
OBEC NIŽNÝ KLÁTOV 
 

Zápisnica 

z jedenásteho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

konaného dňa 21.09.2020 
 

Prítomní:  Starostka obce: Ing. Gabriela Staníková 

  Poslanci: Ing. Róbert Balog, Ing. Ján Hlavačka, Ing. František Kováč, Ing. 

Valér Kováč, Matej Silvay, Lukáš Štefan   

Neprítomní:       Radoslav Kollár 
 

Ďalší prítomní:  Ing. Oxana Hospodárová, hlavná kontrolórka obce 

    Andrea Müllerová   

     

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.  Výročná správa obce za rok 2019 

5.  a) návrh na čerpanie a použitie návratných zdrojov financovania  

     b) správa o preverení podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania  

6.  Rozpočtové opatrenie č. 7 

7.  Správa o výsledkoch kontroly hlavnej kontrolórky za obdobie od 1.7.2020 do 

      15.9.2020 

8.  Žiadosť o zmenu územného plánu  

9.  Rôzne 

10. Záver 
 

Bod 1 

Otvorenie zasadnutia 
V zmysle pozvánky otváram jedenáste  zasadnutie obecného zastupiteľstva v Nižnom Klátove 

o 18:03 hod. Prítomní sú šiesti poslanci. Svoju neúčasť ospravedlnil Radoslav Kollár. Sme 

uznášania schopní. Pozvánka na dnešné zasadnutie bola poslancom doručená spolu 

s materiálmi emailom. Pozvánka na jedenáste  zasadnutie OZ bola zverejnená 19.09.2020 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: 6 Ing. Róbert Balog ,Ing. Ján Hlavačka, Ing. František Kováč,  

Ing. Valér Kováč, Matej Silvay, Lukáš Štefan 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 1 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 jedenásteho zasadnutia obecného 

zastupiteľstva, pričom na prijatie tohto uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina 

prítomných poslancov. Program jedenásteho 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.  Výročná správa obce za rok 2019 

5.  a) návrh na čerpanie a použitie návratných zdrojov financovania  

     b) správa o preverení podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania  

6.  Rozpočtové opatrenie č. 7 

7.  Správa o výsledkoch kontroly hlavnej kontrolórky za obdobie od 1.7.2020 do 

      15.9.2020 

8.  Žiadosť o zmenu územného plánu  

9.  Rôzne 

10. Záver 

  

Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia: 

 

Hlasovanie:    

Za: 6 Ing. Róbert Balog ,Ing. Ján Hlavačka, Ing. František Kováč,  

Ing. Valér Kováč, Matej Silvay, Lukáš Štefan 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 1 Radoslav Kollár 

 

Uznesenie bolo prijaté. 
 



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: Lukáš Štefan, Matej 

Silvay, za predsedu navrhla Ing. Valéra Kováča. 
 

Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia: 
 

Hlasovanie:    

Za: 6 Ing. Róbert Balog ,Ing. Ján Hlavačka, Ing. František Kováč, 

Ing. Valér Kováč, Matej Silvay, Lukáš Štefan 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Radoslav Kollár 
 

Poslanci návrh uznesením schválili.  
 

Za overovateľov zápisnice určujem Ing. Františka Kováča a Ing. Róberta Baloga. 
 

Za zapisovateľku určujem Andreu Müllerovú . 
 

Bod 3 

Kontrola plnenia uznesení 

   

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

29.06.2020 boli prijatých 10 uznesení ( prijaté uznesenia č. 84 - 93) 

Obecné zastupiteľstvo  Obce Nižný Klátov na desiatom obecnom zastupiteľstve  zo dňa 

29.06.2020 

zobralo na vedomie  kontrolu plnenia uznesení (uznesenie č.84), schválilo požiarny 

poriadok (uznesenie č.85), zobralo na vedomie a schválilo    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 (uznesenie č.86), zobralo na vedomie 

správu o výsledkoch kontroly hlavnej kontrolórky Obce Nižný Klátov od 1.4.2020 do 

