OBEC NIŽNÝ KLÁTOV
Zápisnica
z deviateho zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 28.04.2020
Prítomní:

Starostka obce: Ing. Gabriela Staníková
Poslanci: Ing. Róbert Balog, Ing. Ján Hlavačka ,
Ing. František Kováč, Radoslav Kollár, Ing. Valér Kováč, Matej Silvay,
Lukáš Štefan

Neprítomní:
Ďalší prítomní: Ing. Oxana Hospodárová, hlavná kontrolórka obce
Jana Hužvár Kralovanská
Verejnosť:
Program:

viď prezenčná listina

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 o zmenách a doplnkoch č.4 záväznej časti ÚPN obce Nižný Klátov
5. Správa o výsledkoch kontroly hlavnej kontrolórky za obdobie od 01.01.do
31.03.2020
6. Návrh na realizáciu investičných akcií na rok 2020
7. Informácie o ostatných investičných akciách 2020
8. Rôzne
9. Záver
Bod 1
Otvorenie zasadnutia
V zmysle pozvánky otváram deviate zasadnutie obecného zastupiteľstva v Nižnom Klátove
o 18:05 hod. Prítomní sú všetci poslanci. Sme uznášania schopní. Pozvánka na dnešné
zasadnutie bola poslancom doručená spolu s materiálmi emailom. Pozvánka na deviate
zasadnutie OZ bola zverejnená 24.04.2020 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:
Neprítomný:

7

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

0
0
0

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 deviateho zasadnutia obecného
zastupiteľstva, pričom na prijatie tohto uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina
prítomných poslancov. Program deviateho obecného zastupiteľstva znie
Program zasadnutia:
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 o zmenách a doplnkoch č.4 záväznej časti ÚPN obce Nižný Klátov
5. Správa o výsledkoch kontroly hlavnej kontrolórky za obdobie od 01.01.do
31.03.2020
6. Návrh na realizáciu investičných akcií na rok 2020
7. Informácie o ostatných investičných akciách 2020
8. Rôzne
9. Záver
Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

7

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

0
0
0

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,
Ing. František Kováč za predsedu navrhla Ing. Ján Hlavačka
Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

7

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

0
0
0

Poslanci návrh uznesením schválili.
Za overovateľov zápisnice určujem Ing. Róberta Baloga, Ing. Valéra Kováča
Za zapisovateľku určujem Jana Hužvár Kralovanská .
Bod 3
Kontrola plnenia uznesení
Starostka obce konštatovala, že na ôsmom zasadnutí obecného zastupiteľstva zo dňa
22.01.2019 boli prijaté 4 uznesenia (prijaté uznesenia č.74 - 77).
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov na ôsmom obecnom zastupiteľstve zo dňa
22.04.2019
zobralo na vedomie kontrolu plnenia uznesení (uznesenie č.74), ročnú správu o kontrolnej
činnosti hlavnej kontrolórky Obce Nižný Klátov za rok 2019 (uznesenie č.76), v bode rôzne
informácie o správach o výchovno-vzdelávacom procese MŠ, ZŠ, stretnutí ľudí dobrej vôle,
karnevale, Juniálese, pneumatikách, obecnom motorovom vozidle, elektrocentrále a zasielaní
zápisnice všetkým poslancom (uznesenie č.77),
I. prerokovalo návrh rozpočtu obce na roky 2020 – 2022
II. zoberalo 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. schválilo
a) rozpočet na rok 2020 €
b) použitie rezervného fondu obce v sume 162 000 €
IV. rozsah zmien rozpočtu, ktoré bude vykonávať starostka
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
(uznesenie č.75),

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:
7
Ing. Róbert Balog, Ing. Ján Hlavačka, Ing. František Kováč, Radoslav
Za:
Kollár, Ing. Valér Kováč, Matej Silvay, Lukáš Štefan
0
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
Uznesenie bolo prijaté.
Bod 4
Návrh VZN o zmenách a doplnkoch č.4 záväznej časti ÚPN obce Nižný Klátov
Starostka obce - návrh tohto všeobecné záväzného nariadenia ( VZN ) bol vyvesený na
úradnej tabuli obce dňa 07.04.2020. Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie bol
07.04.2020. Dátum ukončenia pripomienkového konania bol 17.04.2020. Obci dňa 24.4.2020
bol doručený súhlas s návrhom Zmien a doplnkov č. 4 územného plánu od Okresného úradu
Košice, odboru výstavby a bytovej politiky, kde odporúča obecnému zastupiteľstvu v Nižnom
Klátove, aby v súlade s §27 ods. stavebného zákona a ust. § 31 ods. 1 stavebného zákona
vyhlásilo záväznú časť územného plánu obce všeobecným záväzným nariadením.
Ing. František Kováč – správne tomu rozumiem, že všetky náklady znášajú žiadatelia?
Starostka obce - áno v plnom rozsahu.
Ing. František Kováč – chcem doplniť to tohto uznesenia, aby nežiadali od obce prístupovú
cestu, elektriku, vodu, plyn, aby boli zaviazaný pri územnom a stavebnom konaní, aby si tieto
všetky zdroje zabezpečili sami. Aby to bolo zahrnuté do tohto VZN.
Matej Silvay – mali sme tu taký prípad, keď pán Bernát sa napojil na cestu III. triedy so
svojou miestnou účelovou komunikáciou a nebolo mu to umožnené, že by nenastal taký istý
problém a s tými pozemkami, lebo nemajú prístup k tomu. Aby nám nevzniklo niečo podobné
ako je slnečná stráň. Že by sme si uvedomili, či budeme za to hlasovať, že necháme si to na
budúce. Stretnime sa aj s ostatnými majiteľmi pozemkov, lebo možno je lepšia komunikácia
aj s nimi prejsť si to. Lebo tam ideme ešte páru parciel a cesty krížom krážom.
Ing. František Kováč – keď je to ich pozemok nie je problém. Keď to nie je ich pozemok je to
problém.
Starostka obce – navrhujem 10 minútovú prestávku. Je 18:20 hod. Dávam hlasovať:
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

7

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

0
0
0

Bolo schválené prerušenie rokovania do 18:30 hod.
Pokračovanie rokovania: 18:30 hod.

