OBEC NIŽNÝ KLÁTOV
Zápisnica
zo ôsmeho zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 29.01.2020
Prítomní:

Neprítomní:

Starostka obce: Ing. Gabriela Staníková
Poslanci: Ing. Róbert Balog, Ing. Ján Hlavačka (od 18:28 hod),
Ing. František Kováč, Ing. Valér Kováč, Matej Silvay, Lukáš Štefan
Radoslav Kollár

Ďalší prítomní: Ing. Oxana Hospodárová, hlavná kontrolórka obce
Jana Hužvár Kralovanská, zamestnankyňa obce
Jozefína Kolesárová, účtovníčka 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. a) Návrh rozpočtu na roky 2020 – 2022
b) Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na rok
2020-2022
5. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2019
6. Rôzne
7. Záver

Bod 1
Otvorenie zasadnutia
V zmysle pozvánky otváram ôsme zasadnutie obecného zastupiteľstva v Nižnom Klátove
o 18:00 hod. Prítomní sú piati poslanci. Sme uznášania schopní. Kollár Radoslav sa
ospravedlnil svoju neúčasť a pán Ing. Ján Hlavačka oznámil meškanie. Pozvánka na dnešné
zasadnutie bola poslancom doručená spolu s materiálmi emailom. Pozvánka na ôsme
zasadnutie OZ bola zverejnená 24.01.2020 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:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

5
0
0
2

Ing. Róbert Balog, Ing. František Kováč , Ing. Valér Kováč, Matej
Silvay, Lukáš Štefan
Ing. Ján Hlavačka, Radoslav Kollár

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 ôsmeho zasadnutia obecného
zastupiteľstva, pričom na prijatie tohto uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina
prítomných poslancov. Program ôsmeho obecného zastupiteľstva znie
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. a) Návrh rozpočtu na roky 2020 – 2022
b) Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na rok
2020-2022
5. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2019
6. Rôzne
7. Záver
Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

5
0
0
2

Ing. Róbert Balog, Ing. František Kováč , Ing. Valér Kováč, Matej
Silvay, Lukáš Štefan
Ing. Ján Hlavačka, Radoslav Kollár

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. Valér Kováč,
Ing. František Kováč za predsedu navrhla Ing. Róbert Balog
Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
5
Ing. Róbert Balog, Ing. František Kováč , Ing. Valér Kováč, Matej
Za:
Silvay, Lukáš Štefan
0
Proti:
0
Zdržal sa:
2
Ing. Ján Hlavačka, Radoslav Kollár
Neprítomní:
Poslanci návrh uznesením schválili
Za overovateľov zápisnice určujem Lukáša Štefana, Mateja Silvaya.
Za zapisovateľku určujem Janu Hužvár Kralovanskú.
Bod 3
Kontrola plnenia uznesení
Starostka obce konštatovala, že na siedmom zasadnutí obecného zastupiteľstva zo dňa
16.12.2019 bolo prijatých 14 uznesenií (prijaté uznesenia č.60 - 73).
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov na siedmom obecnom zastupiteľstve zo dňa
16.12.2019
zobralo na vedomie kontrolu plnenia uznesení (uznesenie č.60), výročnú správu obce za rok
2018 (uznesenie č.63), správu o kontrolnej činnosti (uznesenie č.68), rôzne informácie
ohľadom posedenia s dôchodcami, verejného zhromaždenia, zimnej údržby, Juniálesu
a pripravovaného rozpočtu obce.
prerokovalo a sa uznieslo na návrhu 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 (uznesenie č.61), 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 (uznesenie č.62),
schválilo návrh na poskytnutie odmien za rok 2019 (uznesenie č.64), návrh na poskytnutie
finančnej pomoci Mestu Prešov (uznesenie č.65), rozpočtové opatrenie 9/2019, 10/2019
(uznesenia č.66,67), návrh plánu kontrolnej činnosti (uznesenie č.69), zriadenie vecného
bremena – VSD a. s. (uznesenie č.70),
Nebolo podpísané uznesenie č.71, uznesenie č.72 dôvody boli zverejnené.