20.06.2020 (uznesenie č.87), schválilo  plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2020 poverilo 

hlavnú kontrolórku obce výkonom kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2020  

(uznesenie č. 88), schválilo vypracovanie znaleckého 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 (uznesenie č. 89), schválilo I. rozpočtové opatrenie č.: 4/2020 

(uznesenie č. 90), zoberalo na vedomie žiadosť o zmenu územného plánu a bude sa tomuto 

bodu venovať na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva (uznesenie č. 91), žiadalo 

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 

(uznesenie č. 92), zoberalo na vedomie informácie ohľadom chodbičky, výškopisného 

polohopisného zamerania a projektov na cesty, rekonštrukcie parku, autobusovej zastávky, 



opravy cesty III. triedy, zmeny územného plánu, zmeny stavebného úradu (uznesenie č. 93). 
 

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: 6 Ing. Róbert Balog ,Ing. Ján Hlavačka, Ing. František Kováč,  

Ing. Valér Kováč, Matej Silvay, Lukáš Štefan 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 1 Radoslav Kollár 
 

Uznesenie bolo prijaté. 
 

Bod 4    

Výročná správa za rok 2019 
 

Starostka obce dňa 10.7.2020 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. V zmysle 

zákona o účtovníctve výročnú správu je potrebné schváliť za predchádzajúce účtovné obdobie 

do 31.12.2020. 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 2019, 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: 6 Ing. Róbert Balog ,Ing. Ján Hlavačka, Ing. František Kováč, 

Ing. Valér Kováč, Matej Silvay, Lukáš Štefan 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 1 Radoslav Kollár 
 

Uznesenie bolo prijaté. 
 

Bod 5 

a) návrh na čerpanie a použitie návratných zdrojov financovania 

b) správa o preverení podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania  
 

Starostka obce – na pracovnom stretnutí sme Vám predložili indikatívne ponuky na úver vo 

výške 400 000 €. Uvedený úver má byť použitý na financovanie rekonštrukcie miestnych 

komunikácií a rigolov. Súčasťou materiálu k tomuto bodu je aj správa hlavnej kontrolórky 

obce Ing. Oxany Hospodárovej o preverení podmienok na prijatie návratných zdrojov 

financovania.  



V zmysle § 36 ods. 4 jedenástej hlavy druhej časti zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých 

mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej 

ľudskej choroby COVID-19 môže obec a vyšší územný celok v rozpočtovom roku, v ktorom 

začalo obdobie pandémie vykonávať zmeny rozpočtu, ktorými sa zvýši schodok rozpočtu aj 

po 31. auguste, pričom tento postup sa nepovažuje za porušenie osobitného predpisu. 
 

Ing. František Kováč – je nutné povedať že treba kvitovať to, že je taký nízky úver a že sa dá 

využiť na výstavbu, resp. rekonštrukciu komunikácií. Musíme si uvedomiť, že to nepokryje 

všetky komunikácie v obci. My máme zatiaľ odhadné ceny, ktoré slúžia na stanovenie 

projektových prác.  
 

Ing. Ján Hlavačka – treba počítať s tým, že musíme vytvárať zdroje na ročnú splátku vo výške 

40-tisíc Eur.  
 

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

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

obecnom zriadení v z. n. p. s poukazom na § 17 ods. 6  zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p 

I. berie na vedomie  

správu hlavnej kontrolórky o preverení podmienok na prijatie návratných zdrojov 

financovania, 

II. konštatuje  

že obec spĺňa podmienky na prijatie úveru (návratných zdrojov financovania) 

III. schvaľuje  

a) prijatie návratného zdroja financovania formou investičného úveru poskytnutým 

Všeobecnou úverovou bankou v celkovej sume 400 000,00 € s dobou splácania 10 rokov 

s fixnou úrokovou sadzbou 0,55% p. a. 

b) zabezpečenie úveru vystavením blankozmenky a podpísaním dohody o vyplňovacom práve 

k blankozmenke 

c) použitie návratného zdroja financovania na úhradu kapitálových výdavkov, a to na 

rekonštrukciu miestnych komunikácií, chodníkov a odvodňovacích rigolov .   