Starostka obce – je to parcela 63, 64 pod tou parcelou je parcela 1748 je obecná cesta a
všetky náklady na prípojky si stavebníci znášajú na vlastné náklady. Na tejto ulici obec
vybavila verejné osvetlenie zadarmo, výstavba prípojok nemá nič spoločné s týmto VZN,
ktoré teraz prijímate.
Ing. Ján Hlavačka - ja by som aj tak dal tú poznámku, dávali sme ju stále, dal by som to tak,
že žiadatelia musia vziať na vedomie, že sa obec nezaväzuje zriaďovať inžinierske siete,
zimnú údržbu a odvoz smetí bude zo súčasnej trasy.
Ing. František Kováč - to mi je jasné, ale keďže obec má povinnosť zabezpečiť ku každému
pozemku prístupovú cestu.
Starostka obce – tieto parcely majú prístup cez obecnú už spomínanú parcelu.
Ing. František Kováč – keďže záhradná nemá prístup, nesúhlasím, aby niekto mal prísľub
prístupu k pozemkom, ak je to súkromná parcela.
Starostka obce nie je potrebné , aby ste návrh na uznesenie VZN menili.
Ing. Ján Hlavačka - ja trvám na tom aby to tam bolo, nič tým nepokazíme, toto sme dávali aj
na slnečnú stráň.
Starostka obce - poprosím pána Ing. Hlavačku, aby doplnil návrh na uznesenie písomne
s podpisom.
Predseda návrhovej komisie Ing. Ján Hlavačka skonštatoval, že bol predložený návrh na
zmenu návrhu uznesenia a predniesol návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo obce Nižný
Klátov
I. prerokovalo
podľa § 11 ods.4 písm. c), g) zákona č.369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov a §22
zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov Návrh zmien a doplnkov č.4 územného
plánu Obce Nižný Klátov
II. berie na vedomie
1. správu o prerokovaní Návrhu zmien a doplnkov č.4 územného plánu Obce Nižný Klátov
vypracovanú odborne spôsobilou osobou na zabezpečovanie obstarávania ÚPD a ÚPP Ing.
Martinom Hudecom reg. č. 275 MŽP SR
2. výsledky prerokovania Návrhu zmien a doplnkov č.4 územného plánu Obce Nižný Klátov
3. že, územný plán obce je základným územnoplánovacím dokumentom na miestnej úrovni a
je v určenom rozsahu záväzným alebo smerným podkladom na územné rozhodovanie a na
vypracovanie dokumentácie stavieb v katastrálnom území obce.
4. výsledok preskúmania podľa §25 stavebného zákona Návrhu zmien a doplnkov č.4
Územného plánu Obce Nižný Klátov Okresným úradom Košice, odbor výstavby a bytovej
politiky, vyjadrenom v stanovisku č. OU-KE-OVBP1-2020/024493 zo dňa 20.4.2020
IlI. súhlasí
a) s návrhom na rozhodnutie o stanoviskách, pripomienkach a námietkach vznesených v
procese prerokovania Návrhu zmien a doplnkov č. 4 územného plánu obce Nižný Klátov

b) s touto zmenou za podmienky, že vlastníci týchto pozemkov si nebudú nárokovať na
zriadenie prístupovej cesty a ostatných inžinierskych sietí. Odvoz komunálneho odpadu bude
zabezpečovaný po súčasnej trase kam si majitelia pozemkov dopravia zberné nádoby.
IV. schvaľuje
podľa §26 ods.3) a §27 ods.3) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov Návrh
zmien a doplnkov č.4 územného plánu Obce Nižný Klátov vypracovaný Ing. arch. Dušanom
Hudecom autorizovaný architekt SKA reg.č.0742AA, URBAN studio s. r. o., Benediktínska
24, Košice
V. žiada
1. zverejniť záväznú časť Zmien a doplnkov č.4 územného plánu Obce Nižný Klátov,
vyvesením na úradnej tabuli a internetovej stránke obce najmenej na 30 dní, ako aj iným
obvyklým spôsobom
Zodpovedný: starostka obce
Termín: ihneď
2. doručiť záväznú časť dotknutým orgánom štátnej správy v zmysle §27 ods.4) písm. b)
zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov
Zodpovedný: starostka obce
Termín: 30 dní
3. vyhotoviť o obsahu Zmien a doplnkov č.4 územného plánu Obce Nižný Klátov registračný
list, ktorý spolu s kópiou uznesenia o schválení doručiť príslušnému ministerstvu SR
Zodpovedný :Ing. Martin Hudec
Termín: 30 dní
4. označiť dokumentáciu Zmien a doplnkov č.4 územného plánu Obce Nižný Klátov
schvaľovacou doložkou
Zodpovedný: starostka obce,
Ing. Martin Hudec
Termín :60 dní
5. uložiť Zmeny a doplnky č.4 územného plánu Obce Nižný Klátov na obci, na
stavebnom úrade a na Okresnom úrade Košice
Zodpovedný: Ing. Martin Hudec
Termín : 90 dní od schválenia
Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6

