
OBEC NIŽNÝ KLÁTOV

Zápisnica
z trinásteho zasadnutia obecného zastupiteľstva

konaného dňa 14.12.2020

Prítomní:  Starostka obce: Ing. Gabriela Staníková

 Poslanci: Ing. Róbert Balog, Ing. Ján Hlavačka, Radoslav Kollár, 

 Ing. František Kováč, Matej Silvay, Lukáš Štefan  

Neprítomní:       Ing. Valér Kováč

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.   Návrh VZN č. 2/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2016 o miestnom   
poplatku za   rozvoj
5.   Návrh VZN č. 3/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2018 o verejnom 
poriadku na území Obce Nižný Klátov
6.   Návrh VZN č. 4/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2016 o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na 
území Obce Nižný Klátov
7.   Návrh VZN č. 5/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi na území obce Nižný Klátov
8.   a) Návrh rozpočtu na roky 2021 – 2023 
      b) Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na rok 2021 -2023
9.   Žiadosť o zmenu územného plánu
10. Správa o kontrolnej činnosti za obdobie od 16.9.2020 do 10.12.2020
11. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021
12. Návrh na poskytnutie odmien za rok 2020
13. Rozpočtové opatrenie č. 11
14. Memorandum o spolupráci  UMR Udržateľného mestského rozvoja
15. Rôzne
16. Záver
 

Bod 1
Otvorenie zasadnutia
V zmysle pozvánky otváram trináste  zasadnutie obecného zastupiteľstva v Nižnom Klátove
o 18:05 hod. Prítomní sú šiesti  poslanci. Svoju neúčasť ospravedlnil Ing. Valér Kováč. Sme
uznášania  schopní.  Pozvánka  na  dnešné  zasadnutie  bola  poslancom  doručená  spolu
s materiálmi emailom. Pozvánka na trináste  zasadnutie OZ bola zverejnená 10.12.2020 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, Radoslav Kollár, Ing. František

Kováč, , Matej Silvay, Lukáš Štefan  
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 1 Ing. Valér Kováč

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). 

Starostka  obce dala  hlasovať  o schválení  programu  trinásteho  zasadnutia  obecného
zastupiteľstva,  pričom  na  prijatie  tohto  uznesenia  je  potrebná  nadpolovičná  väčšina
prítomných poslancov. Program trinásteho 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.   Návrh VZN č. 2/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2016 o miestnom 
poplatku za   rozvoj
5.   Návrh VZN č. 3/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2018 o verejnom 
poriadku na území Obce Nižný Klátov
6.   Návrh VZN č. 4/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2016 o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na 
území Obce Nižný Klátov
7.   Návrh VZN č. 5/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi na území obce Nižný Klátov
8.   a) Návrh rozpočtu na roky 2021 – 2023 
      b) Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na rok 2021 -2023



9.   Žiadosť o zmenu územného plánu
10. Správa o kontrolnej činnosti za obdobie od 16.9.2020 do 10.12.2020
11. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021
12. Návrh na poskytnutie odmien za rok 2020
13. Rozpočtové opatrenie č. 11
14. Memorandum o spolupráci  UMR Udržateľného mestského rozvoja
15. Rôzne
16. Záver
 

Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu:

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

Kováč, Matej Silvay, Lukáš Štefan
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 1 Ing. Valér Kováč

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, Matej Silvay, za predsedu navrhla Lukáša Štefana. 

Hlasovanie:   
Za: 5 Ing. Róbert Balog , Ing. Ján Hlavačka, Radoslav Kollár, Ing. František

Kováč, Lukáš Štefan
Proti: 0
Zdržal sa: 1 Matej Silvay
Neprítomný: 1 Ing. Valér Kováč

Poslanci návrh uznesením schválili.

Za overovateľov zápisnice určujem Ing. Róberta Baloga , Ing. Jána Hlavačku.

Za zapisovateľku určujem Andreu Müllerovú .

