OBEC NIŽNÝ KLÁTOV
Zápisnica
z desiateho zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 29.06.2020
Prítomní:

Neprítomní:

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

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

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. Požiarny poriadok obce Nižný Klátov
5. a) návrh záverečného účtu obce za rok 2019 b) stanovisko hlavnej kontrolórky k
návrhu záverečného účtu obce za rok 2019 c) správa z auditu účtovnej závierky zo
dňa 10.06.2020
6. Správa o výsledkoch kontroly hlavnej kontrolórky za 1. polrok 2020
7. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2.polrok 2020
8. Kúpa majetku
9. Rozpočtové opatrenia
10. Žiadosť o zmenu územného plánu
11. Rôzne
12. Záver
Bod 1
Otvorenie zasadnutia
V zmysle pozvánky otváram desiate 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 desiate
zasadnutie OZ bola zverejnená 25.06.2020 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:

5
0
0
2

Ing. Ján Hlavačka, Ing. František Kováč, Radoslav Kollár, Ing. Valér
Kováč, Matej Silvay

Ing. Róbert Balog, Lukáš Štefan

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).
Matej Silvay - ja mám návrh na doplnenie bodu programu a to podanie podnetu na preverenie
údajov o konečnom užívateľovi výhod RICORSO s. r. o.
Starostka obce dala hlasovať o schválení bodu programu za bod 11 a to bod 12 Podanie
podnetu na preverenie údajov o konečnom užívateľovi výhod RICORSO s. r. o.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

5
0
0
2

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

Poslanci návrh uznesením schválili.
Starostka obce dala hlasovať o schválení programu desiateho zasadnutia obecného
zastupiteľstva, pričom na prijatie tohto uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina
prítomných poslancov. Program desiateho 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. Požiarny poriadok obce Nižný Klátov
5. a) návrh záverečného účtu obce za rok 2019 b) stanovisko hlavnej kontrolórky k
návrhu záverečného účtu obce za rok 2019 c) správa z auditu účtovnej závierky zo
dňa 10.06.2020

6. Správa o výsledkoch kontroly hlavnej kontrolórky za 1. polrok 2020
7. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2.polrok 2020
8. Kúpa majetku
9. Rozpočtové opatrenia
10. Žiadosť o zmenu územného plánu
11. Podanie podnetu na preverenie údajov o konečnom užívateľovi výhod
RICORSO s. r. o.
12. Rôzne
13. Záver
Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

5
0
0
2

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

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

5
0
0
2

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

Poslanci návrh uznesením schválili.
Za overovateľov zápisnice určujem Ing. Jána Hlavačku a Mateja Silvaya.
Za zapisovateľku určujem Janu Hužvár Kralovanskú .
Bod 3
Kontrola plnenia uznesení
Starostka obce konštatovala, že na deviatom zasadnutí obecného zastupiteľstva
28.04.2020 boli prijatých 6 uznesení ( prijaté uznesenia č. 78 - 83)