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

0
1
0

Matej Silvay

Uznesenie bolo prijaté.
Predseda návrhovej komisie Ing. Ján Hlavačka predniesol návrh na prijatie VZN č. 1/2020:
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov podľa §6 zákona č.369/90 Zb. z. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. z. (stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov sa uznáša na VZN č. 1/2020 o zmenách a doplnkoch č.
4 záväznej časti ÚPN obce Nižný Klátov.
Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu VZN:

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6

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

0
1
0

Matej Silvay

Poslanci sa na VZN č. 1/2020 uzniesli.
Bod 5
Správa o výsledkoch kontroly hlavnej kontrolórky za obdobie od 01.01.do
31.03.2020
Starostka obce – správa hlavnej kontrolórky o výsledkoch kontroly Vám bola zaslaná mailom.
Chce sa niekto niečo opýtať?
Radoslav Kollár – pani kontrolórka skúste sa vy vyjadriť, vy ste riešili prakticky celé to
posudzovanie, je tam všetko v poriadku?
Ing. Oxana Hospodárová- čo konkrétne?
Radoslav Kollár – čítal som to, no na preštudovanie treba určitý čas a vy ako kontrolórka ste v
tom odborníčka, ak ste tam nenašli žiadny zádrhel, tak je to v poriadku. V tej správe, keď ste
riešili tú celú správu, nebol žiadny problém? Tam všetko bolo v poriadku?
Ing. Oxana Hopodárová – áno.
Radoslav Kollár – to som chcel počuť.
Ing. Oxana Hospodárová - ak zistím nedostatky, ktoré sa nedajú odstrániť hneď, tak to
riešime prijatím konkrétnych opatrení, alebo v konečnom dôsledku odporúčam zastupiteľstvu
aby prijímalo opatrenia, ale v tomto to nebolo potrebné.
Radoslav Kollár – dobre v poriadku.
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 správu o výsledkoch kontroly hlavnej kontrolórky Obce Nižný
Klátov od 01.01. do 31.03.2020.
Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

7
0
0
0

Uznesenie bolo prijaté.

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

Bod 6
Návrh na realizáciu investičných akcií na rok 2020
Starostka obce – dňa 17.3.2020 mi bol doručený rozpočet na Dom smútku II. etapa od pána
Ing. Františka Kováča. Rozpočet na druhú etapu je vo výške 66 867 eur. Vzhľadom na takúto
vysokú sumu a situáciu ktorá vznikla ohľadom COVID 19, je nutné k danej situácii zaujať
stanovisko a ak sa rozhodnete pokračovať v II. etape Domu smútku, treba schváliť aj
rozpočtové opatrenie. Treba pripomenúť, že prvá etapa obec stála 46 844,04 eur.
V Dome smútku je v priemere 10 smútočných obradov ročne. Poprosila som Ing.
Bobrovského, aby nám s danou situáciou pomohol a rozpočet prehodnotil, prepracoval na
najnutnejšie práce. Ing. Bobrovský kontaktoval aj nášho pána poslanca Ing. Františka Kováča,
ktorý rozpočet pripravoval a spoločne riešili rozpočet, kde ubrať. Ing Bobrovský ma
informoval, že rozpočet II. etapy je v rozsahu nutnej opravy, ak to budeme rozdeľovať do
ďalších etáp, nemá to význam, Dom smútku sa preplatí v položkách lešenia, alebo
používaním lacných materiálov. Treba sa rozhodnúť či budeme pokračovať v plnom
rozsahu alebo vôbec.
Prvá etapa nás stála 46 844 € a druhá etapa by stála cca 66000 €, čiže budeme musieť urobiť
rozpočtové opatrenie. Ďalšou vecou je, že zatiaľ nám síce ešte podielové dane nekrátili, ale
mám informáciu že prínos do rozpočtu bude nižší o 27,8% čo je zhruba 94-tisíc eur. Ja som
bohužiaľ dnes musela prepustiť jednu pani učiteľku z materskej školy, ktorá bola v skúšobnej
dobe. Od 6.4.2020 je 10 zamestnancov a to družinárka, zamestnancov materskej školy
a školskej jedálne na 80% z platu . 94-tisíc eur v rozpočte nám bude chýbať. Ak chcete
pokračovať v II. etape Domu smútku budem rada, ak sa každý poslanec vyjadrí zvlášť, bude
nutné urobiť rozpočtové opatrenie na 5000 €, alebo sa rozhodnúť, či to necháme tak. Bola by
som rada, aby začal pán Ing. Kováč, keďže pripravoval rozpočet.
Ing. František Kováč – ja som zato aby sa pokračovalo, ani dokonca nevidím dôvod, aj keď
hovoríte, že bude krátenie daní, totižto zatiaľ krátenie nebolo nič, tam jednoducho aby dom
smútku plnil svoju úlohu. Rozprával som s pánom Bobrovským o terénnych úpravách. Jedine
tam by sa mohlo urobiť to, aby sa nerobilo rozpočtové opatrenie, lebo všetko je tam
prístupová cesta, je to jediné čo by sa mohlo vypustiť. Ale je to rozbabrané, je to začaté, malo
by sa to dokončiť.
Lukáš Štefan – a tých 66000 eur čo je teraz plánované bude to už tak, že Dom smútku bude
fungovať? Je to finálna časť?
Ing. František Kováč- áno je to už finálna časť, je to ukončenie domu smútku zo všetkým.
V sume 66-tisíc eur je aj celá betónová plocha, kde je teraz kontajner, je celé vybetónované
až po hlavný vstup.
Lukáš Štefan- je to len môj názor, lebo my keď sme robili rozpočet, keď si všetci pamätáte
v roku 2019, sme odsúhlasili rozpočet 30-tisíc, Matej bol proti aby, sme začínali s Domom
smútku. A keď sme začali s Domom smútku tak vyšlo to nie na 35-tisíc, ale na 46 860 €.
Starostka obce –výsledná suma bola 46 860 €.
Lukáš Štefan – teraz je to 66-tisíc, čiže spolu cez 110-tisíc a celkový projekt bol na sumu
130-tisíc. Ja hovorím len svoj názor. Investovali sme síce nie zbytočné peniaze, lebo každú
budovu, ktorú vlastní obec treba zrekonštruovať, nie sú to vyhodené peniaze, ale či sme
nemali trošku pouvažovať nad tým, že sme ho mohli odvodniť, aby stavba neťahala vlhkosť a
či by sme tie peniaze, ktoré sme už investovali, alebo chceme investovať, nemohli použiť na
niečo iné. Na niečo účelovejšie.