Bod 3
Kontrola plnenia uznesení

Starostka  obce -  konštatovala,  že  za  obdobie  zasadnutí  obecného  zastupiteľstva   od
29.06.2020 do 21.10.2020 bolo prijatých 19 uznesení  ( prijaté uznesenia č. 84 - 102)
Obecné zastupiteľstvo  Obce Nižný Klátov na  obecných zastupiteľstvách 
 zobralo na vedomie  kontrolu plnenia uznesení  (uznesenie č.84 a č.94),  Výročnú správa
obce za rok 2019  (uznesenie  č.95),  Správu o výsledkoch kontroly hlavnej  kontrolórky za



obdobie  od  1.7.2020  do  15.9.2020  (uznesenie  č.98),  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 (uznesenie č.99),
zobralo na vedomie správu o výsledkoch kontroly hlavnej kontrolórky Obce Nižný Klátov
od 1.4.2020 do 20.06.2020 (uznesenie č.87),
zobralo na vedomie , konštatovalo a schválilo  a) návrh na čerpanie a použitie návratných
zdrojov  financovania,   b)  správu  o preverení  podmienok  na  prijatie  návratných  zdrojov
financovania (uznesenie č.96), 
schválilo rozpočtové opatrenie 7/2020 (uznesenie č.97),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), 
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), 
zobralo 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), 
zobralo 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 Lukáš Štefan 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, Radoslav Kollár, Ing. František

Kováč, Matej Silvay, Lukáš Štefan
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 1 Ing. Valér Kováč

Bod 4
Návrh VZN č. 2/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2016 o miestnom 
poplatku za   rozvoj

Starostka obce - bol Vám zaslaný návrh VZN č. 2/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.
2/2016 o miestnom poplatku za rozvoj. Do 08.12.2020 bolo možné predkladať pripomienky k



návrhu VZN. V určenom termíne na pripomienkovanie návrhu neboli doručené na obecný
úrad v Nižnom  Klátove žiadne pripomienky od fyzických a právnických osôb.
V zmysle  zákona  č.  447/2015  Z.  z.  o miestnom  poplatku  za  rozvoj  si „Obec  všeobecne
záväzným nariadením určí spôsob zverejnenia informácií o výške výnosu z poplatku za rozvoj
a  jeho  použití  v  členení  použitia  výnosov  podľa  realizovaných  projektov  tak,  aby  tieto
informácie boli zverejnené najmenej raz ročne“

Preto bol doplnený § 3 Zverejňovanie informácií, kde sme určili, že tieto informácie budú
zverejnené každoročne v záverečnom účte.  

Predseda návrhovej komisie Lukáš Štefan skonštatoval, že nebol predložený návrh na zmenu
návrhu uznesenia a predniesol návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov
v súlade s § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 
p r e r o k o v a l o  
VZN č. 2/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2016 o miestnom poplatku za rozvoj

Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia:

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

Kováč, Matej Silvay, Lukáš Štefan
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 1 Ing. Valér Kováč

Uznesenie bolo prijaté. 

Predseda návrhovej komisie Lukáš Štefan predniesol návrh na prijatie VZN č. 2/2020: Obec-
né  zastupiteľstvo  obce  Nižný  Klátov  v  súlade  s  ustanovením  §  6  ods.  1  zákona  SNR
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona č.
447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
s a  u z n á š a   na 
VZN č. 2/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2016 o miestnom poplatku za rozvoj

Starostka obce dala hlasovať o VZN č. 2/2020:

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

Kováč, Matej Silvay, Lukáš Štefan
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 1 Ing. Valér Kováč

Poslanci sa na VZN č. 2/2020 uzniesli. 

Bod 5   
Návrh VZN č. 3/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2018 o verejnom poriadku na
území Obce Nižný Klátov

Starostka obce - bol Vám zaslaný návrh VZN č. 3/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.
4/2018  o verejnom  poriadku  na  území  Obce  Nižný  Klátov.  Do  08.12.2020  bolo  možné
predkladať  pripomienky k návrhu VZN. V určenom termíne  na pripomienkovanie  návrhu



neboli  doručené na  obecný úrad v  Nižnom  Klátove  žiadne pripomienky od fyzických  a
právnických osôb.
Zaslaný  návrh  VZN  rieši  zmenu  názvu  VZN č.  4/2018  o verejnom poriadku  na  základe
protestu  prokurátora.  Na základe  §  4  ods.  5  zákona  č.  369/1990 Zb.  Zákona  o obecnom
zriadení si obec určí vo veciach územnej samosprávy okrem iného aj: pravidlá na udržiavanie
čistoty v obci a ochranu verejnej zelene a   činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo
obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste. 
Uvedené  pravidlá  a činnosti  sú  uvedené  vo  VZN  č.  4/2018,  no  na  základe  odporúčania
prokurátora, sa mení jeho názov. Obsah ostáva. 

