
OBEC NIŽNÝ KLÁTOV 

 

Zápisnica 

zo siedmeho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

konaného dňa 16.12 .2019  

 

Prítomní:  Starostka obce: Ing. Gabriela Staníková 

  Poslanci: Ing. Róbert Balog, Ing. Ján Hlavačka (od 18:17 hod), Radoslav 

Kollár, Ing. František Kováč, Ing. Valér Kováč, Matej Silvay, Lukáš Štefan   

Neprítomní:       - 

 

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. 3/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2017 o nakladaní        

       s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území Obce            

      Nižný Klátov  

5.   Návrh VZN č. 4/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2016           

      o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné    

      stavebné odpady na území Obce Nižný Klátov  

6.   Výročná správa obce za rok 2018 

7.   Návrh na poskytnutie odmien za rok 2019 

8.   Návrh na poskytnutie finančnej pomoci Mestu Prešov 

9.   Rozpočtové opatrenie 

10. Správa o kontrolnej činnosti 

11. Návrh plánu kontrolnej činnosti 

12. Zriadenie vecného bremena – VSD a. s. 

13. Návrh k povoľovaniu stavieb 

14. Návrh k verejnému obstarávaniu 

15. Rôzne  

16. Záver 

 

Bod 1 

Otvorenie zasadnutia 

V zmysle pozvánky otváram siedme 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 siedme  

zasadnutie OZ bola zverejnená 13.12.2019 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: 6 Ing. Róbert Balog, Radoslav Kollár, Ing. František Kováč , Ing. Valér 

Kováč, Matej Silvay, Lukáš Štefan 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Ing. Ján Hlavačka 

 

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). 

 

Konštatujem, že nikto nepredložil návrh na doplnenie bodov programu zasadnutia. 

 

Starostka obce dala hlasovať o schválení programu siedmeho zasadnutia obecného 

zastupiteľstva, pričom na prijatie tohto uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina 

prítomných poslancov. Program siedmeho 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. 3/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2017 o nakladaní        

       s komunálnymi odpadmi a s drobnými  stavebnými odpadmi na území Obce 

       Nižný Klátov  

5.   Návrh VZN č. 4/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2016           

      o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné    

      stavebné odpady na území Obce Nižný Klátov  

6.   Výročná správa obce za rok 2018 

7.   Návrh na poskytnutie odmien za rok 2019 

8.   Návrh na poskytnutie finančnej pomoci Mestu Prešov 

9.   Rozpočtové opatrenie 

10. Správa o kontrolnej činnosti 

11. Návrh plánu kontrolnej činnosti 

12. Zriadenie vecného bremena – VSD a. s. 

13. Návrh k povoľovaniu stavieb 



14. Návrh k verejnému obstarávaniu 

15. Rôzne   

16. Záver 
  

Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia: 
 

Hlasovanie:    

Za: 6 Ing. Róbert Balog, Radoslav Kollár, Ing. František Kováč , Ing. Valér 

Kováč, Matej Silvay, Lukáš Štefan  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Ing. Ján Hlavačka 

             

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. Valér Kováč.  
 

Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia: 

Hlasovanie:    

Za: 6 Ing. Róbert Balog, , Radoslav Kollár, Ing. František Kováč , Ing. 

Valér Kováč, Matej Silvay, Lukáš Štefan 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Ing. Ján Hlavačka 
 

Poslanci návrh uznesením schválili. 
 

Za overovateľov zápisnice určujem Lukáša Štefana, Ing. Františka Kováča.  
 

Za zapisovateľku určujem Andreu Müllerovú. 
 

Bod 3 

Kontrola plnenia uznesení 

   

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

10.10.2019 bolo prijatých 3 uznesenia (prijaté uznesenia č.57 - 59). 

Obecné zastupiteľstvo  Obce Nižný Klátov na šiestom obecnom zastupiteľstve  zo dňa 

10.10.2019 zobralo na vedomie  kontrolu plnenia uznesení (uznesenie č.57), schválilo 

rozpočtové opatrenie č.: 6/2019 (uznesenie č.58), a verejné zhromaždenie obce (uznesenie 

č.59), 
 



Predseda návrhovej komisie Ing. Valér 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, Radoslav Kollár, Ing. Valér Kováč, Matej Silvay, 

Lukáš Štefan 

Proti: 0  

Zdržal sa: 1 Ing. František Kováč 

Neprítomný: 1 Ing. Ján Hlavačka 
 

Uznesenie bolo prijaté. 
 

Bod 4 

Návrh VZN č. 3/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2017 o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Nižný 

Klátov 
Starostka obce bol Vám zaslaný návrh návrh VZN č. 3/2019, ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými 

stavebnými odpadmi na území Obce Nižný Klátov. Do 09.12.2019 bolo možné predkladať 

pripomienky k návrhu VZN. V určenom termíne na pripomienkovanie návrhu neboli 

doručené na obecný úrad v Nižnom  Klátove žiadne pripomienky od fyzických a právnických 

osôb. 

Návrh VZN rieši zmenu pri zbere komunálneho odpadu. Každá zberná nádoba bude označená 

zberovou spoločnosťou. Podľa platného VZN o nakladaní s odpadmi, je určená jedna nádoba 

na päť osob v rodinnom dome. Pokiaľ niekto bude chcieť ďalšiu nádobu, bude musieť vývoz 

zaplatiť navyše a to podľa jednotkovej ceny za vývoz jednej nádoby krát počet vývozov 

v roku.  Do VZN sú doplnené zberné nádoby 120 l (plastové), nakoľko v platnom VZN sú iba 

110 l. Na obecnom úrade budú vrecia na komunálny odpad, ktoré si budú obyvatelia môcť 

zakúpiť za cenu cca 2 eurá (Obec ich zakúpi od zberovej spoločnosti a v tej cene ich bude 

predávať) a len toto označené vrece, ktoré pri vývoze obyvatelia vyložia pred svoje brány, 

bude vyvezené.  

Ing. Ján Hlavačka prišiel na zasadnutie o 18:17 hod. 
 

