátov 

v termíne v priebehu mesiaca november 2019 s programom: 1) Oboznámenie obyvateľov 

s pripravovanými investičnými akciami na rok 2020, 2) Oboznámenie obyvateľov 

s plánovanou stavebnou úpravou centra obce – námestie, park, Hlavná ulica obidva brehy 

Nižnoklátovského potoka, chodníky, cesty, 3) Pripomienky, návrhy obyvateľov 

k predloženým materiálom v bode 1,2. Tento program sa kľudne môže doplniť.  
 

Ing. Gabriela Staníková – ja by som doplnila ešte informácie JUDr. Rajtákovej vo veci 

kameňolomu. 
 

Ing. Oxana Hospodárová – ak môžem doplniť, v zákone je, že zhromaždenie zvoláva 

zastupiteľstvo, alebo starosta zvoláva. V uznesení môže byť, že zastupiteľstvo v súčinnosti so 

starostkou zvoláva zhromaždenie obyvateľov obce.  

 



Predseda návrhovej komisie Ing. Ján Hlavačka predniesol návrh na uznesenie: Obecné 

zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov v súčinnosti so starostkou obce zvoláva zhromaždenie 

obyvateľov obce v termíne v priebehu mesiaca november s navrhovaným programom: 1) 

Oboznámenie obyvateľov s pripravovanými investičnými akciami na rok 2020; 2) 

Oboznámenie obyvateľov s plánovanou stavebnou úpravou centra obce: námestie - park, 

Hlavná ulica obidva brehy Nižnoklátovského potoka, chodníky, cesty; 3) Pripomienky, 

návrhy obyvateľov k predloženým materiálom v bode 1 a 2. Program bude doplnený 

starostkou obce. 
 

Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia: 
 

Hlasovanie:    

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

Kováč , Lukáš Štefan 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Ing. Valér Kováč, Matej Silvay 
 

Uznesenie bolo prijaté. 
 

Bod  5 

Záver  

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

ukončené o 16:25 hod..  

 

 

 

Overovatelia: 

 

 

Ing. František Kováč       .........................  

         

 

 

Radoslav Kollár              ............................. 

 

 

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

               Ing. Gabriela Staníková 

            starostka obce 

 

 

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

zapisovateľka 

 