Predseda návrhovej komisie Lukáš Štefan skonštatoval, že nebol predložený návrh na zmenu
návrhu uznesenia a predniesol návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov
v súlade s § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 
p r e r o k o v a l o  
VZN č. 3/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2018 o verejnom poriadku na území obce 
Nižný Klátov

Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia:

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

Kováč, Matej Silvay, Lukáš Štefan
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 1 Ing. Valér Kováč

Uznesenie bolo prijaté. 

Predseda  návrhovej  komisie  Lukáš  Štefan  predniesol  návrh  na  prijatie  VZN  č.  3/2020:
Obecné zastupiteľstvo obce Nižný Klátov v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. g), § 6
ods. 1, § 4 ods.5 písm. a) bod 2. a 5 a písmeno b) zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 48 zákona SNR č. 372/1990
Zb. o priestupkoch aj v súlade s ďalšími všeobecne záväznými predpismi 
s a  u z n á š a   na 
VZN č. 3/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2018 o verejnom poriadku na území obce
Nižný Klátov.

Starostka obce dala hlasovať o VZN č. 3/2020:

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

Kováč, Matej Silvay, Lukáš Štefan
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 1 Ing. Valér Kováč

Poslanci sa na VZN č. 3/2020 uzniesli. 

Bod 6   
Návrh VZN č.  4/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.  3/2016 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce
Nižný Klátov



Starostka obce - bol Vám zaslaný návrh  VZN č. 4/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.
3/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území Obce Nižný Klátov. Do 08.12.2020 bolo možné predkladať pripomienky k
návrhu VZN. V určenom termíne na pripomienkovanie návrhu neboli doručené na obecný
úrad v Nižnom  Klátove žiadne pripomienky od fyzických a právnických osôb.

Na pracovnom stretnutí  sme Vám oznámili,  že výška vyrubeného poplatku za komunálny
odpad na rok 2020 nepokryje náklady. Z tohto dôvodu sme na Váš návrh pripravili toto VZN,
ktoré rieši zvýšenie sadzby poplatku za odpad, na základe ktorej sa vypočítava výška ročného
poplatku za komunálne odpady o 15 %. 

Predseda návrhovej komisie Lukáš Štefan skonštatoval, že nebol predložený návrh na zmenu
návrhu uznesenia a predniesol návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov
súlade s § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 
p r e r o k o v a l o
VZN č. 4/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2016 o miestnych daniach a o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Nižný Klátov 

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

Kováč, Matej Silvay, Lukáš Štefan
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 1 Ing. Valér Kováč,

Uznesenie bolo prijaté.

Predseda  návrhovej  komisie  Lukáš  Štefan  predniesol  návrh  na  prijatie  VZN  č.  4/2020:
Obecné zastupiteľstvo obce Nižný Klátov v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona SNR
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona č.
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov 
s a  u z n á š a   na 
VZN č. 4/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2016 o miestnych daniach a o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Nižný Klátov

Starostka obce dala hlasovať o VZN č. 4/2020:

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

Kováč, Matej Silvay, Lukáš Štefan
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 1 Ing. Valér Kováč,

Poslanci sa na VZN č. 4/2020 uzniesli. 

Bod 7  
Návrh VZN č. 5/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi na území obce Nižný Klátov

Starostka obce - bol Vám zaslaný návrh  VZN č. 5/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Nižný Klátov. Do 08.12.2020 bolo možné



predkladať  pripomienky k návrhu VZN. V určenom termíne  na pripomienkovanie  návrhu
neboli  doručené na  obecný úrad v  Nižnom  Klátove  žiadne pripomienky od fyzických  a
právnických osôb.