Ing. František Kováč – áno Lukáš máš pravdu, ale to trebalo povedať pred prvou etapou.
Lukáš Štefan – pri schvaľovaní rozpočtu sme boli zato, že to odvodníme, dáme do toho 30tisíc a to je všetko.
Ing. František Kováč – teraz je to tak rozrobené, že nie je možné ho užívať. Pôvodný rozpočet
je na 164-tisíc eur.
Lukáš Štefan – áno, ale potom sa upravoval.
Matej Silvay – bola tam nižšia cena aj kvôli firme, ktorá prvá vyhrala zákazku. Moja otázka
k tejto sume je tá, že či tá suma pôjde do súťaže, resp. či sa môže prihlásiť firma za nižšiu
cenu?
Ing. František Kováč – samozrejme.
Radoslav Kollár – nech ide do súťaže len slepý rozpočet, uvidíme aká vznikne trhová cena a
podľa toho sa zariadime, či bude treba rozpočtové opatrenie. Ceny išli dole, takže ten 164tisícový rozpočet bol iba nástrel, uvidíme čo vlastne vznikne. Za mňa som za, aby sa
pokračovalo v rekonštrukcii. Je to obecná budova, o ktorú sa roky nikto nestaral. Ja som za to,
aby sa pokračovalo v prácach. Tak ako sme v decembri 2019 povedali, že ak sa niečo začne,
nech sa to aj dokončí, nech to má hlavu aj pätu.
Starostka obce – aj keby ste urobili rozpočtové opatrenie, nikde nie je napísané, že takáto
suma sa vysúťaží. To sa nám stalo pri základnej škole, vysúťažilo sa o 7-tisíc menej, čiže
ušetríme. Chcem Vám povedať, že ja nemôžem spustiť verejné obstarávanie bez
rozpočtového opatrenia, bez krytia v rozpočte. Ak nejaká firma vyhrá verejné obstarávanie,
vysúťažená suma môže byť nižšia . Otázka znie či chcete pokračovať v rekonštrukcii Domu
smútku a či odsúhlasíte rozpočtové opatrenie, lebo jedno bez druhého sa vylučuje, ak
neschválite rozpočtové opatrenia, nemôže sa v rekonštrukcii pokračovať, alebo druhá
možnosť upraviť rozpočet II. etapy rekonštrukcie na schválenú sumu.
Ing. Valér Kováč – je pravda že sa financie budú krátiť, s tým musíme rátať. V akom stave je
teraz v Dome smútku?
Starostka obce - pietny obrat sa nedá teraz vykonať
Ing. František Kováč – môžem urobiť len to, aby sa to tam vymaľovalo, urobili omietky no
bude to tak ako to bolo a s tým ja nie som stotožnený. Môžeme povedať nevymieňajte okná,
dvere. Aj tak sa dá k tomu pristúpiť. No je to tak odfušované, obce menšie ako my, ich majú
na vyššej úrovni, čo sa toho týka. A ak mi niekto povie, že v obci treba skôr ihrisko ako dom
smútku, tak takto sa správajú len barbari. Je to neúcta k mŕtvym. Sú to iba nutné práce. Ja
som iba jeden z Vás, môžu sa urobiť opravy na dome smútku v sume 10 000 eur. Nebude
mraziareň, nebudú sa meniť okná, vymaľujeme, vnútro haly sa omietne. To čo je v rozpočte
navrhnuté, je vychádzanie z rozpočtu a projektu, ktorý bol spracovaný v roku 2016. Ide
hlavne o to , aby sa to kvalitnejšie urobilo. Fasáda, záchody, omietky, mraziarensky box
a okolie. Starostka nemôže spustiť proces verejného obstarávania, pokiaľ nemá krytie
v rozpočte.
Matej Silvay – zhrniem to, čiže zahlasujem za ak suma nepresiahne sumu z rozpočtu.
Starostka obce – do podmienky VO musí byť klauzula pre verejného obstarávateľa, na
základe čoho viem zrušiť verejné obstarávanie, ak by suma presiahla výšku 66 000 €.