Predseda návrhovej komisie Ing. Róbert Balog 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:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

5
0
0
2

Ing. Róbert Balog, Ing. František Kováč , Ing. Valér Kováč, Matej
Silvay, Lukáš Štefan
Ing. Ján Hlavačka, Radoslav Kollár

Uznesenie bolo prijaté.
Bod 4
a) Návrh rozpočtu na roky 2020 – 2022
b) Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na rok 2020-2022
Starostka obce - návrh rozpočtu bol zverejnený na obecnej tabuli a stránke obce dňa
24.1.2020. K rozpočtu sme mali pracovné stretnutie v utorok 8.1. 2020 za účasti všetkých
poslancov a bez účasti hlavnej kontrolórky obce Ing. Oxany Hospodárovej. Rozpočet sme
upravili podľa Vašich požiadaviek na pracovnej porade. Upravený rozpočet Vám bol zaslaný
emailom. Má niekto otázky, alebo sa chce niekto vyjadriť k rozpočtu?
Ing. František Kováč – koniec roka 2019 je doplnený? Vznikol taký problém, je tu nárast zo
140 tisíc na 183 tisíc ako vysvetlíme tento nárast?
Jozefína Kolesárová – nie, nie je doplnený. Práve prebieha ročná uzávierka a odovzdať ju
obec musí k 4. februáru, keď uzávierku dokončíme a odovzdáme, prepošleme Vám čerpanie
rozpočtu za rok 2019.
Ing. František Kováč – ja sa ozývam, lebo v hrubých nárastoch to predstavuje až 87 tisíc euro
neviem v čom spočíva ten nárast. V rozpočte to nie je uvedené. Aký dôvod nárastu tam je?
Týka sa to oblasti úrad, škôlka, kultúrnej činnosti. Toho je veľa. Pri tom v rozpočte v
kapitálových výdavkoch v čerpaniach je 162 000 €, keby sa v rozpočte našlo niečo, čo by sa
dalo použiť. Ja predpokladám, že toto nemôže byť skutočnosť, že ten rozdiel je taký v januári,
že škôlka je nárast 29 000 € ale náklad je len 12 000 €, alebo 11 000 € a neviem prečo je ten
nárast takýto, prečo je nárast na rok 2020.
Jozefína Kolesárová – nárast je hlavne kapitálové výdavky.
Ing. František Kováč – tieto vynecháme, na tom sme sa dohodli. Ja si myslím že 15 000 € čo
máme na rigoly 40 000 € na cesty, že je to o ničom. Tam by sa to zvýšilo, alebo by sme si to
povedali, že to ostane tak. Ale z tých 87 000 €, keby som išiel podrobne, lebo niekde
zvyšujeme predpoklad o 200 až 300% ak to premietneme do % nebavme sa o tom kde
zvyšujeme zo 100 € na 200 €, no bavme sa o tom kde sa zvyšuje z 3 000 € na 6 000 €, alebo z
rozvoja obce zo 4 300 € na 8 800 € ja predpokladám, že pani kontrolórka sa tiež vyjadrila, že
nie ste povinní predkladať rozbor položky, myslím si, že pri náraste mzdách od 2017 do 2018
nárast bol o 40 % a príjmy iba o 15% čiže predpokladám, že by sme mohli chcieť tento
rozbor, že to nie je povinné, že nemusí, ale môže nie? je to zakázané?
Ing. Oxana Hospodárová: nie.