Predseda návrhovej komisie Lukáš Štefan skonštatoval, že nebol predložený návrh na zmenu
návrhu uznesenia a predniesol návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov v súlade s § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 
p r e r o k o v a l o 
VZN č. 5/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na 
území obce Nižný Klátov

Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia:

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

Kováč, Matej Silvay, Lukáš Štefan
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 1 Ing. Valér Kováč

Uznesenie bolo prijaté. 

Predseda  návrhovej  komisie  Lukáš  Štefan  predniesol  návrh  na  prijatie  VZN  č.  5/2020:
Obecné zastupiteľstvo obce Nižný Klátov v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona SNR
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 81 ods. 8
zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov                 
s a  u z n á š a   na 
VZN č.  5/2020 o nakladaní  s komunálnymi  odpadmi  a drobnými stavebnými odpadmi  na
území obce Nižný Klátov

Starostka obce dala hlasovať o VZN č. 5/2020:

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

Kováč, Matej Silvay, Lukáš Štefan
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 1 Ing. Valér Kováč

Poslanci sa na VZN č. 5/2020 uzniesli. 

Bod 8  
 a) Návrh rozpočtu na roky 2021 – 2023 
 b) Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na rok 2021 -2023
Starostka  obce -  návrh  rozpočtu  bol  zverejnený  na  obecnej  tabuli  a  stránke  obce  dňa
27.11.2020 K rozpočtu sme mali pracovné stretnutie v stredu 9.12.2020 za účasti všetkých
poslancov aj s účasťou hlavnej kontrolórky obce Ing. Oxany Hospodárovej. Rozpočet sme
upravili podľa Vašich požiadaviek na pracovnej porade. Upravený rozpočet Vám bol zaslaný
emailom. Má niekto otázky, alebo sa chce niekto vyjadriť k rozpočtu? 

Predseda návrhovej komisie Lukáš Štefan 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., § 4 a §
10 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskor-
ších predpisov 

 I.   prerokovalo návrh rozpočtu obce na roky 2021 – 2023
 II.  berie na vedomie 
 a) návrh rozpočtu na roky 2022 a 2023
 b) stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na rok 2021-2023
 c) neuplatňovanie programov v rozpočte Obce Nižný Klátov od roku 2014
III. schvaľuje 
 a) rozpočet na rok 2021 do výšky jednotlivých ekonomických kategórií v celkovej sume:
 Bežný rozpočet 
- príjmy ........................      816 190 €
 - výdavky......................     794 190 €
 Kapitálový rozpočet
 - príjmy.........................                0 € 
- výdavky......................      330 000 €
 Finančné operácie
 - príjmy .........................    349 050 €
 - výdavky ......................      41 050 €
 Rozpočet SPOLU 
- príjmy .......................... 1 165 240 €
- výdavky ....................... 1 165 240 € 

b)  použitie rezervného fondu obce v sume  30 000  € 
z toho: 

  1)     18 000  €  na projektovú dokumentáciu - miestne komunikácie   
  2)       6 000  €  na odvodnenie budovy obecného úradu
  3)       6 000  €  na výstavbu oporného múru
  4)     19 000  €  splátky úveru VUB

c)  kapitálové výdavky z úveru v sume  300 000 €
z toho: 
1) 300 000  €  na rekonštrukciu miestnych komunikácií, chodníkov, rigolov  

Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia:

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

Kováč, Matej Silvay, Lukáš Štefan
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 1 Ing. Valér Kováč

Uznesenie bolo prijaté. 

Bod 9 
Žiadosť o zmenu územného plánu

Starostka obce  - na obec bola doručená žiadosť od Ing. Alexandry Demkovej  dňa 9.12.2020 
o zmenu územného plánu. Žiadosť spolu s mapou Vám bola doručená v materiáloch.