Lukáš Štefan – ešte sa chcem opýtať, či sa II. etapa nedá rozdeliť na dve časti, že najprv sa
urobí vnútro a potom sa urobí vonkajšia časť? Musí sa všetko naraz urobiť?
Ing. František Kováč – už sme to raz urobili a podľa mňa to bola vyložene chyba, že sme to
rozdelili na etapy. Už minulého roku sme konštatovali, že sa to malo robiť naraz.
Matej Silvay – máme záruku, že sa tá firma, ktorá robila prvú etapu prihlási?
Ing. František Kováč – podľa mňa sa prihlási, ale či vyhrá, to neviem.
Ing. Valér Kováč – súhlasím aby sa to dokončilo, ale už teraz som si vedomý toho, že
v budúcnosti budeme musieť škrtať nejaké iné projekty kvôli kráteniu daní.
Lukáš Štefan – samozrejme, že keď sa to začalo, tak sa to musí dokončiť.
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
A. súhlasí
s pokračovaním v rekonštrukcii Domu smútku – II. etapa
B. schvaľuje
I. rozpočtové opatrenie č.: 2/2020
a) 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 5 000 € na položku
funkčná klasifikácia 0840 náboženské a iné spoločenské služby v celkovej sume 5 000 €
II. mení uznesenie č. 75 zo dňa 29.1.2020, v časti
III., písm. b) bod 2. zo sumy 20 000 € na sumu 15 000 € (projektová dokumentácia –
miestne komunikácie)
a v bode 5. z 62 000 € na 67 000 € na krytie výdavkov spojených s rekonštrukciou Domu
smútku – II. etapa
Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:
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Ing. Róbert Balog

Uznesenie bolo prijaté.
Bod 7
Informácie o ostatných investičných akciách 2020
Starostka obce – máme ukončené verejné obstarávanie na modernizáciu základnej školy.
Realizácia bude spustená až po odkontrolovaní verejného obstarávania úradom podpredsedu
vlády. Pripravujem verejné obstarávania na rekonštrukciu parku a priestranstva pred
obecným úradom.
Ing. František Kováč – už sú financie na účte?

Starostka obce – je to v zmluve, že až po odkontrolovaní verejného obstarávania úradom
podpredsedom vlády, obci pošlú financie. Stavenisko ešte odovzdané nie je.
Radoslav Kollár – vieme aká firma to vyhrala?
Starostka obce – firma TIMEO, nižšia vysúťažená suma skomplikovala situáciu, keďže obec
Nižný Klátov dostala dotáciu vo výške 35 tisíc od úradu podpredsedu vlády. Po ukončení
verejného obstarávania suma vysúťažená bola o cca 6 000 nižšia. Na pracovnom stretnutí sa
rozhodneme, čo by sme na škole mohli ešte opraviť, pokiaľ nám uznajú druhú žiadosť
o platbu.
Radoslav Kollár – za tých 5-tisíc je z môjho pohľadu treba zbúrať komín a strechu prerobiť.
Starostka obce – teraz to rozoberať nebudeme, treba si to dobre rozmyslieť načo ich
použijeme, práce majú byť ukončené koncom septembra, tak je to v zmluve.
Starostka obce – pripravujem podklady pre verejné obstarávanie na rekonštrukciu parku, pán
Ing. Kováč dostal rozpočet a úpravu priestranstiev pred obecným úradom. Túto dotáciu
môžeme vyčerpať do roku 2021, ale ju máme na účte obce.
Matej Silvay – pán Kováč, vy ste to dostal v emaily tento materiál?
Ing. František Kováč – to mi dala pani starostka na posúdenie, hodila do schránky.
Matej Silvay – nemohlo to byť poslané všetkým poslancom naraz? Aby si to každý pozrel?
Ing. František Kováč – mohlo.
Matej Silvay – mohlo to byť.
Starostka obce - je to dotácia, ktorú som získala. Mohla by som spustiť verejné obstarávanie
aj bez konzultácie, no chcela som to odkonzultovať s pánom Ing. Kováčom, keďže ho beriem
za odborníka, a bolo to prezentované aj na verejnom zhromaždení. Môžeme si k tomu dať
pracovné stretnutie. Ďalej máme schválené protipovodňové opatrenie rigola na Čaksovej ulici
vo výške 7 200 eur. Chcete ho na 100% riešiť?
Ing. František Kováč – Áno ja to doporučujem za mňa určite, teraz sa zameriava?
Starostka obce – áno teraz sa realizuje výškopisné a polohopisné zameranie obce, obec to
bude stáť 2900 €.
Ing. František Kováč – na základe týchto zameraní sa môže urobiť projekt na Čaksovú ?
Starostka obce - schválili ste v rozpočte 40-tisíc eur na cestu, ešte neviem ktorú. Čo sa týka
plánovaných investícií, bolo dôležité sa rozhodnúť, či chcete pokračovať v Dome smútku čo
ste sa rozhodli v predošlom bode rokovania. Ja Vás informujem o tom, že oprava fasády
Základnej školy a park je z dotácií. Ja sa pýtam čo chcete robiť v tomto roku z vlastných
zdrojov? Máte v rozpočte schválených 40-tisíc € na cestu, 7200 € na rigol Čaksová ulica,
rozhlas v časti Mlynky 8000 € . Je nutné okresať investície. Ja od vás chcem počuť, aby ste
mi pomohli. Pán poslanec Matej Silvay pri navrhovaní rozpočtu chcel, aby sa urobila cesta.
Za 40-tisíc cestu neurobíme, len rigoly na St. Košickej. Ďalej ste si schválili 20 tisíc na
projekty ciest, či mám dať vypracovať projektovú dokumentáciu na všetky cesty, treba
myslieť na to, že ide jún treba čistenie rigolov, z projektov sme stiahli rozpočtovým
opatrením na 15 tisíc. Od Vás chcem počuť, čo chcete v danom roku robiť.