Predseda návrhovej komisie Ing. Valér 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. 3/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 

č. 4/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území 

Obce Nižný Klátov 
 

Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia: 
 

Hlasovanie:    

Za: 7 Ing. Róbert Balog, Ing. Ján Hlavačka, Radoslav Kollár, Ing. František 

Kováč , Ing. Valér Kováč, Matej Silvay, Lukáš Štefan 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 0  
 

Uznesenie bolo prijaté.  
 



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

zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov v súlade s § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 81 ods. 8 

zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 

zákon o odpadoch) s a  u z n á š a   na VZN č. 3/2019 o ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 

4/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území 

Obce Nižný Klátov 
 

Starostka obce dala hlasovať o VZN č. 3/2019: 
 

Hlasovanie:    

Za: 7 Ing. Róbert Balog, Ing. Ján Hlavačka, Radoslav Kollár, Ing. František 

Kováč , Ing. Valér Kováč, Matej Silvay, Lukáš Štefan 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 0  
 

Poslanci sa na VZN č. 3/2019 uzniesli. 
 

Bod 5 

Návrh VZN č. 4/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2016 o miestnych daniach 

a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce 

Nižný Klátov  
 

Starostka obce  bol Vám zaslaný návrh VZN č. 4/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 

3/2016 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady na území Obce Nižný Klátov.  

Do 09.12.2019 bolo možné predkladať pripomienky k návrhu VZN. V určenom termíne na 

pripomienkovanie návrhu neboli doručené na obecný úrad v Nižnom  Klátove žiadne 

pripomienky od fyzických a právnických osôb. 

Obec doplácať za náklady na zber a likvidáciu odpadu za rok 2018  5622 €, za rok 2019  6265 

€ (to je stav ku 13.12.2019).  

Návrh VZN rieši zvýšenie sadzby poplatku za odpad, na základe ktorej sa vypočítava výška 

ročného poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Výška nákladov na zber 

a zneškodnenie odpadu v roku 2019 je vo výške 26 000 Eur.  

Návrh rieši zvýšenie sadzby poplatku o 25 %, na základe ktorého bude výška vyrubeného 

poplatku na rok 2020 vo výške 26 500 Eur.  
 

Ing. Radoslav Kollár – my sme sa spolu rozprávali na prípravnom stretnutí, že to zvýšenie by 

mohlo byť 30 %. My sme to rátali, ako vypočítali sme, že navýšením 30 % by sa ten 

nedoplatok, resp. doplatok vyrovnal.  
 

Andrea Müllerová – môžem sa k tomu vyjadriť? Ja nevidím dôvod na zvýšenie poplatku o 30 

%, nakoľko už v dôsledku zmeny VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými 

stavebnými odpadmi by sme mali ušetriť, čo sa ukáže v roku 2020. Zvýšením poplatku o 25 

% by sme dostali na úroveň nákladov tohto roka. Druhá vec je, že pripomienkové konanie 

bolo do 9.12.2019. Nikto ho nepripomienkoval.  

 

Ing. František Kováč – ja by som napriek tomu odporučil, zvýšiť poplatok o 30 % vzhľadom 

na to, že ďalšie zvyšovanie bude možno o tri, štyri, možno o päť rokov. Ďalej by sme sa mohli 

zaviazať, že všetky prostriedky, ktoré budú vybraté, budú znova použité na odpady. To 

znamená, že by sa použili na vybudovanie kontajnerových stojísk.  
 



Andrea Müllerová – to je v poriadku, ale miesta, resp. pozemky, kde sú uložené kontajnery, 

nemáme vo vlastníctve, ani v nájme.  
 

Ing. František Kováč – od toho sme tu, aby sme to riešili.  
 

Matej Silvay – v prvom rade sme sa bavili o Čaksovej ulici, lebo tam máme vysporiadaný 

pozemok.  
 

Andrea Müllerová – na Čaksovej ulici nie je žiaden problém s odpadom. 
 

Matej Silvay – áno, ale sme chceli určiť chatárom jedno miesto na odpad, aby ho tam nosili. 

A bolo by dobré, keby sa to podarilo aj na Skalke, alebo Gruboch.  
 

Andrea Müllerová – chatová oblasť Skalka je záhradkárska lokalita, ktorá nemá vysporiadané 

pozemky. Riešia jej vysporiadanie, ale to na dlho. Na Gruby smetiari nevyjdú, vjazd si len 

svojpomocne opravili. Ja viem, ako si to predstavujete. Len by sme to mali urobiť na 

obecných pozemkoch.  
 

Ing. František Kováč – a čo tak zmeniť miesto? 
 

Starostka obce – vy ste mali pracovnú poradu. My sme z toho výstup nedostali. Navrhovali 

ste zvýšenie 20 až 30 %. Zvýšenie vo výške 25 % už bude pre ľudí dosť veľký šok.  
 

Ing. Ján Hlavačka – pre ľudí to bude bohužiaľ šok, ale je chybou predchádzajúcich vedení 

obce, že dopustilo to, že sa doplácalo. Keď sa tu raz tvorí odpad, treba ho zaplatiť. Moja 

prioritná otázka je, či môžeme sa tu teraz vôbec baviť o väčšom zvýšení? Trebalo to 

pripomienkovať?  
 

Ing. Oxana Hospodárová – môžete dať návrh, treba o ňom hlasovať ako o návrhu a keď 

prejde, tak sa bude hlasovať o VZN. Môžete dať pozmeňujúci návrh. Je lepšie, ak sa využije 

pripomienkové konanie, aby sa zapracovalo, lebo už zajtra musí byť vyvesené, čiže keď je 

nejaká zmena, tak musí byť zapracovaná.  
 

Ing. Róbert Balog – dobre, ale každopádne my to navýšenie o ďalších 5 %, vieme urobiť aj na 

ďalší rok.  
 

Andrea Müllerová – minulého roku sa neupravovalo VZN kvôli tomu, že ustanovujúce 

zastupiteľstvo bolo 10.12.2018 a nestihlo by sa to, nakoľko pred tým, ako sa na VZN 

uznesiete, musí visieť na úradnej tabuli 15 dní.  
 