Predseda návrhovej komisie Lukáš Štefan skonštatoval, že nebol predložený návrh na zmenu
návrhu uznesenia a predniesol návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov
ž i a d a spracovať zmeny a doplnky č. 5 územného plánu obce Nižný Klátov v časti za cha-
tou Klatovianka v rozsahu  podľa  žiadosti  Ing.  Alexandry  Demkovej  s podmienkou,  že
všetky náklady spojené so zmenami a doplnkami č. 5 územného plánu Obce Nižný Klátov
znáša žiadateľ. 

Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia:

Hlasovanie:   
Za: 5 Ing. Róbert Balog , Ing. Ján Hlavačka, Radoslav Kollár, Ing. František

Kováč, Lukáš Štefan
Proti: 1 Matej Silvay
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 1 Ing. Valér Kováč

Uznesenie bolo prijaté. 

Bod 10 
Správa o kontrolnej činnosti za obdobie od 16.9.2020 do 10.12.2020

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

Predseda návrhovej komisie Lukáš Štefan 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 16.09.2020 do 
10.12.2020

Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia:

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

Kováč, Matej Silvay, Lukáš Štefan
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 1 Ing. Valér Kováč

Uznesenie bolo prijaté. 

Bod 11
Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021

Starostka obce -  bol Vám zaslaný mailom plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. 
polrok 2021.

Predseda návrhovej komisie Lukáš Štefan 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. 
obecnom  zriadení  v  z.  n.  p. schvaľuje  plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021, súhlasí s
s presunom  dvoch  kontrol  z roku 2020  poveruje  hlavnú kontrolórku obce výkonom kontrol
podľa plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021



Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia:

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

Kováč, Matej Silvay, Lukáš Štefan
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 1 Ing. Valér Kováč

Uznesenie bolo prijaté. 

Bod 12
Návrh na poskytnutie odmien za rok 2020
Starostka obce - v materiáloch Vám bola zaslaná tabuľka s návrhom odmien pre poslancov,
ktorú sme Vás poprosili doplniť. Doplnili ste ju podľa aktivít, na ktorých ste sa zúčastňovali.
Ak by chcel ešte niečo niekto doplniť nech sa páči. Otváram rozpravu k danému bodu.

Ing. Ján Hlavačka -  Ja by som chcel doplniť návrh na poskytnutie odmien v bode C a to
zvýšenie platu starostke Obce vo výške 60% za mesiac december 2020.

Predseda  návrhovej  komisie  Lukáš  Štefan  predniesol  návrh  na  uznesenie:  Obecné
zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov s ch v a ľ u j e
v zmysle čl. 2 zásad odmeňovania poslancov
A. poskytnutie odmien poslancom obecného zastupiteľstva podľa dochádzky
1. za účasť na zasadnutiach OZ 
2. za jednorazové aktivity podľa dochádzky: kosenie pozemkov v areáli školy, príprava Domu
smútku pred realizáciou rekonštrukcie (sťahovanie) 
3. mimoriadnu odmenu Ing. Františkovi Kováčovi za  výkon  stavebného  dozoru  pri
„Rekonštrukcii  Domu  smútku  II.  etapa“  a  ZŠ,  konzultácie  –  zatekanie  strechy  v ZŠ
a ohľadom  fasády  ZŠ, konzultácie  k projektovej  dokumentácii  ohľadom  ciest,  mostov,
chodníkov v sume 720,- € 
4. mimoriadnu odmenu Radoslavovi Kollárovi za výkon stavebného dozoru pri „Modernizácii
ZŠ“, technickej podpore a výkonu stavebného dozoru pri „Rekonštrukcii Domu smútku II.
etapa  v neprítomnosti  Ing.  Kováča,  za  upratovanie  povaly  školy  pred  opravou  strechy
a odborné posúdenie havarijného stavu strechy na budove obecného úradu v sume 1265,- €  
5. mimoriadnu odmenu Ing. Jánovi Hlavačkovi za upratovanie povaly školy pred opravou
strechy v sume 100,-  €  v zmysle  § 18c ods.  5 zákona SNR č.  369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. 

B. odmenu hlavnému kontrolórovi obce za obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2020 vo výške 450,-
€, t. j. 10,71 % 

C. V súlade s § 4ods. 2 zákona č.253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov obecné zastupiteľstvo Obce 
Nižný Klátov schvaľuje zvýšenie platu starostke obce vo výške 60% za mesiac december 
2020.

Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia:
Hlasovanie:   
Za: 5 Ing. Róbert Balog , Ing. Ján Hlavačka, Radoslav Kollár, Ing. František

Kováč, Lukáš Štefan
Proti: 0



Zdržal sa: 1 Matej Silvay
Neprítomný: 1 Ing. Valér Kováč

Uznesenie bolo prijaté. 

Starostka obce - Ja by som Vám chcela v prvom rade poďakovať za prednesený návrh na 
zvýšenie platu, je to pre mňa nesmierna česť a prejavenie dôvery z Vašej strany voči mne. 
Úprimne ste ma dojali , veľmi ste ma potešili. Ďakujem pekne. Chcem Vám poďakovať 
Vážení poslanci za Váš prístup, za to že sme vytvorili pracovný kolektív a tím, ktorý 
spolupracuje na zveľadení obce. Svojho nároku na zvýšenie platu vo výške 60% za mesiac 
december 2020 sa vzdávam.

Ing. Róbert Balog - vzdávam sa svojich odmien.

Ing. Ján Hlavačka - vzdávam sa svojich odmien.

Radoslav Kollár - vzdávam sa svojich odmien.

Ing. František Kováč - vzdávam sa svojich odmien.

Lukáš Štefan  - vzdávam sa svojich odmien.

Matej Silvay - vzdávam sa svojich odmien.

Bod 13
Rozpočtové opatrenie č. 11
Starostka obce – rozpočtové opatrenie Vám bolo zaslané v materiáloch a prediskutované na 
pracovnej porade v stredu 09.12.2020. 

Predseda návrhovej komisie Matej Silvay skonštatoval, že nebol predložený návrh na zmenu 
návrhu uznesenia a predniesol návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov
schvaľuje
I. rozpočtové opatrenie č.: 11/2020
a) presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia 
celkové príjmy a celkové výdavky
1) 
z položky     2yy 0111 61 xxx  41 tarifné platy obecného úradu  v sume    1000 €
na položku  2yy 0111 62 xxx  41 odvody zamestnávateľa   v sume   1000  €
2) 
z položky     2yy 09111 61 xxx  41 tarifné platy MŠ   v sume  4 000 €
na položku 2yy 09111  62 xxx  41 odvody zamestnávateľa   v sume   4 000  €
3) 
z položky     2yy  0820    637 xxx  41 kultúra – služby    v sume  200 €
na položku  2yy  0510    637 xxx  41 vývoz a zneškodnenie odpadu    v sume 200 €

II. rozpočtové opatrenie č.:  1/2020  Základnej školy

presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia 
celkové príjmy a celkové výdavky

1.stupeň  Základnej školy FK :  09121 



 presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia 
celkové príjmy a celkové výdavky
z položky     2yy 09121 63 xxx   111  služby -prevádzka I. Stupeň ZŠ   v sume 7 138 €
spolu v sume 7 138 €
na položku  2yy 09121  61 xxx  111  odmeny zamestnancov   v sume  4 800 €
na položku  2yy 09121 63 xxx  111  služby prevádzka ZŠ  I. stupeň  v sume  2 338 €
spolu v sume 7 138 €

2.stupeň  Základnej školy FK:  09211 
presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia 
celkové príjmy a celkové výdavky
z položky     2yy  09211 63 xxx   111  služby- prevádzka II. Stupeň ZŠ   v sume 16 300 €
spolu v sume 16 300  €
na položku  2yy 09211 61 xxx  111  odmeny zamestnancov  v sume   11 735  €
na položku  2yy 09211 63 xxx  111  služby - prevádzka ZŠ II. stupeň    v sume  4 565 €
spolu v sume 16 300 €

Školský klub detí  FK  :  0950
 presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia 
celkové príjmy a celkové výdavky
z položky     2yy 0950  67  xxx  41  služby ŠKD    v sume     12  €
na položku  2yy 0950  63  xxx  41 materiál  ŠKD  v sume   12  €

Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia:

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

Kováč, Matej Silvay, Lukáš Štefan
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 1 Ing. Valér Kováč

Uznesenie bolo prijaté. 