             

Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia: 
 

Hlasovanie:    

Za: 6 Ing. Róbert Balog ,Ing. Ján Hlavačka, Ing. František Kováč,  

Ing. Valér Kováč, Matej Silvay, Lukáš Štefan 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 1 Radoslav Kollár 

 

Uznesenie bolo prijaté. 
 

Bod 6 

Rozpočtové opatrenia č. 7 

Starostka obce – rozpočtové opatrenie aj s dôvodovou správou Vám bolo zaslané v 

materiáloch. 
 

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 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.: 7/2020  

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 3 500 €  

na položku funkčná klasifikácia 0640 verejné osvetlenie rozšírenie VO v sume 3 500 €  

2)  
z položky funkčná klasifikácia 09111 materská škola mzdy v sume 1 000 €  

na položku funkčná klasifikácia 0111 obecný úrad splácanie úrokov úveru v sume 1000 €  

3)  
z položky 09111 mzdy MŠ v sume 400 €  

na položku 0111 obecný úrad poplatok banke za spracovanie úveru v sume 400 €  

4)  
z položky funkčná klasifikácia 09111 materská škola mzdy v sume 7 000 €  

5)  
z položky 09111 mzdy MŠ v sume 2 000 €  

na položku 0820 kultúrne služby, oprava a modernizácia KD v sume 2 000 €  

b) povolené prekročenie a viazanie príjmov  
1) na položke príjmy obce 0111 príjem z poplatku za rozvoj v sume 4 000 €  

c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov  
1) na položke funkčná klasifikácia 0820 kultúrne služby, modernizácia KD v sume 4 000 €  

d) povolené prekročenie a viazanie finančných operácií  
1) na položke finančné príjmové operácie, poskytnutie bankového úveru vo výške 400 000 €  

2) na položke finančné výdavkové operácie, splátka istiny úveru vo výške 7 000 
 

Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia: 
 

Hlasovanie:    

Za: 6 Ing. Róbert Balog ,Ing. Ján Hlavačka, Ing. František Kováč,  

Ing. Valér Kováč, Matej Silvay, Lukáš Štefan 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 1 Radoslav Kollár 

 

Uznesenie bolo prijaté. 
 

Bod 7 

Správa o výsledkoch kontroly hlavnej kontrolórky za obdobie od 1.7.2020 do 15.9.2020 
 

Starostka obce - správa hlavnej kontrolórky o výsledkoch kontroly Vám bola zaslaná mailom. 
 

Ing. Oxana Hospodárová – táto kontrola podľa plánu kontrolnej činnosti bola zaradená na 

tento polrok nevediac o tom, že aj pani prokurátorka robila kontrolu na tomto úseku. V správe 

máte výsledky, že aké máme prijaté VZN. Pani prokurátorka nám vytkla, že tri VZN nemáme 

prijaté, ale ja som kontrolou zistila, že ich máme, len názov VZN nie je presný. Takže pri 

kontrole VZN som nenašla žiaden nedostatok. Ale potrebujeme štatút obce zosúladiť so 

zákonom. Dohodli sme sa, že návrh Vám bude predložený do zastupiteľstva.  
 



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 správu o výsledkoch kontroly hlavnej kontrolórky Obce Nižný 

Klátov od 1.7.2020 do 15.9.2020 
 

Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia: 
 

Hlasovanie:    

Za: 6 Ing. Róbert Balog, Ing. Ján Hlavačka, Ing. František Kováč,  

Ing. Valér Kováč, Matej Silvay, Lukáš Štefan 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 1 Radoslav Kollár 
 

Uznesenie bolo prijaté. 
 