Ing. František Kováč – pri schválení rozpočtu sme tieto akcie schválili v realizácii máme v
tomto roku školu park a dom smútku, my v realizácii ani kúsok cesty neurobíme bez projektu.
Starostka obce – vyberte, na ktorú cestu mám dať urobiť prioritne projekt.
Lukáš Štefan – nebude lepšie vybrať jednu cestu a jeden projekt?
Ing. František Kováč – na základe zamerania projektanti budú vedieť povedať cenu projektov
aj jednotlivých ciest.
Starostka obce – budeme pokračovať v investíciách, na ktorých sme sa dnes dohodli a
počkáme do júna. Môžeme sa takto dohodnúť?
Ing. Valér Kováč - Matej povedz názor.
Matej Silvay – ja som za, aby sa pokračovalo v tom čo už máme rozpracované, ja by som
chcel aby sa urobil tento rok aspoň ten rigol na Starej Košickej.
Ing. Valér Kováč – čo znamená počkať? Pokračovať a potom sa rozhodnúť čo zastavíme, ak
bude treba alebo nerobiť nič a potom sa rozhodnúť čo budeme robiť?
Starostka obce – rozhodli ste sa realizovať Dom smútku, základnú školu, park a ostatné
počkajú do júna, ako sa situácia vyvinie. Súhlasíte?
Ing. Róbert Balog – ja by som sa ešte chcel opýtať na výmenu asfaltového koberca
potrebujeme projekt? Čaksová, Tichá, tam sa autá rozbíjajú pri prechode.
Radoslav Kollár – tam je potrebný projekt, kvôli priepustu od Legáta a rigolu od ihriska, tam
je potrebný projekt.
Matej Silvay – videli ste všetci ako sa robila cesta cez Mašu, cez Myslavu? Tak by cesta mala
vyrezať, vybrať lôžko zhutní sa jedna strana, urobí sa asfalt, urobiť jeden bok, musí sa urobiť
poriadne aj obrubník. Preto musí byť projekt.
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 informácie o ostatných investičných akciách.
Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:
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Uznesenie bolo prijaté.
Bod 8
Rôzne
Informácia o plnení rozpočtu
Emailom Vám bolo zaslané čerpanie rozpočtu za prvý štvrťrok plnenie rozpočtu je 13,5
percent.

Fašiangové posedenie
Starostka obce – Klub dôchodcov pripravil tradičné fašiangové posedenie, ktoré sa konalo
23.02.2020 v sále kultúrneho domu v Nižnom Klátove. Úvodným príhovorom všetkých
prítomných privítal Ing. Štefan Kováč a priblížil korene zvykov tejto ľudovej slávnosti.
Dôchodcovia vystupovali s vtipnými scénkami, tancom, spevom v spolupráci s strednou
generáciou a deťmi tretieho ročníka ZŠ pod vedením pani učiteľky Hlavačkovej. Okrem
pestrého programu dôchodcovia napiekli tradičné šišky s lekvárom a fanky, ktorými pohostili
obecenstvo. Na záver starostka obce poďakovala všetkým účinkujúcim, ktorý tento rok
vystupovali v hojnom počte, organizátorom, sponzorom a prítomným, ktorí podporili tradičné
fašiangové podujatie.
Stoličky, stoly a vybavenie kuchyne
Starostka obce – sála kultúrneho domu je vybavená novými stoličkami, rozkladacími stolmi
a novými obrusmi na stoly. Kuchyňa na obecnom úrade prešla rekonštrukciou
elektroinštalácie, je nainštalovaný nový digestor , plynový sporák s elektrickou rúrou
a zakúpená nová chladnička s mrazničkou Samsung.
Chodbička na obecnom úrade
Starostka obce – chodbička na obecnom úrade prešla rekonštrukciou, vysprávka a
vymaľovanie stien, sadrokartónový strop s bodovými svietidlami, výmena dlažby za novú
dlažbu plus špárovanie.
Radoslav Kollár – z akých finančných nákladov bola robená chodbička?
Starostka obce – z našich financií, nedalo mi to nechať takto. Ešte sme objednali hliníkové
dvojkrídlové dvere a dvere na toalety. Požiadali sme o dotáciu na repas parkiet,
elektroinštalácie a osvetlenia kultúrneho domu, nové ozvučenie cez Ministerstvo financií,
spolu v hodnote 15-tisíc. Ak dotáciu nezískame, tak musíme urobiť aspoň osvetlenie
v kultúrnom dome.
Strecha ZŠ
Starostka obce – ďakujeme všetkým poslancom, ktorí sa podieľali na tomto projekte.
Poprosím Ing. Jána Hlavačku o krátku správu k tejto akcii.
Ing. Ján Hlavačka – základná Škola mala k dispozícii cca 9.000,- EUR, ktoré potrebovala
zaplatiť do 31.03.2020 na nejaký vhodný účel. Prvou voľbou bolo vymeniť staré plynové
kotly. V súčasnej dobe sú v škole plynové kotly rok výroby 2001, ktoré tam boli
nainštalované po plynofikácii školy. Správa o vykonanej skúške plynových zariadení z roku
2018 hovorí o tom, že zariadenie je schopné ďalšej spoľahlivej a bezpečnej prevádzke.
Súčasne konštatuje, že závady z poslednej prehliadky boli odstránené čiastočne.
Ďalším nedostatkom, ktorý základná škola rieši je občasný výskyt plesní na strope v triedach
a chodbe na prvom poschodí. Pri obhliadke priestorov na povale sme zistili
najpravdepodobnejšiu príčinu vzniku plesní. Časť železnej konštrukcie stropu už nie je
prekrytá pôvodnou škvaro-betónovou vrstvou. Z predbežných kalkulácií sa núkalo riešenie
kúpiť z dostupných finančných prostriedkov 1 kotol a súčasne urobiť tepelnú izoláciu stropu
na povale školy. Z troch ponúk na zateplenie stropu bola najlacnejšia formou fúkanej peny.
Zhotoviteľ pri obhliadke stropu zistil, že škvaro-betónová vrstva nie je pevná. V súčasnosti je
to už iba prašná vrstva škvary, na ktorú sa fúkaná izolácia nedá aplikovať. Ďalším riešením
bolo urobiť tepelnú izoláciu celej strešnej konštrukcie. Okrem väčšej plochy to ale znamenalo
urobiť obhliadku konštrukcie strechy, pri ktorej sme zistili že plechová krytina je v dobrom
stave, ale má „drobné“ poruchy. Na celom plechovom plášti sme objavili približne 10 dierok
po vrtáku resp. samo rezných skrutkách. Ďalšie netesnosti boli najmä okolo otvorov na

