
 

 

OBEC NIŽNÝ KLÁTOV 

UZNESENIA 

 

z dvanásteho  zasadnutia obecného zastupiteľstva 

konaného dňa 21.10.2020 

 ( prijaté uznesenia č. 100 - 102 ) 

 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom dvanástom zasadnutí prerokovalo: 

  

1.  a) návrh na prijatie návratnej štátnej výpomoci  

     b) stanovisko o preverení dodržania podmienok na prijatie návratnej štátnej  

      výpomoci 

2.  Rozpočtové opatrenie č. 8/2020 

3.  Rôzne  

 

1.  a) návrh na prijatie návratnej štátnej výpomoci  

 b) stanovisko o preverení dodržania podmienok na prijatie návratnej štátnej  

      výpomoci 

  

Predkladateľ: starostka obce 

Prítomnosť/kvórum: 6/4 

Uznesenie č. 100 

 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p., § 17 ods. 6  a následných zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.  a na základe uznesenia vlády SR č. 

494/2020 

 

I. berie na vedomie 
stanovisko hlavnej kontrolórky obce k prijatiu bezúročnej návratnej finančnej výpomoci 

v sume 18 312 €, 

 

II. konštatuje, 
že Obec Nižný Klátov spĺňa podmienky na prijatie návratnej finančnej výpomoci, 
 

III. s c h v a ľ u j e  
1. prijatie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci poskytnutej vládou SR zo štátnych 

finančných aktív v sume  18 312,00 eur na vykrytie výpadku v podielových daniach na rok 

2020 na financovanie bežných a kapitálových výdavkov Obce Nižný Klátov za nasledovných 

podmienok: 

a) návratná finančnú výpomoc je určená na krytie výdavkov na výkon samosprávnych 

pôsobností s povinnosťou použitia do konca roka 2020, 

b) splatnosť návratnej finančnej výpomoci v rovnomerných splátkach, pričom prvá splátka 

bude uhradená v roku 2024, 

c) výška rovnomerných ročných splátok v r. 2024 – 2027 predstavuje sumu  4 578 eur ročne,  

 

 

 



 
 

 

2. použitie návratnej finančnej výpomoci v sume                                        18 312,00 eur  

    z toho  

na úhradu bežných výdavkov                                                                   10 535,00 eur 

na úhradu kapitálových  v sume                                                                 7 777,00 eur 

 

 

Hlasovanie:    

Za: 6 Ing. Róbert Balog , Ing. Ján Hlavačka, Radoslav Kollár, Ing. František 

Kováč, Ing. Valér Kováč, Matej Silvay 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 1 Lukáš Štefan 
 

 

V Nižnom Klátove  22.10.2020                                            

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

. 

                                                                                                      Ing. Gabriela Staníková 

     starostka obce 

 

2.   Rozpočtové opatrenie č. 8/2020 

 

Predkladateľ: starostka obce 

Prítomnosť/kvórum: 6/4 

 

 

Uznesenie č. 101 

 

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), d, zákona č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v z. n. p.  

 

A. ruší  uznesenie č. 97 zo dňa 21.9.2020 v časti  : 
 

a) presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia 

celkové príjmy a celkové výdavky :  

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 € 

4)  

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

 

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 € 

 

 



 

 

 

B. schvaľuje 
rozpočtové opatrenie č.: 8 /2020  podľa predloženého návrhu  :  

 

a ) povolené prekročenie a viazanie  príjmových finančných operácií 

       na položke  2xx  514002   20   poskytnutie NFV  v sume                18  312  € 

       na položke  2xx   454  46 prevod  z RF  havarijný stav   v sume       3 700  € 

  

b) povolené prekročenie a viazanie výdavkov 
na položke  2yy   KZ  20  refundácia kapitálových výdavkov   v sume   7 777  € 

na položke 2yy   KZ  20  refundácia  bežných  výdavkov  v sume        10 535  € 

 

c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov 
na položke 2yy  46 oprava strechy  havarijný stav   v sume    3 700 € 

 

Hlasovanie:    

Za: 6 Ing. Róbert Balog , Ing. Ján Hlavačka, Radoslav Kollár, Ing. František 

Kováč, Ing. Valér Kováč, Matej Silvay 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 1 Lukáš Štefan 

 

 

V Nižnom Klátove  22.10.2020                                            

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

. 

                                                                                                      Ing. Gabriela Staníková 

     starostka obce 

 

 

3.   Rôzne   

 

Predkladateľ: starostka obce 

Prítomnosť/kvórum: 6/4 

 

Uznesenie č. 102 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov  

berie na vedomie  

informácie ohľadom: stavu strechy nad administratívnou časťou obecného úradu a pošty, 

delimitácie pozemkov, územného plánu obce, prác na základnej škole, projektovej 

dokumentácie na cesty,  spoločného obecného radu Beniakovce a prác na Dome smútku.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Hlasovanie:    

Za: 6 Ing. Róbert Balog , Ing. Ján Hlavačka, Radoslav Kollár, Ing. František 

Kováč, Ing. Valér Kováč, Matej Silvay 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 1 Lukáš Štefan 

 

 

V Nižnom Klátove  22.10.2020                                            ........................................................ 

                                                                                                       Ing. Gabriela Staníková 

      starostka obce 

 