Bod 8 

Žiadosť o zmenu územného plánu 
 

Starostka obce – na poslednom zasadnutí obecného zastupiteľstva Vám bola predložená 

žiadosť o zmenu územného plánu aj s petíciou, ktorá bola na obec doručená 7.6.2020. Túto 

žiadosť ste zobrali na vedomie s tým, že po preštudovaní všetkých materiálov a situácie 

v danej lokalite sa tomuto bodu budete venovať na najbližšom zasadnutí obecného 

zastupiteľstva. Poprosím pani Müllerovú, aby prečítala žiadosť pani Demkovej. 
 

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 schvaľuje návrh zmenu územného plánu v lokalite údolie Vrbica s funkčným 

využitím: zmiešané územie vybavenosti a rekreácie, resp. zmiešané územie rekreácie 

a bývania v zmysle rozsahu žiadosti Ing. Alexandry Demkovej zo dňa 15.6.2020.  
 

Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia: 
 

Hlasovanie:    

Za: 0  

Proti: 3 Ing. František Kováč, Matej Silvay, Lukáš Štefan 

Zdržal sa: 3 Ing. Róbert Balog, Ing. Ján Hlavačka, Ing. Valér Kováč 

Neprítomný: 1 Radoslav Kollár 

 

Uznesenie nebolo prijaté. 
 

Andrea Müllerová – na stretnutí sme sa dohodli, že zistím informácie, čo sa týka získania 

dotácie na obstaranie územnoplánovacej dokumentácie, resp. obstaranie zmien a doplnkov 

územného plánu aj kvôli tomu, že okolo každých zmien a doplnkov je veľa práce a ak by sme 

do toho šli, tak by sme oslovili všetkých obyvateľov, aby mohli podávať návrhy na zmeny.  

K žiadosti o dotáciu je predložiť aj povinné prílohy. Z týchto príloh nám chýbajú dve a to 

územnoplánovacie zásady a stanovisko nadriadeného orgánu v zmysle § 20 stavebného 

zákona. Budeme sa to snažiť nájsť aj prostredníctvom štátneho archívu. Vy ste požiadali 

o zmenu územného plánu v jednej časti obce s funkčným využitím rekreácie a bývania. Je 

potrebné podať novú žiadosť s funkčným využitím na rekreácie s tým, že náklady na uvedené 

zmeny a doplnky budete znášať vy. Alebo počkáte, kým skompletizujeme dokumenty 

potrebné k žiadosť o dotáciu a vrámci otvorenia zmien a doplnkov podáte návrh na zmenu.  
 



Ing. František Kováč – kedy môžeme žiadať o dotáciu? 
 

Andrea Müllerová – žiadosť sa prekladá ministerstvu od 15. januára do 28. februára, ktorej 

súčasťou musí byť už schválené zasadanie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie 

a zmluvu so spracovateľom územného plánu.  
 

Ing. Alexandra Demková – ja som rátala s tým, keď som podávala žiadosť, že si to budem 

musieť platiť.  
 

Mikuláš Bernát – za tri mesiace sme sa absolútne nepohli z miesta. Mali sme tu minule pána 

Škovieru, ktorý to chcel celé zasponzorovať. Nech mi niekto vysvetlí, prečo územný plán po 

Klatovianku platí a od Klatovianky neplatí.  
 

Ing. František Kováč – vy si žiadosť podajte nezávisle od toho, čo my zistíme ohľadom 

chýbajúcich dokumentov. Nám nezaujíma len Klatovianka, nás zaujíma celá obec a tým 

pádom to budeme riešiť ako celok a keď Vaša žiadosť sa schváli skôr, tak si to zaplatíte a ak 

neskôr, tak to obec zaplatí v rámci dotácie.  
 