strechu a takmer v celom úžľabí. V časti nad zborovňou sa v zime zrážala kondenzačná
vlhkosť. Ktorá potom stekala po drevenej konštrukcii.
Na povale sa nachádzalo množstvo uskladneného materiálu, ktorý bolo nutné vypratať ešte
pred začatím prác.
Pracovný stroj požitý na izoláciu potrebuje napojenie na 400V, ktoré v škole chýbalo. Po
spolupráci s Obecným Úradom a p. Zlackým sa dočasne pripravila 400V zásuvka.
Na základe zistených skutočností sme navrhli opatrenia, ktoré sa zrealizovali :
Tepelná izolácie konštrukcie strechy je urobená z dvoch vrstiev. Na plech a drevenú
konštrukciu je nastriekaná pevná hydroizolačná vrstva v hrúbke 2cm, ktorá okrem tepelnej
a hydroizolačnej vlastnosti celú konštrukciu spevnila a chráni ju. Druhá vrstva v hrúbke cca
18cm zabezpečuje tepelnú izoláciu. Použitý materiál je citlivý na priame slnečné žiarenie.
Pred zhotovením tepelnej izolácie sa odstránili netesnosti a dierky v strešnej krytine. Radoslav
Kollár vybavil v spolupráci s firmou EUCOS SK s.r.o. dvoch pracovníkov (horolezcov),
ktorým bola vyplatená odmena za prevedenú prácu. Použitý materiál nebol fakturovaný.
Len čo sa začali práce na zateplení natrafili sme na ďalší problém. Elektroinštalácia na
základnej škole z obdobia výstavby budovy už nepostačuje súčasným potrebám. V tomto
okamihu prebieha rekonštrukcia elektrickej prípojky od stĺpa po hlavný rozvádzač. Práce
vykonáva a koordinuje p.Zlaczki. Elektrickú energiu na pripojenie pracovného stroja sme
počas prevádzaných prác použili od susedov.
Všetky práce a postupy boli prekonzultované s riaditeľkou základnej školy p. Annou
Hudákovou.
Na záver by som v jej mene, v mene obecného úradu rád poďakoval :
Ing. Františkovi Kováčovi za trpezlivosť a cenné rady pri odborných konzultáciách
Radoslavovi Kollárovi – vďaka jeho dobrým vzťahom so spoločnosťou EUCOS SK s. r. o.
bola vykonaná oprava strešnej krytiny rýchlo a za veľmi dobrú cenu
Obecnému úradu a jeho pracovníkovi Martinovi za rýchle zhotovenie drevených rámov pod
otvory do strešnej konštrukcie
Obecnému Úradu za poskytnutie jedného VKK pri jarnom upratovaní, do ktorého sme
nahádzali nepotrebný materiál z povaly a školského dvora
Vladovi Ňaršanskému a Valérovi Kováčovi, ktorý poskytli elektrické pripojenie na pracovný
stroj.
Realizovaným riešením tepelnej izolácie strechy sa vyčerpali všetky finančné prostriedky
včas. Toto riešenie bolo drahšie, čím sa nezvýšili peniaze na plynový kotol. Na toto bude
potrebné pamätať cez prázdniny.
Rúška
Obec zakúpila rúška v počte 400 kusov a v hodnote 1160 eur. Rúška sme rozdali do schránok
všetkým dôchodcom s usmernením o starostlivosť o rúško a občanom Nižného Klátova , ktorí
to potrebovali.
Vyškopisné polohopisné zameranie
Obec na základe výhodnejšej cenovej ponuky zadala objednávku na výškopisné polohopisné
zameranie ciest a dvoch chodníkov v obci NK v celkovej hodnote 2976 eur.
Odpady
V obci Nižný Klátov dňa 04.04.2020 bolo pristavených 7 veľkokapacitných kontajnerov 2x
obecný park, 1x Čaks, 1x Hlavná, 1x Klátovská– pri dome pána Hudáka, 1x Mlynky, 1 x dvor
ZŠ.
Ing. Ján Hlavačka - bol som pri nehode ktorá sa tu udiala, auto zrazilo cyklistu, čo preto
robíte, aby sa to už nestalo. Pravdou je že išli obaja rýchlo. Prosiť dopravnú políciu, aby
chodili merať, to dokázal iba pán Čonka. Čo sa preto spravilo aby to bolo inač?