Ing. Ján Hlavačka – ja nehovorím o minulom roku, ja hovorím o x rokoch dozadu.  

 

Andrea Müllerová – neupravovalo sa, lebo výška poplatku bola na úrovni nákladov na odpad.  

 

Starostka obce – poďme sa baviť o tom 25 % navýšenie. Pani kontrolórka Vám takisto 

navrhla možnosť.  
 

Ing. Ján Hlavačka – potom mám ešte jednu otázku, koľko máme nevybratých poplatkov? 

 

Andrea Müllerová – presne neviem, ale cca 1500 € za tento rok.  

 

Ing. Ján Hlavačka – bude treba zvýšiť percentuálny výber.  
 

Andrea Müllerová – ešte stále mi chodia platiť a hlavne teraz pred koncom roka.  
 



Ing. František Kováč -  mne z toho vychádza, že sme sa tým mali zaoberať v septembri. 

Predkladáme veci na poslednú chvíľu.  
 

Ing. Valér Kováč – stále platí, že vieme nastaviť nejaký koncept a o rok si to vieme spätne 

pozrieť.  
 

Ing. František Kováč – ja nehovorím, že nie. A ja tých 25 % nepovažujem za zlé. Tu ide o to, 

že zvyšok peňazí by sa mohol použiť na niečo iné. Nemôžeme myslieť tak, že máme tam tie 

kontajnery a nikdy to na tej Skalke nebude, ani o 15 rokov. Pokiaľ viem, sú to urbárske 

pozemky.  Treba to prešetriť, preveriť a zmeniť možno miesto. Netreba sa len na to viazať, že 

ktosi tam kedysi pred 20 rokmi tie kontajnery položil a odvtedy sú tam.  
 

Ing. Radoslav Kollár – tak ako Janko povedal, aj keď ostaneme pri navýšení 25 %, treba 

osloviť neplatičov, aby sme to od nich dostali, lebo ten nedoplatok sa bude len kumulovať. 

Doplatia na to všetci občania, ktorí príjmu to navýšenie o 25 %.  
 

Predseda návrhovej komisie Ing. Valér 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. 4/2019, ktorým sa mení a dopĺňa 

VZN č. 3/2016 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na území Obce Nižný Klátov.  
 

Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia: 
 

Hlasovanie:    

Za: 7 Ing. Róbert Balog, Ing. Ján Hlavačka, Radoslav Kollár, Ing. František 

Kováč , Ing. Valér Kováč, Matej Silvay, Lukáš Štefan 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 0  
 

Uznesenie bolo prijaté.  
 

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

zastupiteľstvo obce Nižný Klátov v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona SNR č.369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona č. 582/2004 Z. 

z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a  drobné stavebné 

odpady v znení neskorších predpisov s a  u z n á š a na VZN č. 4/2019, ktorým sa mení 

a dopĺňa VZN č. 3/2016 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady na území Obce Nižný Klátov 
 

Starostka obce dala hlasovať o VZN č. 4/2019: 
 

Hlasovanie:    

Za: 7 Ing. Róbert Balog, Ing. Ján Hlavačka, Radoslav Kollár, Ing. František 

Kováč , Ing. Valér Kováč, Matej Silvay, Lukáš Štefan 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 0  
 

Poslanci sa na VZN č 4/2019 uzniesli. 
 

 

 



Bod 6 

Výročná správa 2018 

Starostka obce  dňa 21.10.2019 bola vypracovaná výročná správa  a uskutočnil sa audit 

konsolidovanej závierky a výročnej správy. Výročná správa (viď príloha) bola zverejnená na 

úradnej tabuli a webovej stránke obce. Prekladám Vám správu nezávislého audítora 

Obecnému zastupiteľstvu obce Nižný Klátov, ku konsolidovanej účtovnej závierke a dodatok 

správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou v zmysle zákona č. 

540/2007 Z. z. § 23 odsek 5. Správu a dodatok správy. V zmysle zákona o účtovníctve 

výročnú správu je potrebné schváliť za predchádzajúce účtovné obdobie do 31.12.2019. 

Obec je zriaďovateľom základnej školy s právnou subjektivitou, preto je potrebné vykonať 

konsolidovanú závierku oboch subjektov a zároveň vypracovať za celok aj výročnú správu. 

Obec je povinná auditovať účtovníctvo, základná škola nie je. 
 

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

zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov berie na vedomie výročnú správu Obce Nižný Klátov za 

konsolidovaný celok za rok 2018, správu nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné 

zastupiteľstvo konsolidujúcej účtovnej jednotky Obec Nižný Klátov. 
 

Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia: 
 

Hlasovanie:    

Za: 7 Ing. Róbert Balog, Ing. Ján Hlavačka, Radoslav Kollár, Ing. František 

Kováč , Ing. Valér Kováč, Matej Silvay, Lukáš Štefan 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 0  
 

Uznesenie bolo prijaté.  
 

Bod 7  

Návrh na poskytnutie odmien za rok 2019 
 

Starostka obce – v materiáloch Vám bola zaslaná tabuľka s návrhom odmien pre poslancov, 

ktorú sme Vás poprosili doplniť. Doplnili ste ju podľa aktivít, na ktorých ste sa zúčastňovali. 

Nie všetci poslanci reagovali, niektorí veľmi stručne a niektorí obšírnejšie. Ak by chcel ešte 

niečo niekto doplniť nech sa páči. Otváram rozpravu k danému bodu. 
 

Radoslav Kollár – ja som poslal každému doplnenú tabuľku k dochádzke poslancov za rok 

2019, kde som urobil nejaký sumár, o ktorom sme sa bavili s pani Müllerovou telefonicky, 

aby sme mohli pripraviť v bodoch nejakú osnovu do návrhu. Z môjho pohľadu by to mohlo 

tak ostať. Celková suma bola ponížená na sumu 3230 €, s tým že pani Müllerová upravila 

niektoré kolónky v jednorazových akciách. Ak máte nejaké pripomienky na doplnenie, alebo 

zmenu, vyjadrite sa. Mne ide hlavne o to, aby to nebolo, že ja som tu niečo vymýšľal, tvoril 

umelo. Mohol som na niečo zabudnúť. Napríklad aj to, že Ing. Valér Kováč spravuje stránku. 

