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K voľbám do orgánov samosprávy obcí ... 
 
Dňa 27.11.2010 sa v zmysle zákona č. 346/1990 Z. z. v znení neskorších predpisov  

konali voľby do orgánov samosprávy obcí. Obyvatelia obce Nižný Klátov si volili 
zástupcov do svojich orgánov – obecného zastupiteľstva a starostu obce. Účasť bola 63,5 %.  
Boli zvolení: 
Starostka Obce Nižný Klátov: Marcela Jokeľová, Ing. Mgr. (202 hlasov) 
 
Poslanci obecného zastupiteľstva: Valér Kováč, Ing. (213 hlasov) 
     Matej Silvay (205 hlasov) 

Ján Hlavačka, Ing. (180 hlasov) 
Dávid Korl, Ing. (143 hlasov) 
Júlia Drábiková (140 hlasov)   

     Viera Kolesárová  (134 hlasov) 
     Štefan Kováč, Ing. (130 hlasov) 
     

 
Dňa 19.12.2010 sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

Zasadnutie otvorila bývalá starostka obce. Predsedníčka miestnej volebnej komisie Lenka 
Štefanová, Ing. oboznámila prítomných s výsledkami volieb a predstavila poslancov 
obecného zastupiteľstva. Následne novozvolená starostka a poslanci zložili sľuby.  

Slova sa ujala starostka obce, ktorá v príhovore poďakovala predsedníčke za 
informáciu o výsledkoch volieb, p. Marte Štefanovej bývalej starostke obce a odstupujúcim 
poslancom za ich prácu v územnej samospráve. Poďakovala aj všetkým obyvateľom obce, 
ktorí sa volieb zúčastnili a rozhodli o svojich zástupcoch v orgánoch samosprávy obce.  

Podotkla, že pred starostkou a novým obecným zastupiteľstvom stojí zodpovedná, nie 
ľahká práca, ktorá bude závisieť od vzájomnej spolupráce, rešpektovaním sa, od úcty 
k názoru druhého. Vyjadrila presvedčenie, že pri práci nájdu podporu a pomoc u všetkých 
obyvateľov obce, ktorých zastupujú.  

Na zasadnutí boli zriadené: komisia obecného zastupiteľstva pre vybavovanie 
sťažností v zložení: Ján Hlavačka, Ing., Štefan Kováč, Ing., Matej Silvay, náhradníčka: 
Viera Kolesárová a komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov v zložení : Júlia Drábiková, Ján Hlavačka, Ing., Viera Kolesárová. Za 
poslanca, oprávneného zvolávať zasadnutia zastupiteľstva podľa zákona o obecnom zriadení 
bol poverený Ing. Štefan Kováč. Za zástupcu starostky bol menovaný Ing. Ján Hlavačka. 
Bol schválený štatút obce, rokovací poriadok, zásady odmeňovania poslancov. Obecné 
zastupiteľstvo určilo rozsah úväzku starostky obce pre celé funkčné obdobie – v plnom 
rozsahu a následne plat v zmysle zákona.  

Po prijatí uznesení, návrh ktorých predložil poslanec Ing. Valér Kováč starostka obce 
ukončila zasadnutie. 



Novoročný príhovor starostky 
 

Milí Klátovčania, 
opäť nám jeden rok pretiekol medzi prstami ako voda a pred dverami stoja sviatky 

počas ktorých väčšina z nás rekapituluje čo za tento rok stihol, nestihol, dosiahol či 
nedosiahol. V zhone Vianoc niekedy zabudneme, že je tu čas, kedy sa treba z hlboka 
nadýchnuť, zabudnúť na zhon každodenného života a sám seba sa opýtať, či všetko prebehlo 
tak, ako sme si to predstavovali a želali. Čo sme za tento rok urobili dobre a čo treba v 
budúcom roku premyslieť, vylepšiť a zrealizovať k našej spokojnosti. Ako sme zvládli balans 
medzi prácou, rodinou, voľným časom, čo sme urobili pre to, aby sme nestáli na jednom 
mieste a čím sme prispeli k pohode našej, ale aj nášho okolia. Všetci máme svoje sny a ciele, 
ktoré sa snažíme dosiahnuť, avšak nesmieme zabúdať, že tu nie sme len každý pre seba, ale že 
tvoríme spoločenstvo, v ktorom nálada celku ovplyvňuje náladu jednotlivca ako aj nálada 
jednotlivca vplýva na celé spoločenstvo. Viem, že nie každému sa vodí len dobre a 
každodenné problémy ho ubíjajú, ale aj ten si musí nájsť chvíľku, v ktorej si uvoľní 
myšlienky a načerpá nových síl a nápadov, aby videl svoje problémy z iného hľadiska a tak 
ľahšie našiel východiská.  

Želám Vám všetkým, aby ste počas sviatkov našli svoj pokojný pol a načerpali sily do 
nového roku. 
 
Vznik a podmienky informačných novín 

Starostka obce sa vo svojom volebnom programe zaviazala presadiť zvýšenie verejnej 
kontroly obecného úradu aj prostredníctvom vydávania „papierového občasníka“. Poslanci 
obecného zastupiteľstva sa zhodli na potrebe informovať obyvateľov obce  o rozhodnutiach 
orgánov obce (starostky a obecného zastupiteľstva) aj touto formou. Z uvedeného dôvodu 
vychádza prvé číslo týchto informačných novín.  
 Nakoľko by sme okrem informácii uvítali aj Vaše postrehy a podnety tak Vás touto 
cestou vyzývame k prezentovaniu postrehov, podnetov, názorov a informácií týkajúcich sa 
našej obce. Tieto môžete predkladať osobne na Obecnom úrade v Nižnom Klátove, 
telefonicky, faxom alebo e-mailom. Starostka a poslanci obecného zastupiteľstva ich 
prehodnotia a výsledok bude zverejnený v týchto novinách.            
  
 
Silvestrovská zábava 
 
Dňa 31.12.2010 sa bude v sále kultúrneho domu v Nižnom Klátove 
konať Silvestrovská zábava.  
Záujemcovia sa môžu prihlásiť na Obecnom úrade.  
Vstupné je 10 €/osoba.  
 

          

 
 
Anketa 
Chceli by ste, aby informačné noviny boli vydávané pod iným názvom? Váš návrh na názov 
obecných novín napíšte na anketový lístok, vystrihnite ho a vhoďte do schránky, ktoré budú 
k dispozícií na obecnom úrade, najneskôr do  31.1.2011. 
O výsledku ankety Vás budeme informovať v ďalšom čísle.   
 
 

Vystrihnúť! 

Anketový lístok 
     Navrhujem, aby informačné noviny Obce Nižný Klátov boli vydávané pod názvom: 
 
      ............................................................................................................................ 