Starostka obce – no dokázala to bývala pani starostka, ktorá tiež sa zaslúžila o to, aby merali
rýchlosť na ulici Mlynky. Na základe toho, že predtým ako sa stala táto dopravná nehoda, bol
zrazený pes, ktorý bol namieste mŕtvy. Už vtedy sme žiadali dopravný inšpektorát o meranie
rýchlosti v tomto úseku. Na základe tejto dopravnej nehody a na základe toho, že sme riešili
zákaz státia, alebo zastavenia v časti Mlynky, riešili sme dopravné zrkadlo, zastávku medzi
horárňou a Mlynkami pre chatárov, sme mali pracovné stretnutie so zástupcom dopravného
išpektorátu kpt. Bc. Mariánom Truhanom. Prešli sme si celú obec, osadenie značiek,
čiarovanie, meranie rýchlosti. Vodiči smerom z Vyšného Klátova nedodržujú predpísanú
rýchlosť v obci 50 km/hod. aj napriek tomu, že označenie začiatku a konca obce bolo
posunuté smerom na Vyšný Klátov cca o 500 metrov. V žiadosti som taktiež žiadala, že
v prípade obnovy školskej dochádzky, deti budú v tomto kritickom úseku prechádzať do
školskej jedálne na obedy, aby aj v tom čase merali rýchlosť. Taktiež sme žiadali opravu cesty
v tomto úseku, pretože deti vstupujú do telesa cesty, aby sa vyhli poškodeným častiam cesty.
Apelovali sme aj na Úrade KSK, pretože v apríli mali byť prehodnotenia v rámci opráv ciest,
aby cesta v Nižnom Klátove bola uprednostnená.
Radoslav Kollár – jedna časť cesty sa už mala robiť, že?
Starostka obce – áno, ale vylúčili ju z rozpočtu.
Ing. Ján Hlavačka – pracovné stretnutie budeme mať kedy?
Starostka obce – kedy môžete. Zašlem Vám rozpočet ohľadom parku, ak sa chcete vyjadrovať
k rastlinám, stromom.
Ing. Ján Hlavačka – kvôli pripravovanému polkruhovému objazdu, skutočne by tam nemali
byť vysoké stromy.
Matej Silvay – tu by sme mohli ešte sa dohodnúť čo s juniálesom keďže treba ho zrušiť,
keďže sú opatrenia na celom Slovensku.
Starostka obce – veď to už je zrušené.
Matej Silvay – no ale nevieme o tom.
Starostka obce – ale to je nariadenie vlády.
Matej Silvay – tak treba to povedať.
Ing. Ján Hlavačka – dobre by bolo, aby ta informácia bola.
Starostka obce – Juniáles nebude, Cimbalowica je dohodnutá tak, objednávka plnená nebude
ale prehodí sa to na budúci rok napríklad na 12.6. ak to situácia dovolí, žiadna akcia v obci
nebude. Viacúčelové ihrisko zatiaľ ostáva zatvorené.
Matej Silvay – bolo by dobré, aby sa urobili nové výzvy občanom ohľadom cesty na Čaksovej
ulici a vyšrafoval iba časť cesty, nie parcelu.
Ing. Oxana Hospodárová – je zamerané, ktorá časť pozemku tvorí cestu? Lebo ak nie, je
potrebný geometrický plán.
Starostka obce – my sme žiadali vlastníkov o darovanie s tým, že sme im priložili mapku, kde
konkrétne majú parcelu. Niektorí ani nevedeli, že vôbec pod komunikáciou majú nejakú

parcelu vo vlastníctve. Ozvali sa traja, že chcú darovať, ďalší dvaja, ktorí chceli pozemok
vymeniť a jeden vlastník, ktorý by súhlasil aby s odpredajom za trhovú cenu.
Ing. Ján Hlavačka - zle to pochopili. Treba sa na to v budúcnosti pripraviť, že bude treba
s nimi komunikovať.
Ing. Valér Kováč – pán Korl ma požiadal o informáciu ohľadne jeho podnetu. Je nespokojný,
ako obecný úrad pristupuje k danej veci. Ja sa potrebujem dostať do obrazu, pretože mám
informácie iba z jednej strany.
Starostka obce – čo sa týka sankcionovania stavieb, ktoré nahlásil pán Korl, obec prejednala
priestupky nepovolených stavieb na parcelách a zistili, že priestupky boli prekludované
premlčané, nakoľko od ich spáchania uplynula dvojročná lehota. Dvojročná lehota znamená,
že lehota začína plynúť od prvého dňa, kedy začal stavebník stavať. Konania boli zastavené.
Jedine jeden stavebník mohol byť sankcionovaný, nakoľko stavba bola začatá v 2/2017, čiže
dvojročná lehota uplynula 2/2019. To som bola starostkou jeden a pol mesiaca. Na základe
podnetu Dávida Korla som hneď reagovala a postúpila výsledok štátneho stavebného dohľadu
dňa 23.4.2019 Bývalé vedenie mohlo výsledok ŠSD odstúpiť stavebnému úradu a následne
odstúpiť na priestupkové konanie, no to sa nestalo. Napríklad priestupok ohľadom oporného
múru bývalé vedenie riešilo 22.08.2018 a bola uložená sankcia. Čierne stavby odstránené
nebudú, stoja na súkromných parceliach , nie sú v rozpore s verejným záujmom. Lehotu majú
predĺženú do 12.2020. Problém vidím len v prístupovej ceste, ktorá je jediným problémom
k vydaniu k dodatečného stavebného povolenia. Dostali sme sa do patovej situácie kde
stavbu odstrániť nemôžeme. Môžeme iba dodatočne povoliť, keď si stavebníci doriešia
prístupovú cestu. Uvedený problém bol odkomunikovaný aj s Okresným stavebným úradom
v sídle kraja, či obec postupuje v súlade so zákonom.
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 informácie o plnení rozpočtu, fašiangovom posedení, stoličkách,
stoloch a vybavení kuchyne, chodbičke na obecnom úrade, rúškach, výškopisnom
polohopisnom zameraní, odpadoch, o slnečnej stráni.
Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:
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0
0
0

Uznesenie bolo prijaté.
Záver
Starostka obce ukončila deviate zasadnutie, poďakovala prítomným za účasť. Zasadnutie bolo
ukončené o 20:15 hod.

Overovatelia:
Ing. Róbert Balog

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

Ing. Valér Kováč

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

..........................................
Ing. Gabriela Staníková
starostka obce

Jana Hužvár Kralovanská .........................................
zapisovateľka