Každý sa mohol k tomu vyjadriť.  

 

Starostka obce -  navrhujem hlavnej kontrolórke obce odmenu vo výške 400,- € (t. j. 9,55 %) 

za vykonanú prácu, z dôvodu toho, že prínos práce hlavnej kontrolórky v prospech obce je 

nielen z hľadiska kontrolnej činnosti, ale aj  z hľadiska ako metodickej, tak aj odbornej 

pomoci. Odmena hlavnej kontrolórky rešpektuje zákonné podmienky s poukazom na 

skutočnosť, že odmena je za obdobie od 18.2.2019 – do 31.12.2019 a neprekročí hranicu 30 

%, čo je možné vyplatiť hlavnému kontrolórovi mesačnú odmenu z mesačného platu.   
 



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

zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov       

s ch v a ľ u j e 
v zmysle čl. 2 zásad odmeňovania poslancov 

A. poskytnutie odmien poslancom obecného zastupiteľstva podľa dochádzky 

1. za účasť na zasadnutiach obecného zastupitelstva  

2. za jednorazové aktivity podľa dochádzky: šachový turnaj, fašiangy, obecné brigády, Deň 

matiek, posedenie s dôchodcami,         

3. za aktivity vyžadujúce prípravu podľa dochádzky: Obecné brigády, Juniáles, gulečníkový 

turnaj. 

4. mimoriadnu odmenu Ing. Františkovi Kováčovi  za prípravu dokumentácie k rekonštrukcii 

Domu  smútku, protipovodňovým opatreniam na Čaksovej ulici, k rekonštrukcii fasády ZŠ 

a výkon stavebného dozoru  a stavbyvedúceho pri „Rekonštrukcie  Domu smútku“ v sume 

1280 € 

5. mimoriadnu odmenu Radoslavovi Kollárovi za riadenie stavebných prác pri údržbe nového 

cintorína, spracovanie špecifikácie pre schodisko na starom cintoríne, prípravné práce pre 

odvodňovacie  rigoly na ulici Čaksová, Stará Košická, zabezpečenie technickej podpory pri 

hydroizolačnom systéme injektovaním – rekonštrukcia Domu smútku v sume 560,-Eur   
 

v zmysle § 18c ods. 5 zákona zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

B. odmenu hlavnému kontrolórovi obce za obdobie od 18.2.2019 do 31.12.2019 vo výške 

400,- €, t.j. 9,55 % 

 

Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia: 
 

Hlasovanie:    

Za: 7 Ing. Róbert Balog, Ing. Ján Hlavačka, Radoslav Kollár, Ing. František 

Kováč , Ing. Valér Kováč, Matej Silvay, Lukáš Štefan 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 0  
 

Uznesenie bolo prijaté.  

 

Ing. Valér Kováč – ja sa vzdávam odmien.  
 

Radoslav Kollár – mám otázku na pani kontrolórku obce. Ak presunieme odsúhlasenú výšku 

tých odmien, ktorých sa vzdávame za rok 2019 vo výške do rezervného fondu, vieme túto 

sumu aj nakumulovať z nasledujúcich rokov a potom ich dať na niečo pre obec. Prosil som aj 

návrhy ostatných poslancov. Ja som napríklad uviedol, že by sa to mohlo použiť na moderný 

chladiaci box do Domu smútku, alebo spracovanie projektových dokumentácií pre cestné 

komunikácie,  pre chodníky, alebo na niečo, čo budeme mať následne v majetku obce. Chceli 

by sme tie peniaze poukázať účelovo.  
 

Ing.  Oxana Hospodárová – finančné prostriedky, ktoré sa nevyčerpú vrátane Vašich odmien 

za rok 2019, idú do rezervného fondu. Budeme o nich rozhodovať na budúci rok a môže tam 

byť špeciálne uvedené, to je z Vašich odmien. Na rezervnom fonde sa šetrí. To znamená, že 

tam sa môže šetriť za jeden rok, alebo viac rokov a môžete si povedať potom, že na čo to 

použijete. Ale musia byť splnené podmienky podľa zákona, čiže na havarijný stav, alebo 

kapitálové výdavky.  
 

Radoslav Kollár – keď je to možné, tak súhlasím a vzdávam sa svojej odmeny.  



 

Ing. František Kováč – vzdávam sa svojich odmien. 
 

Ing. Róbert Balog – vzdávam sa svojich odmien. 
 

Ing. Ján Hlavačka – vzdávam sa svojich odmien.  
 

Matej Silvay – vzdávam sa svojich odmien.  
 

Lukáš Štefan – vzdávam sa svojich odmien.  
 

Bod 8 

Návrh na poskytnutie finančnej pomoci Mestu Prešov 
 

Starostka obce navrhujeme poskytnutie finančnej pomoci v sume 300,00 € Mestu Prešov pri 

likvidácii následkov havárie na území mesta v súvislosti  s výbuchom plynu na Mukačevskej 

ulici dňa 6.12.2019.  
 

Radoslav Kollár – ja s tým plne súhlasím. Znovu mám otázku na pani Müllerovú a pani 

kontrolórku, či máme v rozpočte položku na takéto situácie, lebo sa môže stať aj v obci 

hocičo. Môžeme tu nájsť nejakého turistu, ktorý zamrzne v zime. Keď sa to stane na našej 

pôde, obec sa o to musí postarať, ale vyhorí niekomu niečo. Ja som za podporu pre Prešov, ale 

aby sme aj pre budúcnosť uvažovali  nad nejakou sumou v rozpočte. Veď keď sa neminie, 

pôjde do rezervného fondu. Napríklad sumu 500 Eur.  
 

Ing. Oxana Hospodárová – čo sa týka tohto návrhu, je to v súlade s rozpočtom.  

 

Ing. Valér Kováč – ale potom vieme stále  v rámci rozpočtových opatrení presunúť peniaze? 

 

Ing. Oxana Hospodárová – áno.  

 

Ing. Ján Hlavačka – toto je skôr otázka k rozpočtu roku 2020.  
 