Ing. František Kováč – my nechceme každú položku, ja nikoho neupodozrievam zo zlého
úmyslu, ja len hovorím, ak vieme ušetriť, aby sa niečo urobilo. Toto sú moje pripomienky.
Ing. Oxana Hospodárová – ak bola navýšená položka, tak z nejakého pádneho dôvodu, pani
Kolesárová nech to vysvetlí.
Jozefína Kolesárová – zvýšenie bolo pri materskej škole - nárast o 20 % dvadsať, pri
ostatných 10 % a tým pádom sa navýšili aj odvody.
Ing. František Kováč – ja Vám musím oponovať. Nárast pri škôlke je 30 000 €.
Starostka obce – do materskej škôlky sme prijali novú pani učiteľku, navýšenie súvisí aj
s jej platom.
Ing. František Kováč – to je v poriadku ja som myslel, že tam niečo plánujeme napr.
maľovanie, alebo niečo iné.
Jozefína Kolesárová – stále Vám vysvetľujem, že čerpanie rozpočtu nie je aktuálne. Pri
tvorení rozpočtu sme sa držali podľa rozpočtu minulého roka.
Ing. František Kováč – my porovnávame veci podľa skutočnosti. Napríklad školské
stravovanie na predprimárne vzdelávanie tam máme v pláne 55 000 €, je v školskej jedálni
o 13 000 € viac oproti minulému roku, viem že na stravu dostávame príspevok, pýtam sa
prečo? Prijala sa pracovníčka?
Ing. Oxana Hospodárová – prepáčte ak môžem, to že sme do školskej jedálne dostali financií
navyše, my vo výdavkoch nerozlišujeme, či je to z našich alebo cudzích zdrojov.
Ing. František Kováč – ale ja som toto zohľadnil, aj platy zo štátneho rozpočtu a fondov na
podporu nezamestnanosti. Ja nemusím mať presné čísla, ale vychádza mi nárast miezd o 53 %
oproti minulému roku. Možno, že sa mýlim. Ja rozumiem, že sa mzdy zvýšili, ale o toľko?
Starostka obce – pri mzdách OÚ rátame s platmi účtovníčky a asistentky, ktorým končí
projekt podpory nezamestnanosti.
Ing. František Kováč - ja nechcem teraz počuť odpoveď, ja len chcem, aby ste sa nad tým
zamysleli, vyhodnotili a prečo je to navýšenie. Musíte si uvedomiť, že chránime verejné
peniaze, ktoré chceme použiť v obci. Ja keď zoberiem, že to je 80 000 € a za to môžeme mať
chodníky. Chodník by nás finančne stál 50 € bežný meter pri metrovej šírke. Za dvadsať tisíc
máme chodník od Horárne po školu. Toto treba naozaj prehodnotiť, ja mám záujem na tom
aby sa rozpočet schválil čo najskôr, aby ste mohli zabezpečovať obstarávania aj prieskum
trhu. Čo sa týka rozpočtu ja som tam doporučil sumu 20 000 €, ale ja nie som odborník na
cesty, je nutné najprv urobiť prieskum trhu u projektantov, že koľko vlastne by stála
projektová dokumentácia.
Starostka obce – predbežne som oslovila Ing. Bobrovského a Ing. Vydru. Ešte raz sa pýtam či
ste rozhodnutí dať vypracovať projektovú dokumentáciu na všetky cesty.
Ing. František Kováč – ja doporučujem na všetky cesty výkaz výmer a rozpočet na dve cesty
ktoré si vytypujeme. Ja si myslím, že z rozpočtu sa dá ušetriť z bežných prostriedkov 80 000
€, ktoré by sme vedeli ušetriť, a naplánovať iné využitie. A Vy mi odpoviete o týždeň, že
nemám pravdu.
Ing. Oxana Hospodárová – ak dovolíte. Nevychádzala som zo skutočnosti k novembru,
porovnávala som s rozpočtom minulého roka. Keď si zoberiete rozpočet minulý rok a tento