zo dňa

Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov na deviatom obecnom zastupiteľstve zo dňa
28.04.2020
zobralo na vedomie kontrolu plnenia uznesení (uznesenie č.78), správu o výsledkoch kontroly hlavnej kontrolórky Obce Nižný Klátov za obdobie od 01.01. do 31.03.2020 (uznesenie
č.80), informácie o ostatných investičných akciách (uznesenie č.82), informácie o plnení rozpočtu, fašiangovom posedení, stoličkách, stoloch a vybavení kuchyne, chodbičke na obecnom
úrade, rúškach, výškopisnom polohopisnom zameraní, odpadoch, o slnečnej stráni(uznesenie
č.83), súhlasí s pokračovaním v rekonštrukcii Domu smútku – II. etapa B. schvaľuje I. rozpočtové opatrenie č.: 2/2020, (uznesenie č.81), I. prerokovalo, II. berie na vedomie, IlI. súhlasí, IV. schvaľuje, V. žiada Návrh VZN o zmenách a doplnkoch č.4 záväznej časti ÚPN
Obce Nižný Klátov uznieslo sa na VZN č. 1/2020 o zmenách a doplnkoch č. 4 záväznej časti
ÚPN obce Nižný Klátov (uznesenie č.79)
Predseda návrhovej komisie Radoslav Kollár 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. Ján Hlavačka, Ing. František Kováč, Radoslav Kollár, Ing. Valér
Kováč, Matej Silvay
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
2
Ing. Róbert Balog, Lukáš Štefan
Uznesenie bolo prijaté.
Bod 4
Požiarny poriadok obce Nižný Klátov
Starostka obce - bol Vám zaslaný požiarny poriadok, ktorý je potrebné z dôvodu zmeny
štatutárneho zástupcu obce schváliť. Na minulom prerokovaní bola pripomienka, že obec
povinná zriadiť dobrovoľný hasičský zbor. V § 6 sa hovorí, že obec nemá zriadený
dobrovoľný hasičský zbor. Obec uzatvorila zmluvu s obcou Zlatá Idka, ktorá má dobrovoľný
hasičský zbor. Mali ste na pracovnom stretnutí pána Ing. Macka, ktorý vám vysvetlil zákon a
celý požiarny poriadok. Zhodli ste sa, že požiarny poriadok sa doplní zmluvu o spolupráci
pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi.
Predseda návrhovej komisie Radoslav Kollár predniesol návrh na uznesenie: Obecné
zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov v súlade s § 15 ods.1 písm. d) zákona NR SR č 314/2001 Z.
z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov v nadväznosti na §36 písm. a) a § 37
ods. 1 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov
schvaľuje
požiarny poriadok Obce Nižný Klátov a zmluvu o spolupráci pri plnení úloh na úseku
ochrany pred požiarmi
Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
Za:

5

Proti:
Zdržal sa:

0
0

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

Neprítomní:

2

Ing. Róbert Balog, Lukáš Štefan

Uznesenie bolo prijaté.
Starostka - ak dovolíte, máme prítomnú na zastupiteľstve verejnosť. Ak súhlasíte dáme slovo
pánovi Boldižárovi.
Marcel Boldižár – ja by sa som sa chcel opýtať viac menej za všetkých účastníkov ulice Stará
Košická, čo ohľadom tejto ulice plánujete. Cesta je v dezolátnom stave, je to dlhoročná
záležitosť.
Starostka – obec zabezpečila výškopisné a polohopisné zamerania všetkých ciest v obci,
momentálne prebiehajú rokovania ohľadom projektovej dokumentácie k daným cestám,
budeme zvažovať, ktoré cesty sa budú rekonštruovať. V rozpočte obce je schválených 40 tisíc
€ na opravu rigolov na túto konkrétnu ulicu, čo by sme chceli realizovať už ten rok.
Starostka – chce sa ešte niekto konkrétne k tejto ulici vyjadriť?
Ing. Valér Kováč – riešili sme, že odvodnenie treba urobiť.
Radoslav Kollár – nemá význam tam urobiť korunu cestnej komunikácie, pokiaľ tam nebude
odvodnenie a ak máme tam urobiť takýto zásah, nech to je v zmysle projektovej
dokumentácie. Ďalej čo sa týka samotnej košickej ulice, pôvodný projekt bol, ale s pánom
Kováčom sme zistili zopár vecí, ktoré predražujú tento projekt, preto sme to chceli riešiť.
Ing. František Kováč – vy ste už povedali všetko, ja len chcem povedať, katastrofálne to je aj
na Čaksovej, Záhradnej, Tichej ulici. Len aby ste nemali pocit, že ste sami. Takže pokiaľ
nebudú urobené základné veci, ktoré zabraňujú vytápaniu komunikácie, tak asfalt sa nebude
robiť. Ďalšia vec Stará Košická je náročná aj tým, že je tam najviac nákladnej dopravy. Je
nutné urobiť aj most. Najprv musíme na Košickej urobiť odvodnenie, to je naša priorita.
Marcel Boldižár – každým rokom je tá cesta horšia a horšia, táto cesta je využívaná veľkými
nákladnými autami firmy Žabecký a družstva, a strašne veľa chatárov aplikácia googl tlačí
týmto smerom na Klatovianku. Je tam veľká frekvencia áut. Chápem, že sú tu aj iné ulice,
ktoré potrebujú rekonštrukciu, no chcel som sa len informovať.
Ing. František Kováč – Stará Košická nebude mať prioritu, urobíme odvodnenie, pretože
potrebuje inú konštrukčnú skladbu, ako povedzme Tichá a Čaksová a na základe toho budeme
postupovať. To uznáte, že práve tým, je to ťah na Klatovianku a chodia tam ťažké
mechanizmy z píly a PD Klatov, je nám jasné, že by to mala byť komunikácia aspoň tretej
triedy.
Bod 5
a) návrh záverečného účtu obce za rok 2019
b) stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce za rok 2019
c) správa z auditu účtovnej závierky zo dňa 10.06.2020
Starostka obce – návrh záverečného účtu za rok 2019 bol zverejnený na webovej stránke obce
dňa 2.6.2020. Stanovisko kontrolórky bolo zaslané mailom a rovnako ako správa nezávislého
audítora k účtovnej závierke Obce Nižný Klátov za rok 2019 zo dňa 10.6.2020 s uvedením:
„priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Nižný
Klátov k 31. decembru 2019 a výsledku jej hospodárenia“.