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

zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov v súlade s  § 11 ods. 4 písm. b)   zákona číslo 369/1990 

Zb. o obecnom zriadenie v z. n. p.  a  § 7 ods. 2  zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov s c h v a ľ u j e poskytnutie 

finančnej pomoci v sume 300,00 € Mestu Prešov pri likvidácii následkov havárie na území 

mesta v súvislosti  s výbuchom plynu na Mukačevskej ulici dňa 6.12.2019. 
 

Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia: 
 

Hlasovanie:    

Za: 7 Ing. Róbert Balog, Ing. Ján Hlavačka, Radoslav Kollár, Ing. František 

Kováč , Ing. Valér Kováč, Matej Silvay, Lukáš Štefan 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  
 

Uznesenie bolo prijaté.  
 

Bod 9   

Rozpočtové opatrenie 

Starostka obce  riaditeľka školy Mgr. Anna Hudáková nám preložila rozpočtové opatrenie. 

Bolo Vám preposlané. 



 

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

zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov 

schvaľuje 

I. rozpočtové opatrenie  č.  9/2019  celkového rozpočtu obce Nižný Klátov . 

a) rozpočtové opatrenie – povolené prekročenie a viazanie výdavkov  

podľa  úpravy finančných prostriedkov z OU, odbor školstva  na rok 2019. 

-úprava normatívnych  finančných prostriedkov podľa rozpisu OU, odboru školstva 

v celkovej sume 2 895,00 € 

-úprava nenormatívnych finančných  podľa rozpisu OU, odboru školstva v celkovej sume  

1 958,00 € 
 

b)rozpočtové opatrenie – presun v rámci schváleného rozpočtu  

pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky  
 

-podľa rozpisu presunov v rámci schváleného rozpočtu uvedených v návrhu rozpočtových 

opatrení  

  č. 1/2019  Základnej školy – Nižný Klátov. 
 

Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia: 
 

Hlasovanie:    

Za: 7 Ing. Róbert Balog, Ing. Ján Hlavačka, Radoslav Kollár, Ing. František 

Kováč , Ing. Valér Kováč, Matej Silvay, Lukáš Štefan 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 0  
 

Uznesenie bolo prijaté.  
 

Starostka obce – z dôvodu naviac prác vykonaných na stavbe Rekonštrukcia Domu smútku je 

potrebné presunúť z rezervného fondu sumu 2000 €.  
 

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

zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov  

I. schvaľuje 

rozpočtové opatrenie č.: 10/2019 

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

príjmy a celkové výdavky z položky funkčná klasifikácia 0620 verejné priestranstvo v 

celkovej sume 2 000 € na položku funkčná klasifikácia 0840 náboženské a iné spoločenské 

služby v celkovej sume 2 000 €   
 

II. mení uznesenie č. 34 zo dňa 15.4.2019 v časti IV., písm. b) bod 6. a uznesenia č. 58 zo 

sumy 3 000 € na sumu 1 000 € (na zabezpečenie projektu na rekonštrukciu viacúčelového 

ihriska) a v bode 8. z 35 000 € na 37 000 € na krytie výdavkov spojených s rekonštrukciou 

Domu smútku – I. etapa 
 

Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia: 
 

Hlasovanie:    

Za: 7 Ing. Róbert Balog, Ing. Ján Hlavačka, Radoslav Kollár, Ing. František 

Kováč , Ing. Valér Kováč, Matej Silvay, Lukáš Štefan 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  



Neprítomný: 0  
 

Uznesenie bolo prijaté. 
 

Bod 10 

Správa o kontrolnej činnosti 
Starostka obce  správu o  výsledkoch kontroly hlavnej kontrolórky za obdobie od 01.07. do 

10.12.2019 ste dostali v materiáloch. Otváram rozpravu k danému bodu. 

 

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

zastupiteľstvo v Obci Nižný Klátov 

1. berie na vedomie správu o výsledkoch kontroly hlavnej kontrolorky Obce Nižný Klátov za 

obdobie od 01.07. do 10.12.2019 

2. ruší uznesenia 125/2016, 138/2016, 285/2018  
 

Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia: 
 

Hlasovanie:    

Za: 7 Ing. Róbert Balog, Ing. Ján Hlavačka, Radoslav Kollár, Ing. František 

Kováč , Ing. Valér Kováč, Matej Silvay, Lukáš Štefan 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 0  
 

Uznesenie bolo prijaté.  
 

Bod 11 

Návrh plánu kontrolnej činnosti 

Starostka obce návrh plánu kontrolnej činnosti Vám bol zaslaný v materiáloch. 
 

Predseda návrhovej komisie Ing. Valér Kováč 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 1. polrok 2020 

poveruje 

hlavnú kontrolórku obce výkonom kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020  
 

Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia: 
 

Hlasovanie:    

Za: 7 Ing. Róbert Balog, Ing. Ján Hlavačka, Radoslav Kollár, Ing. František 

Kováč , Ing. Valér Kováč, Matej Silvay, Lukáš Štefan 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 0  
 

Uznesenie bolo prijaté.  
 

Bod 12  

Zriadenie vecného bremena – VSD a. s. 
 

Starostka obce v roku 2020 až 2021 spoločnosť Východoslovenská distribučná plánuje v obci 

vykonať úpravu jestvujúcich vzdušných vedení nízkeho napätia., vedení situovaných na 



všetkých uliciach. Jestvujúce vzdušné vedenia s holými vodičmi sa nahradia izolovanými 

a jestvujúce podperné body sa nahradia novými betónovými. Na základe rokovaní a dohody 

sa osadia nové betónové podperné body na nadzemné elektrické vedenie na ulici Stará 

Košická po dom pána Fedora, ďalej na Starej Košickej po dom Radoslava Jokeľa a na 

Cintorínskej ulici pri dome pána Stanického a Hovanca (viď príloha).  

Z tohto dôvodu je potrebné zriadiť vecné bremeno na nadzemné elektrické vedenie, nakoľko 

stĺpy budú osadené na obecných pozemkoch. Po realizácii stavby budú jednotlivé podperné 

body zamerané a zakreslené v geometrickom pláne na následné zriadenie vecného bremena. 