rok, teda návrh rozpočtu, tak tam nie je taký rozdiel ako vravíte, keď zoberieme do úvahy
skutočnosť a rozpočet. Skutočnosť je za 11 mesiacov nie je stopercentná, preto pri stanovisku
k rozpočtu som sa o skutočnosť neopierala. Za mesiac december budú výdavky vyššie.
Jozefína Kolesárová – môžeme si prejsť ešte raz celý rozpočet položkovite. Uvedomte si, že
v rozpočte sú aj cudzie zdroje – získané dotácie kód zdroja 111, 72F, 72G. Treba porovnať
minuloročný schválený rozpočet s navrhovaným rozpočtom na tento rok. V ostatných
položkách sme sa držali stále s schváleným minuloročným rozpočtom. Uzávierka roka 2019
ešte prebieha do 4.2.2020.
Ing. František Kováč – môžeme schváliť rozpočet s výhradou resp. podmienkou?
Ing. Oxana Hospodárová – taký zákon nepoznám buď sa rozpočet schváli alebo sa rozpočet
neschváli.
Ing. František Kováč – ja doporučujem rozpočet schváliť s tým, že rozpočet na rok 2020 bude
sa ovíjať od skutočnosti 2019.
Ing. Oxana Hospodárová – podľa vyššej kolektívnej zmluvy je tam zaručený 10% nárast
miezd, niektoré rozdiely budú, okrem toho je navýšenie zamestnancov. Preto Vám
vysvetľujeme, že položky nemožno porovnávať s čerpaním k novembru ale so skutočnosťou.
Tak aký máte návrh?
Ing. Valér Kováč – treba si uvedomiť, že skutočnosť nemáme.
Ing. Ján Hlavačka prišiel na zasadnutie obecného zastupiteľstva o 18:28 hod.
Ing. Oxana Hospodárová – ja mám jedno odporúčanie, aby obecný úrad zaslal čerpanie a
zaslal rozbor tých položiek, prečo boli položky zvýšené. Môže sa doplniť uznesenie, že
žiadate starostku obce v lehote do polovice februára, aby predložila čerpanie rozpočtu 2019
a rozbor položiek bežných výdavkov, ktoré boli navýšené o viac ako 1 000 €. To je len návrh.
Ing. František Kováč – ja by som prijal návrh pani kontrolórky. Čo sa týka bodu IV. Ja mám
otázku čo znamená v jednotlivom prípade. To znamená že máme jednotlivý prípad a tých
prípadov bude desať to znamená 10 krát? Čiže bude mať možnosť zmeniť starostka rozpočet
do výšky 35 000? To je kapitálový výdavok?
Ing. Oxana Hospodárová – to je všeobecne. Je to na Vašom rozhodnutí.
Ing. Valér Kováč – doteraz bol 1 000 € ?
Starostka obce – nie bola nula, v prvom období bývalej pani starostky bol rozsah zmien
v rozpočte 10 000 €. Navrhnite inú sumu 1000 €, alebo 500 €.
Ing. František Kováč – podľa mňa malo by to byť limitované do určitej výšky.
Starostka obce – samozrejme limitovať to môžte.
Ing. Oxana Hospodárová – môžete to naformulovať tak, že za celý rok bude určená
maximálna suma.
Matej Silvay – ja sa prikláňam k sume 1 000 €.
Ing. František Kováč – nehovorme o tom, že to bude vecne zneužívané, je to potrebné.
Znížil by som to na 1 000 €, do maximálne výšky 5 000 € ročne.

Ing. Valér Kováč čiže by to znamenalo, že by sme sa kvôli rozpočtovému opatreniu
nemuseli zasadať, lebo predtým bola nula. Minulý rok sme sa kvôli rozpočtovému opatreniu
museli koľko krát stretnúť?
Ing. František Kováč určite 3, 4 krát. A keď som robil rozpočet na školu, môže sa stať, že pri
realizácií, bude nutné dofinancovanie.
Predseda návrhovej komisie Ing. Róbert Balog predniesol návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p., § 4 a § 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov
I. prerokovalo návrh rozpočtu obce na roky 2020 – 2022
II. berie na vedomie
a) návrh rozpočtu na roky 2021 a 2022
b) stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na rok 2020-2022
c) neuplatňovanie programov v rozpočte Obce Nižný Klátov od roku 2014
III. schvaľuje
a) rozpočet na rok 2020 do výšky jednotlivých ekonomických kategórií v celkovej sume:
Bežný rozpočet
- príjmy ........................ 828 327 €
- výdavky...................... 826 759 €
Kapitálový rozpočet
- príjmy.........................
0€
- výdavky...................... 193 600 €
Finančné operácie
- príjmy ......................... 192 082 €
- výdavky ......................
50 €
Rozpočet SPOLU
- príjmy .......................... 1 020 409 €
- výdavky ....................... 1 020 409 €
b) použitie rezervného fondu obce v sume 162 000 €
z toho:
1)
2)
3)
4)
5)

25 000
20 000
40 000
15 000
62 000

€
€
€
€
€

na rekonštrukciu budovy ZŠ
na projektovú dokumentáciu - miestne komunikácie
na rekonštrukciu miestnych komunikácií,
na rekonštrukciu Rigolov
na opravu a rekonštrukciu Domu smútku II. etapa

IV. rozsah zmien rozpočtu, ktoré bude vykonávať starostka, a to
a) presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia
celkové príjmy a celkové výdavky, do výšky 1 000 € v jednotlivom prípade
b) povolené prekročenie a viazanie príjmov do výšky 1 000 € v jednotlivom prípade
c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov do výšky 1 000 € v jednotlivom prípade
d) povolené prekročenie a viazanie finančných operácií do výšky 1 000 € v jednotlivom
prípade.
maximálne do výšky 5 000 € za rok.
V. predloženie čerpania rozpočtu za rok 2019 a rozbor položiek bežných výdavkov rozpočtu
na rok 2020, pri ktorých dochádza k nárastu viac ako 1000 € v termíne do 15.2.2020

Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

5

Ing. Róbert Balog, Ing. František Kováč , Ing. Valér Kováč, Matej
Silvay, Lukáš Štefan

0
1
1

Ing. Ján Hlavačka
Radoslav Kollár

Uznesenie bolo prijaté.
Bod 5
Správa o kontrolnej činnosti za rok 2019
Starostka obce – bola Vám zaslaná správa o kontrolnej činnosti za rok 2019. Chcete sa
vyjadriť?
Predseda návrhovej komisie Ing. Róbert Balog predniesol návrh na uznesenie: Obecné
zastupiteľstvo v Obci Nižný Klátov
berie na vedomie
ročnú správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Nižný Klátov za rok 2019
Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:
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Ing. Róbert Balog, Ing. Ján Hlavačka, Ing. František Kováč , Ing.
Valér Kováč, Matej Silvay, Lukáš Štefan
Radoslav Kollár

Uznesenie bolo prijaté.
Bod 6
Rôzne
Správa o výchovno-vzdelávacom procese MŠ, ZŠ
Starostka obce - boli Vám zaslané správy. Správu v zmysle zákona prerokováva
pedagogická rada, potom rada školy až následne sa dáva na vedomie zastupiteľstvu.
Rybári
Starostka obce – dňa 12.01.2020 sa uskutočnilo v sále kultúrneho domu stretnutie ľudí dobrej
vôle. Modlitbové spoločenstvo Rybári zorganizovalo kultúrny program, kde vystupovali deti
a naši spoluobčania Nižného Klátova spolu s speváckym zborom Saleziánov z Luníka IX.
Výťažok z dobrovoľného vstupného Rybári venovali pre Saleziánov – občianske združenie
Oheň Nádeje.
Šachový turnaj
Starostka obce – dňa 08.02.2020 sa uskutoční v sále kultúrneho domu šachový turnaj
v RAPID šachu, ktorý organizuje Kamil Haraj s podporou obce
Karneval
Starostka obce – kultúrno športová komisia organizuje pre deti dňa 15.02.2020 v sále
kultúrneho domu karneval.