Bod 9 

Rôzne  
 

Maľovanie interiéru  školskej jedálne a materskej školy 

Starostka obce – priestory v Materskej škole boli vymaľované po 6 rokoch a školská jedáleň 

po 4 rokoch, maľovanie sme zabezpečili a bolo uskutočnené počas letných prázdnin na 

prelome júla a augusta. V školskej jedálni bola vymenená stará zárubňa za novú a zakúpené 

nové plastové dvere medzi školskou jedálňou a vstupom do kuchyne, boli zakúpené troje 

biele dvere s kľučkami do záchodov v školskej jedálni. V Materskej škole bola vymenená 

podlaha v kancelárii pani riaditeľky a zakúpený nový koberec do triedy v MŠ. Veľmi pekne 

ďakujem poslancovi Lukášovi Štefanovi, ktorý si našiel čas a prišiel pomôcť nášmu 

údržbárovi Martinovi Krůčkovi s búracími prácami a výmenou zárubne.   
 

Rekonštrukcia parku 

Starostka obce – rekonštrukcia parku a priestranstva pred obecným úradom je ukončená 

v rámci dotácie a obstaraných položiek. V parku je nad rámec VO zakúpená a osadená nová  

autobusová zastávka, dlažba pod zastávkou a 6 kusov parkových lavičiek. V parku je 

vyvedená elektrika a voda, v budúcnosti sa ráta s fontánou a osvetlením parku. 
 

Ing. František Kováč – práce sa ukončili, ale pri prívalových dažďoch sa nám časť parku 

zaplavuje. Vieme, že to nebolo vyobstarané, ale to že tam treba urobiť zábranu, je fakt. Bolo 

by tam potrebné napr. dať nejaké palisády.  
 

Rekonštrukcia elektrických rozvodov v sále kultúrneho domu 

Starostka obce  - v sále kultúrneho domu sa pripravuje rekonštrukcia elektroinštalácie. Budú 

sa meniť kompletne rozvody elektriny, montovať sa prúdové chrániče a motorické  zásuvky 

za javiskom, ktoré predtým neboli. Zásuvky za javiskom boli obhorené svetlá , nefunkčné 

kvôli mnohopočetným poškodeniam káblov. Počet zásuviek je nedostatočný , elektrorozvodná 

skriňa , ktorá sa bude meniť , nezodpovedá platným normám, má obnažené živé časti 

núdzového  evakuačného svetla, ktoré nefunguje. 
 

Rekonštrukcia - Základná škola  

Starostka obce  - na základnej škole prebiehajú rekonštrukčné práce fasády, zvody vody, 

špalety okolo okien, výmena okenných otvorov, kamenný chodníček a zábradlia v interiéry.  
 



Dňa 2. septembra 2020, v prvý školský deň, sme v sále kultúrneho domu privítali prvákov a 

ostatných žiakov školy. Prváčikom obec zakúpila malú pozornosť v podobe temperových 

farieb a farbičiek. Nielen im, ale aj rodičom sa prihovorila pani riaditeľka Mgr. Anna 

Hudáková.  Do prvého ročníka nastúpilo 8 žiakov.  
 

Dom smútku  

Starostka obce  - poprosím p. poslanca Kováča, ktorý je stavebný dozor na tejto stavbe, aby 

nás informoval v krátkosti, ako prebieha rekonštrukcia.  
 

Ing. František Kováč – práce na Dome smútku pokračujú v súlade s projektovou 

dokumentáciou a vyobstaranými položkami. Dokončiť by to mal do 15. októbra. Rozpočtový 

náklad je dodržaný. V rozpočtových nákladoch nie je zahrnutý interiér, ktorý ani nebol 

súčasťou rozpočtu. Vonkajšok bude upravený tak, aby bol bezbariérový prístup z jednej aj 

druhej strany.  
 

Matej Silvay – odkedy môžeme prevádzkovať Dom smútku? 
 

Ing. František Kováč – prevádzkovať sa bude môcť okamžite s tým, že my sa musíme 

dohodnúť na chladničke s tým, že sa uhradí z odmien, ktorých sme sa vzdali.  
  