Jedná sa o parcely KNC 1754,  KNE 3148/501, KNE 3147/2, KNC 1752, KNE 3178/501. 
  
Predseda návrhovej komisie Ing. Valér Kováč predniesol návrh na uznesenie: Obecné 

zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a článku 10 Zásad hospodárenia a nakladania 

s majetkom obce Nižný Klátov schvaľuje zriadenie vecného bremena bezodplatne vo 

verejnom záujme pre Východoslovenskú distribučnú, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice na 

uloženie nadzemného elektrického vedenia na pozemkoch vo vlastníctve Obce Nižný Klátov, 

parcela KNC č. 1754, KNC č. 1752 zapísaných na LV č. 900, katastrálne územie Nižný 

Klátov  a pozemkoch parcela č. KNE 3148/501, KNE 3147/2 a KNE 3178/501, zapísaných na 

LV č. 816, katastrálne územie.   
 

Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia: 
  

Hlasovanie:    

Za: 7 Ing. Róbert Balog, Ing. Ján Hlavačka, Radoslav Kollár, Ing. František 

Kováč , Ing. Valér Kováč, Matej Silvay, Lukáš Štefan 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 0  
 

Uznesenie bolo prijaté.  
 

Bod 13 

Návrh k povoľovaniu stavieb 

Starostka obce  -  nebol mi doručený materiál k tomuto bodu , odovzdávam slovo Ing. 

Františkovi Kováčovi.  
 

Ing. František Kováč – ospravedlňujem sa za to, že predkladáme takého uznesenie, pretože 

všetko vyplýva zo stavebného zákona. Vzhľadom na to, že sa tu diali také veci, ako sa diali, 

tak obecné zastupiteľstvo žiada zabezpečiť, aby v procese povoľovania jednoduchých stavieb 

v rámci stavebného konania sa neupúšťalo od miestneho zisťovania ani na výnimky. Zákon 

dáva možnosť dvojstupňového územného konania a stavebného konania. Tu sa bežne robilo 

len stavebné konanie bez miestneho zisťovania. Po druhé, aby stavebník trvalými stavebnými 

objektami nemohol prekročiť uličnú čiaru, ktorú pri zlúčenom územnom a stavebnom konaní 

určí obec (zabezpečenie priestoru pre zeleň, chodníky, uloženie podzemných inžinierskych 

sietí a pod. A po tretie, aby pri novostavbách bol stavebník povinný dodržať minimálne 

odstupové vzdialenosti z jednej strany dva metre a z druhej strany päť metrov od hraníc 

susedných pozemkov, aj keď tie nie sú zastavané. Pre dlhodobú nečinnosť vedení obce, 

obyvatelia obce v snahe skultúrniť prístup k svojim nehnuteľnostiam v minulosti realizovali 

rôzne stavebné úpravy prístupov ako nesúrodo pôsobiace spevnené plochy, chodníky aj na 

území, ktoré im nepatrí, ako na ulici Klátovská, Tichá, Hlavná, bez akejkoľvek dohody 

s vedením obce. Takto vzniká otázka, na ktorej strane ulice Klátovskej realizovať chodník. 



Lacnejšie na strane západnej – zato ako vo vzorkovej predajni – alebo drahšie na strane 

východnej, kde je potrebné zábradlie.  

V minulosti, ale aj dnes dochádza k využívaniu možnosti zlúčenia územného zo stavebným 

konaním v snahe skrátiť povoľovací proces na realizáciu jednoduchých novostavieb. 

Dôsledkom toho (v niektorých prípadoch) dochádza k porušovaniu práv účastníkov 

stavebného konania. Príklad z minulosti: keby sa bolo konalo územné konanie na tzv. 

Slnečnej stráni, nebol by vznikol problém „Konvičná“, neboli by existovali nejasné prísľuby 

na prípadne možné stavebné povolenia, lebo by nebolo možné začať nijaké stavebné konanie. 

A príklad zo súčasnosti: keby sa bolo konalo aspoň miestne zisťovanie pri stavebnom konaní 

„Ňaršanský“, možno s určitosťou predpokladať, že by sa účastníci konania boli v zmysle 

stavebného zákona dohodli na riešení vstupu na pozemok, na potrebných terénnych úpravách, 

na dodržaní všetkých odstupových vzdialeností platných pre osadenie stavby a odvod vody zo 

spevnených plôch z pozemku p. Ňaršanského mimo základov domu p. Kollára, tiež by sa p. 

Kubík bol dozvedel, že dom na susednom pozemku zo severozápadnej strany má byť od 

hranice vzdialený minimálne päť metrov ak chce on v budúcnosti tiež tam postaviť rodinný 

dom. Vzdialenosť stavby od stavby má byť sedem metrov.  
 

Starostka obce – neviem, či je to v súlade so stavebným zákonom. Ja si to prekonzultujem so 

stavebným úradom.  
 

Radoslav Kollár – o týchto problémoch sa bavíme od marca.  
 

Ing. František Kováč – my tu predkladám uznesenie, ktoré je úplne zbytočné, pretože toto 

všetko upravuje stavebný zákon. Ale vzhľadom nato, že sa nedodržuje stavebný zákon, máme 

zato, že je toto dobré zdôrazniť a zaviazať vedenie obce uznesením, aby toto postúpilo 

spoločnému stavebnému úradu a poskytnúť im toto ako podklad, aby si plnili svoje 

povinnosti. To je na podporu Vašej činnosti.  
 

Radoslav Kollár – ako môžu Beniakovce, alebo okresný stavebný úrad vydať stavebné 

povolenie, keď technická správa nesedí a nie je v súlade s výkresovou dokumentáciou. To je 

absurdné. Prednášam tu svoj problém preto, aby naši voliči nemali tiež ten problém. Je 

nemysliteľné, aby si tu každý robil, čo chce.  
 

Róbert Balog – keď nemáme uličnú čiaru, nebudeme mať s tým problém? 
 

Ing. František Kováč – uličnú čiaru určí pri územnom a stavebnom konaní obec. Obec musí 

objednať projektanta, ktorý tú uličnú čiaru tam stanoví.  
 