Predseda návrhovej komisie Radoslav Kollár skonštatoval, že nebol predložený návrh na
zmenu návrhu uznesenia a 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. a
§ 16 ods. 10 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v z. n. p.
I. berie na vedomie
a) stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce za rok 2019
b) správu z auditu účtovnej závierky zo dňa 10.6.2020
II. schvaľuje
a) celoročné hospodárenie Obce Nižný Klátov za rok 2019 bez výhrad
b) presun prebytku hospodárenia za rok 2019 do rezervného fondu obce v sume 35 457,93 €
Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

5
0
0
2

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

Uznesenie bolo prijaté.
Bod 6
Správa o výsledkoch kontroly hlavnej kontrolórky za 1. polrok 2020
Starostka obce - správa hlavnej kontrolórky o výsledkoch kontroly Vám bola zaslaná mailom.
Predseda návrhovej komisie Radoslav Kollár 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 1.4.2020 do 20.06.2020
Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

5
0
0
2

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

Uznesenie bolo prijaté.
Bod 7
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2020
Starostka obce – bol Vám zaslaný mailom plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2.
polrok 2020.
Predseda návrhovej komisie Radoslav Kollár skonštatoval, že nebol predložený návrh na
zmenu návrhu uznesenia a 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 2. polrok 2020
poveruje
hlavnú kontrolórku obce výkonom kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2020
Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

5
0
0
2

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

Uznesenie bolo prijaté.
Bod 8
Kúpa majetku
Starostka obce - obec si môže dať na základe uznesenia zo strany súdu vypracovať
súdnoznalecký posudok na ulicu Hlavná v obci Nižný Klátov v hodnote 10 000 € a to
Technickou univerzitou Stavebnou fakultou. Súdnoznalecký posudok bude majetkom obce.
Bola Vám zaslaná kalkulácia na kúpu majetku pre obec motorové vozidlo značky Dacia
Logan MCV. Splátkový kalendár s možnosťou splácania 36, 48 a 60 mesiacov. Prostriedky na
akontáciu budú presunuté plánovaného rozšírenia miestneho rozhlasu na ulici Mlynky, ktorý
sa tento rok neuskutoční a splátky z transferov jednotlivcom, čiže z bežných prostriedkov.
Predseda návrhovej komisie Radoslav Kollár predniesol návrh na uznesenie: Obecné
zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov schvaľuje vypracovanie súdnoznaleckého posudku na
miestnu komunikáciu a to úsek medzi napojením Hlavnej ulice na komunikáciu III. Triedy
a odbočku Tichá v hodnote 10 000 € a obstaranie motorového vozidla značky Dacia Logan
v sume 9 500 € formou leasingu v trvaní 36 mesiacov.
Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

5
0
0
2

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

Uznesenie bolo prijaté.
Bod 9
Rozpočtové opatrenia
Starostka – Rozpočtové opatrenie aj s dôvodovou správou Vám bolo zaslané v materiáloch.
Predseda návrhovej komisie Radoslav Kollár skonštatoval, že nebol predložený návrh na
zmenu návrhu uznesenia a 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.
a na základe § 14 ods. 2 písmena a), b), c), zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
schvaľuje