Posedenie s dôchodcami 

Vzhľadom na druhú vlnu pandémie COVID 19 sme sa s poslancami obecného zastupiteľstva 

na pracovnej porade rozhodli, že túto tradičnú akciu – udalosť, ktorá sa mala uskutočniť 

v mesiaci október, nebudeme organizovať v záujme ochrany zdravia. Našim Jubilantom 

budeme gratulovať osobne a darčeky im budeme roznášať do ich domácností. 
  
Hrobové miesta 

Starostka obce  - obec má k dispozícii 3 voľné hrobové miesta na cintoríne. Je potrebné 

schváliť výkop nových hrobových miest a zvážiť výstavbu ďalšieho oporného múra.  
 

Podnet Rastislav Bernáta 

Starostka obce  - p. Rastislav Bernát sa prišiel informovať, ako chceme riešiť poškodenie 

súkromnej prístupovej cesty  na ulici Mlynky, kde dal p. Bernát súhlasné stanovisko na 

svojich parcelách na rozkopanie a uloženie  kanalizácie a vodovodu. Bývalé vedenie resp. 

pani starostka Jokeľová sľúbila p. Bernátovi, že cestu po realizácií VVS uvedenie do 

pôvodného stavu. To sa nestalo. Pán Bernát žiada od obce Nižný Klátov,  aby zrealizovala 

nápravu. Ak sa náprava nezrealizuje, cestu opraví na vlastné náklady a bude vyžadovať od 

obce refundáciu. Dnes doručil na obecný úrad písomnú žiadosť o nápravu – opravu 

prístupovej cesty.  
 

Matej Silvay – bolo by dobré aby ste zistili v kolaudačnom rozhodnutí, či VVS malo 

v podmienke dať cestu do pôvodného stavu. 
 

Ing. Valér Kováč – čo ja viem aj čo sa týka Čaksovej a čo mám informácie od Marcely 

Jokeľovej, Environmentálny fond nepreplácal úpravu povrchu. Nebolo to súčasťou týchto 

dotácií.  
 

Andrea Müllerová – prejdem dokumentáciu ohľadom kolaudácie kanalizácie a pani starostka 

zistí na VVS to isté ohľadom vodovodu.   

 

Ing. Valér Kováč – ešte môžete niečo povedať k stavebnému úradu? 
 

Starostka obce  - na minulom zastupiteľstve ste sa pýtali na zmenu stavebného úradu. 

Komunikovala som s stavebným úradom v Jasove, nemali by problém nás zastrešiť, pridali by 



sa aj okolité obce. Vypovedať zmluvu s spoločným úradom Beniakovce by sme mali písomne 

najneskôr do 31.12.2020, výpovedná lehota končí ku dňu 31.12 nasledujúceho roka. 

Pripravuje sa aj nový stavebný uvidíme či bude niečo meniť. 
 

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

zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov berie na vedomie informácie ohľadom: maľovania 

interiéru materskej školy a školskej jedálne, rekonštrukcie parku, rekonštrukcie elektrických 

rozvodov v sále kultúrneho domu, rekonštrukcie v základnej škole, prácach na Dome smútku, 

posedenia s dôchodcami, hrobových miest, podnetu Rastislava Bernáta a možnosti zmeny 

stavebného úradu.  
 

Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia: 
 

Hlasovanie:    

Za: 6 Ing. Róbert Balog, Ing. Ján Hlavačka, Ing. František Kováč,  

Ing. Valér Kováč, Matej Silvay, Lukáš Štefan 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Radoslav Kollár 

 

Uznesenie bolo prijaté. 
 

Záver  
Starostka obce ukončila deviate zasadnutie, poďakovala prítomným za účasť. Zasadnutie bolo 

ukončené o 19:05 hod.  

 

 

 

 

 

Overovatelia: 

 

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

         

 

Ing. Valér Kováč.                          ................................. 

 

 

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

               Ing. Gabriela Staníková 

            starostka obce 

 

 

 

 

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

zapisovateľka 

 

 

 

 



 

 