Ing. Oxana Hospodárová – ak môžem, ani kontrolór nemôže kontrolovať správne konanie. 

Zastupiteľstvo tak isto nemôže ísť nad rámec svojich kompetencií. Zákon je vyššia právna 

norma, ako uznesenie zastupiteľstva. Neviem, či toto je najvhodnejšia forma, ako by sme sa 

mali pohnúť. Ja som predpokladala, že ak máme novú pracovníčku, ktorá má Nižný Klátov, 

tak urobiť všetko preto, stretnúť sa, dohodnúť si pravidlá, ale sa musia riadiť zákonom 

o stavebnom konaní a správnom konaní. Ja viem o čo Vám ide. Všetci v záujme dobra chcem 

to, čo vy chcete. Len tá forma uznesenia. Zákon je zákon. Uznesenie je nižšia právna forma.  
 

Ing. František Kováč – toto uznesenie je na podporu pani starostky. Stavebný úrad je starosta 

obce. Či podpíše zle, alebo dobre, tak to platí.  
 

Ing. Oxana Hospodárová – ja naozaj sa necítim ako odborník v stavebnom konaní, ale zákon 

hovorí, že ak sú splnené podmienky možno zlúčiť územné zo stavebným konaním. A to či sú 

splnené podmienky, to by mal posúdiť práve ten odborný pracovník.  
 

Ing. František Kováč – my nehovoríme o zlúčení, ale o miestnom zisťovaní.  



 

Ing. Oxana Hospodárová – v podstate, keď bude prijaté to uznesenie, tak nič hrozné sa 

nestane, len neviem, či to splní očakávania. Preto rozmýšľam, že ako formou by sme to riešili 

do budúcna.  
 

Radoslav Kollár – ide o to, že ak spoločný obecný úrad Beniakovce dostane žiadosť 

o stavebné povolenie drobnej, jednoduchej stavby. Ak od obce už idú podklady s tým, že obec 

nemala námietky napr. voči prístupu, automaticky aby to urýchlili, zlúčia ústne s územným 

konaním. Ale ak by sadli do auta, vyzvali obec, aby sa urobilo kontrolné stretnutie, prešli by 

sa body, čo ozaj je pravda, sa všetko urýchli. Tým sa eliminuje to, že aj keď obec chce 

pomôcť, môže poškodiť druhej strane.   
 

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

zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov žiada vedenie obce zabezpečiť: 

1/ aby v procese povoľovania jednoduchých stavieb v rámci stavebného konanie sa 

neupúšťalo od miestneho zisťovania ani na výnimky, 

2/ aby stavebník trvalými stavebnými objektami nemohol prekročiť uličnú čiaru, ktorú pri 

zlúčenom územnom a stavebnom konaní určí obec (zabezpečenie priestoru na zeleň, 

chodníky, uloženie podzemných inžinierskych sietí, 

3/ aby pri novostavbách bol stavebník povinný dodržať minimálne odstupové vzdialenosti 

z jednej strany 2 metre a z druhej strany 5 metrov od hraníc susedných pozemkov, aj keď tie 

nie sú zastavané. 
  
Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia: 
 

Hlasovanie:    

Za: 7 Ing. Róbert Balog, Ing. Ján Hlavačka, Radoslav Kollár, Ing. František 

Kováč , Ing. Valér Kováč, Matej Silvay, Lukáš Štefan 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 0  
 

Uznesenie bolo prijaté.  
 

Bod 14 

Návrh k verejnému obstarávaniu 
 

Starostka obce odovzdávam slovo predkladateľovi uznesenia Ing. Františkovi Kováčovi.  
 

Ing. František Kováč – žiadame dodatkom k zmluve o poskytovaní služieb a odborných 

konzultácií v oblasti verejného obstarávania v záujme transparentnosti zabezpečiť: 1) aby 

výber zhotoviteľa na akékoľvek zákazky – nadlimitné, podlimitné, či zákazky s nízkou 

hodnotou na stavebné práce bol v kompetencii obce (stavebná komisia, starosta) a hlas 

zástupcu firmy Marbu by bol hlasom poradným, 2) aby na zákazky, kde to umožňuje zákon 

o verejnom obstarávaní boli o cenové ponuky požiadané v prvom rade miestne stavebné firmy 

a po ukončení stavebných prác cestou stavebného dozoru zabezpečiť: 3) aby každá stavebná 

zákazka bola ukončená odovzdávajúcim a preberajúcim protokolom a výslednou kalkuláciou.  

Firma Marbu na základe zmluvy s vedením obce, vykonáva pre obec verejné obstarávania. 

Pokiaľ firme zo zákona nevyplýva povinnosť zabezpečovať verejné obstarávanie cestou médií 

na to určených (nadlimitné zákazky), tak OZ, vedenie obce ani  miestne firmy sa o verejnom 

obstarávaní nemajú šancu dozvedieť. A tak sa ľahko môže stať, že o kapitálových 

prostriedkoch obce bude rozhodovať jeden človek – zástupca firmy Marbu. Kam sa podela 

toľko velebená a potrebná transparentnosť? 



 

Starostka obce predstavila poslancom prítomných hostí a to JUDr. Martu Budišovú, 

konateľku spoločnosti MARBU s. r. o. a Ing. Františka Viktoriusa, zástupcu firmy, ktorí 

poslancom obecného zastupiteľstva vysvetlili proces verejného obstarávania a vyjadrili sa 

k navrhovaným bodom.  
 

Ing. František Kováč – na základe informácií od zástupcov firmy Marbu navrhujem vypustiť 

bod jeden.  
 

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

zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov žiada dodatkom k zmluve o poskytovaní služieb 

a odborných konzultácií v oblasti verejného obstarávania v záujme transparentnosti 

zabezpečiť:  

1) aby na zákazky, kde to umožňuje zákon o verejnom obstarávaní boli o cenové ponuky 

požiadané v prvom rade miestne stavebné firmy  

po ukončení stavebných prác cestou stavebného dozoru zabezpečiť:  

2) aby každá stavebná zákazka bola ukončená odovzdávajúcim a preberajúcim protokolom 

a výslednou kalkuláciou. 
 

Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia: 
 

Hlasovanie:    

Za: 6 Ing. Ján Hlavačka, Radoslav Kollár, Ing. František Kováč , Ing. Valér 

Kováč, Matej Silvay, Lukáš Štefan 

Proti: 0  

Zdržal sa: 1 Ing. Róbert Balog 

Neprítomný: 0  
 

Uznesenie bolo prijaté.  
 

Bod 15 

Rôzne 
 

Starostka obce  

Posedenie s dôchodcami pri príležitosti Mesiaca úcty k starším 

 

Dňa 20. 10. 2019 sa uskutočnilo posedenie s dôchodcami. Všetkých občanov v sále 

kultúrneho domu privítala starostka obce. Hlavným programom posedenia bolo vystúpenie 

speváckeho ľudového súboru Poľačanka, detí materskej školy pod vedením pani riaditeľky 

PaedDr. Evy Sobinkovičovej a žiakov základnej umeleckej školy, Jantárova 6 v Košiciach. 

Pod vedením pani učiteliek Marcely Šedivej a Márie Takáčovej sa predstavili s pestrým 

programom - hra na klavíri, flaute a harmonike. Nasledoval slávnostný prípitok a gratulácie s 

odovzdaním darčekov pre jubilantov. V roku 2019 okrúhle životné jubileum oslávilo 27 

obyvateľov našej obce. Darčeky odovzdávali starostka obce a jej zástupca Ing. Ján Hlavačka. 

Na dôchodcov však čakala aj ďalšia milá pozornosť. Seniori dostali sklenené dózy na cukríky, 

ktoré ozdobil kolektív materskej školy. O občerstvenie sa postarali pracovníci školskej 

jedálne a obecného úradu. Za prípravu sály a obsluhu ďakujeme zamestnancom obce, 

poslancom obecného zastupiteľstva, členom kultúrno-športovej komisie a dobrovoľníčkam. 

Po slávnostnej večeri nasledovala voľná zábava v sprievode harmonikára. Ďakujeme všetkým, 

ktorí sa mohli zúčastniť a prežiť spolu s nami príjemné popoludnie. 

 

 

 



Zhromaždenie obyvateľov obce 

Dňa 24.11.2019 16:30 hod. sa konalo v sále kultúrneho domu zhromaždenie obyvateľov obce. 

Zúčastnilo sa 50 obyvateľov Nižného Klátova. Starostka obce spolu s poslancami obecného 

zastupiteľstva obyvateľov informovali o realizovaných investičných akciách v obci v roku 

2019, oboznámili obyvateľov s pripravovanými investičnými akciami na rok 2020 

a obyvateľov informovali o plánovaných zmenách pri zbere komunálneho odpadu.  
 

Ing. Valér Kováč – ja som sa chcel opýtať, ako je to so zimnou údržbou? 
 

Starostka obce – zimná údržba je vyobstaraná, zabezpečená.  
 

Radoslav Kollár – my nevieme, čo zahŕňa zimná údržba. Či je v tom napríklad aj zametanie. 

Ide o to, aby ľudia vedeli, že čo je v tej zimnej údržbe zahrnuté.  
 

Starostka obce – nech sa páči, ak chcete, môžem Vám do toho dať nahliadnuť. 
 

Matej Silvay – ja by som sa chcel vyjadriť k akciám. Nakoľko bol bola zrušená silvestrovská 

akcia a pani starostka nám oznámila, žeby chcela zorganizovať fašiangy a chcela by aj riešiť 

Juniáles, preto som tu zavolal aj Janku a Janettu, aby sme si to všetci prešli a dohodli si 

termíny. Či sú reálne fašiangy s dôchodcami, alebo nejaká zábava, alebo ples.  
 

Andrea Müllerová – ešte nevieme naisto, či budú robiť dôchodcovia fašiangy. Zistíme to.  
 

Janette Furinová – fašiangy robia každý rok vo Vyšnom Klátove. Asi sa nám to neoplatí.  
 

Starostka obce – čo sa týka Juniálesu, je potrebné sa dohodnúť na termíne a to buď 6. júna, 

alebo 13. júna. Ale môže byť aj 20. alebo 27. júna. Mne sa páčilo, že tohto roku to bolo skôr. 

Keby sa dohodol dnes dátum, tak by som si vedela už sadnúť s komisiou.  
 

Ing. Ján Hlavačka – určite skôr v júni, ale nie prvý júnový víkend. Asi toho 13-teho.  

 

Matej Silvay – dobre, takže Juniáles bude 13-teho.  
 

Ing. Ján Hlavačka – ja by som ešte chcel povedať, že keď sme prijímali rozpočet tohto roku 

vo februári, tak sme sa bavili, že na rok 2020 chceme prijímať rozpočet tohto roku. 

A nemáme podklady.  
 

Andrea Müllerová – rozpočet je čiastočne pripravený. Len nám treba od Vás podklady ku 

kapitálovým výdavkom. Následne na to bude zverejnený na stránke obce. Budeme sa snažiť 

Vám ho zaslať čím skôr.  
 

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

zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov berie na vedomie informácie ohľadom posedenia 

s dôchodcami, verejného zhromaždenia, zimnej údržby, Juniálesu a pripravovaného rozpočtu 

obce.   
 

Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia: 
 

Hlasovanie:    

Za: 7 Ing. Róbert Balog, Ing. Ján Hlavačka, Radoslav Kollár, Ing. František 

Kováč , Ing. Valér Kováč, Matej Silvay, Lukáš Štefan 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 0  

 



Uznesenie bolo prijaté.  

Záver  

Starostka obce ukončila siedme zasadnutie, poďakovala prítomným za účasť a popriala 

všetkým šťastné a veselé sviatky. Zasadnutie bolo ukončené o 20:32 hod. 

 

 

 

Overovatelia: 

 

 

Lukáš Štefan                 .................................  

         

 

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

 

 

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

               Ing. Gabriela Staníková 

            starostka obce 

 

 

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

zapisovateľka 

 

 