I. rozpočtové opatrenie č.: 4/2020
a) presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia
celkové príjmy a celkové výdavky
1) z položky funkčná klasifikácia 0830 miestny rozhlas v sume 3 000 € na položku funkčná
klasifikácia 0111 obecný úrad obstaranie motorového vozidla Dácia Logan MCV v sume 3
000 €
2) z položky funkčná klasifikácia 0111 obecný úrad transfery v sume 1 800 € na položku
funkčná klasifikácia 0111 obecný úrad výdavkové operácie splácanie lízingu a súvisiacich
poplatkov v sume 1800 €
3) z položky funkčná klasifikácia 0620 verejné priestranstvo materiál v sume 600 € na
položku funkčná klasifikácia 0620 verejné priestranstvo kapitálové výdavky autobusová
zastávka v sume 600 €
b) povolené prekročenie a viazanie príjmov
na položke funkčná klasifikácia 0111 príjmy obce, príjem z predaja pozemkov 2 000 €
c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov
na položke funkčná klasifikácia 0620 verejné priestranstvo, rekonštrukcie (autobusová
zastávka) 2 000 €
d) povolené prekročenie a viazanie finančných operácií
na položke funkčná klasifikácia finančné príjmy, prevod prostriedkov z rezervného fondu vo
výške 10 000 €
na položku funkčná klasifikácia 0620 verejné priestranstvo oponentský geologický posudok
vo výške 10 000 €
Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

5
0
0
2

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

Uznesenie bolo prijaté.
Bod 10
Žiadosť o zmenu územného plánu
Starostka - dňa 7.6.2020 bola obci doručená žiadosť o zmenu územného plánu aj s petíciou.
Bola Vám preposlaná mailom. Mali sme pred obecným zastupiteľstvom pracovnú poradu, kde
sme sa zhodli, že tento bod zoberiete na vedomie a po preštudovaní všetkých materiálov a
situácie v danej lokalite sa tomuto bodu budete venovať na najbližšom obecnom
zastupiteľstve.
Predseda návrhovej komisie Radoslav Kollár skonštatoval, že nebol predložený návrh na
zmenu návrhu uznesenia a predniesol návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný
Klátov berie na vedomie žiadosť o zmenu územného plánu a bude sa tomuto bodu venovať
na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva
Hlasovanie:
Za:
Proti:

5
0

Ing. Ján Hlavačka, Ing. František Kováč, Radoslav Kollár, Ing. Valér
Kováč, Matej Silvay

Zdržal sa:
Neprítomní:

0
2

Ing. Róbert Balog, Lukáš Štefan

Uznesenie bolo prijaté.
Bod 11
Podanie podnetu na preverenie údajov o konečnom užívateľovi výhod RICORSO s.r.o.
Matej Silvay – predniesol som tento bod kvôli tomu, lebo vieme, že firme RICORSO
končí ťažobný čas tohto roku, aby sme ďalej mali pod kontrolou nie len firmu RICORSO s. r.
o., ale aj ďalších užívateľov, ktorí budú v konečnom dôsledku môcť ťažiť. Aby sme mali aj
naďalej kontrolu nad RICORSOM, ale aj ďalšími čo by tam mohli byť ako noví majitelia.
Aby sme v uznesení prijali, aby obecný úrad spolupracoval aj naďalej s pani Rajtákovou, aby
sa dávali do pozoru aj ďalšie firmy, čo by mohli prevziať túto ťažbu, ak by sa menili iba
názvy firmy a takto dostávali ťažobné povolenie. Aby sme to riešili aj cez bansky úrad.
Ing. František Kováč – bolo by dobré mať k tomu dôvodovú správu.
Starostka – od začiatku deklarujem, odkedy som nastúpila na post starostky, že pani JUDr.
Rajtákovú meniť určite nebudem, bolo to povedané aj na verejnom zhromaždení obyvateľov
obce minulý rok, keďže má s týmto súdnym sporom skúsenosti a vedie ho od začiatku
a hlavne dobre.
Predseda návrhovej komisie Radoslav Kollár skonštatoval, že nebol predložený návrh na
zmenu návrhu uznesenia a predniesol návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obec Nižný
Klátov žiada starostku obce Nižného Klátova podať podnet na preverenie údajov o konečnom
užívateľovi výhod firmy RICORSO s. r. o. a vykonať aj ďalšie potrebné úkony v tejto
súvislosti prostredníctvom advokátskej kancelárie JUDr. Ivety Rajtákovej v termíne do
10.7.2020.
Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
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Ing. Ján Hlavačka, Ing. František Kováč, Radoslav Kollár, Ing. Valér
Kováč, Matej Silvay
Ing. Róbert Balog, Lukáš Štefan