Juniáles
Starostka obce – Juniáles bude tento rok dňa 13.06.2020 na futbalovom ihrisku. Program
sme s kultúrno-športovou komisiou odkomunikovali. Tento rok budú vystupovať speváčsky
folklórny súbor Pristaše, hudobná skupina Tomáša Oravca Cimbalowica. Máme
zarezervované pódium, ozvučenie, osvetlenie, DJ, penovú show, stánky s výčapom piva ,
kofoly a občerstvenia, skákací hrad pre deti, cukrovú vatu. Treba mi nahlásiť či bude športovo
kultúrna komisia alebo niekto z Vás poslancov organizovať stolnotenisový turnaj a futbalový
turnaj. Ostatné technické veci ohľadom stanov, sedenia – lavíc, toaliet, výzdoby a guľášu si
dohodneme, keď to bude aktuálne. Chcela by som Vás poprosiť, aby ste začali zháňať ceny
do tomboly, akákoľvek pekná cena poteší.
Matej Silvay – chcem sa opýtať ohľadom elektriny kvôli Juniálesu. Je nutné zabezpečiť
elektrocentrálu, lebo so svojou elektrikou ďaleko nezájdeme. Treba to vyriešiť. Náklad bude
určite 500 €.
Starostka obce – mám to poznačené, budem to riešiť. Do pozornosti Vám dávam, že našej
Škoda Fabii končí STK v novembri, okrem toho má najazdených 400 000 km, je v stave
akom je, kedykoľvek sa môže pokaziť. Bude nutné riešiť túto situáciu, aby obec vedela
roznášať obedy pre dôchodcov.
Ing. Valér Kováč – to auto čo máme, bolo vyradené z Ministerstva vnútra. Sú nejaké
možnosti získať takéto vyradené vozidlo od štátu trebárs?
Starostka obce – budeme sa snažiť.
Matej Silvay – chcem sa opýtať či sú výzvy na elektromobil.
Starostka obce – výzva bola, momentálne nie je, oprávnená výška finančných prostriedkov
žiadateľa o dotáciu bola 15 000 €, elektromobil stojí okolo 40 000 €.
Ing. František Kováč – pokiaľ sa Vám nepodarí získať auto vyradené z polície alebo z inej
inštitúcie, mohli by sme uvažovať o lízingu a aute novom so zárukou. Lízing by obec zvládla,
preplatí to, ale z prevádzkových nákladov zvládne platiť lízing.
Starostka obce – za obecným úradom sú pneumatiky, Kamil Haraj bol ústretový a súhlasil, že
ich môžme zložiť na jeho pozemku. Chcela by som Vás poprosiť, vedel by mi niekto z Vás
pomôcť s prepravou pneumatík ? Do konca týždňa a je tam 500 kg pneumatík.
Ing. Róbert Balog – ja sa pokúsim zohnať auto.
Starostka obce – ďakujem, bola by som rada, rušíme smetisko za obecným úradom, chceme
tento priestor oplotiť. Podala som žiadosť o dotáciu na úrad podpredsedu vlády „detské
ihrisko“ maximálna výška dotácie je 50 000 € s 5 % spolufinancovaním a podali sme nanovo
žiadosť o dotáciu „Úspora energetickej účinnosti na obecnom úrade” vo výške 200 000 €. Pri
korekcii dotácie finančných prostriedkov, obec musí dofinancovať len 5 %, nemusí sa viazať
na celý projekt.
Ing. František Kováč – pani starostka ja Vás poprosím ešte, nám sa netreba hlásiť do tých
súťaží žiadostí o dotáciu, lebo my nemáme toľko finančných prostriedkov na
dofinancovanie, rozumiete náš cieľ nám ujde, tu trošku dofinancujeme, tam trošku
dofinancujeme a nič nebude vidieť. Peniaze sa rozfrckajú, ja viem, že naše budovy sú
schátralé, treba robiť rekonštrukcie, ale nič nové nepribudne. Toto sme mali robiť už dávno
z nejakých prevádzkových nákladov. Škola mohla každý rok investovať do budovy.

Starostka obce – bolo by dobré, zvolať pracovnú poradu ohľadom školy, škola má ušetrené
finančné prostriedky, musí ich minúť do konca marca 2020.
Ing. František Kováč – potrebovali by sme projekty školy. Napr. by mohli kúpiť materiál na
zateplenie strechy. Na budúci týždeň sa stretnime.
Ing. Valér Kováč – bol by som rád, aby sa posielali zápisnice každému poslancovi, nie iba
overovateľom zápisnice, overovatelia si nemusia pamätať čo každý z nás povedal a tak si
každý môže skontrolovať zápisnicu.
Ing. Ján Hlavačka – tak sme sa dohodli, že každý z nás skontroluje za seba čo povedal, či s
tým súhlasí a overovateľovi potvrdí zápisnicu.
Starostka obce – ja v tom nevidím problém. Môžeme ju preposlať všetkým poslancom aj pani
kontrolórke.
Ing. František Kováč – toho roku neprispievame na kostol žiadnou čiastkou?
Starostka obce – neprišla nám od duchovného žiadosť o dotáciu. Obec môže poskytnúť
dotáciu na kultúrnu pamiatku len v tom prípade, ak si žiadateľ podá žiadosť o dotáciu.
Predseda návrhovej komisie Ing. Róbert Balog predniesol návrh na uznesenie: Obecné
zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov berie na vedomie informácie o správach o výchovnovzdelávacom procese MŠ, ZŠ, stretnutí ľudí dobrej vôle, karnevale, Juniálese, pneumatikách,
obecnom motorovom vozidle, elektrocentrále a zasielaní zápisnice všetkým poslancom.
Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:
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Ing. Róbert Balog, Ing. Ján Hlavačka, Ing. František Kováč , Ing.
Valér Kováč, Matej Silvay, Lukáš Štefan
Radoslav Kollár

Uznesenie bolo prijaté.
Záver
Starostka obce ukončila ôsme zasadnutie, poďakovala prítomným za účasť. Zasadnutie bolo
ukončené o 19:02 hod.
Overovatelia:
Lukáš Štefan

Matej Silvay

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

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

..........................................
Ing. Gabriela Staníková
starostka obce
Jana Hužvár Kralovanská .........................................
zapisovateľka