Uznesenie bolo prijaté.
Bod 12
Rôzne
Chodbička na obecnom úrade
Starostka obce – chodbička na obecnom úrade prešla rekonštrukciou, ďakujem rodine
Hruškovej, ktorá nám darovala krásne kvety s kvetináčmi, do chodbičky sa zakúpili dve
kreslá a stolík, osadené sú aj hliníkové dvojkrídlové biele dvere a dvere na toalety.
Vyškopisné polohopisné zameranie
Starostka obce – obec už má elaborát výškopisného polohopisného zamerania ciest a dvoch
chodníkov v obci. Stretnem sa s Ing. Bobrovským ohľadom projektových dokumentácií.

Rekonštrukcia parku
Starostka obce – začala sa rekonštrukcia parku a priestranstva pred obecným úradom, ktorá
bude trvať 6 týždňov.
Regionálne združenie miest a obcí Rudohoria
Starostka obce – Regionálne združenie miest a obcí Rudohoria na stretnutí 18.06.2020 prijalo
uznesenie že ruší deň Rudohoria 2020 ktoré sa malo konať v Medzeve.
Cesta III. triedy
Starostka obce – na základe žiadostí boli odstránené hrbole na ceste III. triedy pred domom
Ing. Kováča.
Autobusová zastávka
Starostka obce – autobusová zastávka pri parku bude demontovaná, podľa situácie ako sa
podarí zdemontovať bude preložená na iné miesto ak sa pri demontáži poškodí, tak ju
zlikvidujeme.
Ing. František Kováč – sľúbil som pánovi Čonkovi, že do bodu rôzne dáme, že na budúcom
zasadnutí sa bude rozširovať územný plán na základe žiadosti.
Starostka – ja si myslím že by bolo dobré pozvať aj pána Hudeca, ak chceme otvoriť územný
plán, potom sa rozhodne či sa bude otvárať celý územný plán alebo iba jeho časť kvôli
individuálnym žiadostiam. Ja zistím, či vieme získať dotáciu na územný plán.
Ing. Ján Hlavačka – súhlasím s otvorením územného plánu, ak by podarila získať dotácia ak
nie tak zmeny a doplnky si budú hradiť žiadatelia sami.
Ing. Oxana Hospodárová – možno by bolo dobré dať niekde na webovú stránku, že sa otvorí
územný plán, aby sa návrhy skompletizovali. a zmluvne ošetriť o úhrady žiadateľov.
Ing. Valér Kováč – ohľadne stavebného úradu, sme si povedali, že budeme sa tým časom
zaoberať, je niečo na vyhodnotenie? Je tá pani Korecová kompetentná?
Radoslav Kollár – na mňa nezapôsobila dobre. Na otázku odpovedala otázkou.
Starostka – stavebný zákon ovláda, má 20-ročnú prax, ale ak vy nie ste spokojní....
Ing. František Kováč – stavebný zákon ovláda a zastávala sa pána Kraviara. Treba zistiť, či by
nás napríklad nezobral Poproč.
Starostka – do budúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva zistím možnosti zmeny
stavebného úradu.
Predseda návrhovej komisie Radoslav Kollár skonštatoval, že nebol predložený návrh na
zmenu návrhu uznesenia a predniesol návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný
Klátov berie na vedomie informácie ohľadom chodbičky, výškopisného polohopisného
zamerania a projektov na cesty, rekonštrukcie parku, autobusovej zastávky, opravy cesty III.
triedy, autobusovej zastávky, zmeny územného plánu, zmeny stavebného úradu.
Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
Za:
Proti:
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0

Ing. Ján Hlavačka, Ing. František Kováč, Radoslav Kollár, Ing. Valér
Kováč, Matej Silvay

Zdržal sa:
Neprítomní:

0
2

Ing. Róbert Balog, Lukáš Štefan

Uznesenie bolo prijaté.
Záver
Starostka obce ukončila deviate zasadnutie, poďakovala prítomným za účasť. Zasadnutie bolo
ukončené o 19:00 hod.

Overovatelia:
Ing. Ján Hlavačka
Matej Silvay

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

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