Bod 14
Memorandum o spolupráci  UMR udržateľného mestského rozvoja

Starostka obce - dňa 4.12.2020 sa uskutočnila online pracovná  porada, ktorú zastrešilo Mesto
Košice. Odprezentovaná bola dôležitosť a nevyhnutnosť spolupráce a partnerského prístupu
v procese prípravy Integrovanej územnej stratégie udržateľného mestského rozvoja funkčnej
oblasti mesta Košice a tým aj Integrovanej územnej stratégie Košického kraja. Memorandum
o spolupráci musí byť schválené zastupiteľstvom. 

Predseda návrhovej komisie Lukáš Štefan skonštatoval, že nebol predložený návrh na zmenu 
návrhu uznesenia a predniesol návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov 
A. súhlasí s uzatvorením Memoranda o spolupráci na príprave Integrovanej územnej stratégie
udržateľného mestského rozvoja funkčnej oblasti mesta Košice podľa predloženého návrhu
(ďalej len „memorandum“) 
B. poveruje starostku obce na podpísanie memoranda s Mestom Košice a susediacimi obca-
mi, ktoré odsúhlasili uzatvorenie memoranda

Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia:



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

Kováč, Matej Silvay, Lukáš Štefan
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 1 Ing. Valér Kováč

Uznesenie bolo prijaté. 

Bod 15
Rôzne
Starostka obce  -  vzhľadom na to, že sa pre dôchodcov neorganizovalo tradičné posedenie,
neboli  na  výlete  v  Maďarsku,  v divadle,  rozhodli  sme  sa,  že  pre  dôchodcov  zakúpime
vitamínové balíčky a roznesieme ich priamo do ich domácností. Vitamínové balíčky obsahujú
magnézium, zinok, vitamín C so šípkami 500 mg, vitamín D a čaj na podporu imunity. 

COVID-výdavky
Starostka  obce   -   na  minulom zasadnutí  ste  sa  pýtali  či  nám boli  refundované finančné
prostriedky spojené s nákladmi COVIDU-19, áno boli refundované.

Dom smútku
Starostka obce   -  nech sa páči pán Ing. František Kováč poprosím Vás o stručné zhrnutie
o prácach na Dome smútku, a potom poprosím Radoslava Kollára o informácie ohľadom ZŠ.

Ing.  František  Kováč  -  rekonštrukcia  domu  smútku  bola  realizovaná  podľa  upravenej
projektovej dokumentácie,  ktorú zabezpečilo predchádzajúce vedenie obce /PD z roku z /
012016  v  CÚ  2015/.  Úpravy  smerovali  k  zníženiu  plánovaných  rozpočtových  nákladov
prehodnotením potreby realizovania niektorých stavebných prác / úspornejší návrh statického
zabezpečenia  budovy,  vylúčenie  zateplenia  nevykurovanej  budovy  a  upustenie  od
vybudovania nových väčších priestorov pre chladiacu komoru/. Úspory boli investované do
fasádneho  oceľového  obkladu  –  prakticky  bezúdržbového-  na  najviac  poveternostne
namáhanej  severnej  časti  fasády a veže  zvonice  a  do bezbariérového  prístupu do budovy
domu smútku. Rekonštrukcia domu smútku bola realizovaná v dvoch etapách:  I.  etapa na
základe uznesenia OZ č.34 zo dňa 15.04.2019 a následných č.58 zo dňa 10.10.2019 a č.67 zo
dňa 19.12,2019, II. etapa na základe uznesenia OZ č.75 zo dňa 29.01.2020. 
I. etapu realizovala firma TIMEO s. r. o. na základe Zmluvy o dielo zo dňa 11.10.2019 vo
vysúťaženej cene 43153,82 € + dodatok č. 1 3690,22€. Dosiahnutá skutočnosť  46844,04€. 
Lehota výstavby bola 40 pracovných dní, resp.  do 31.12.2019. Termín bol splnený.
II. etapu realizovala firma MP Stavex s. r. o. na základe Zmluvy o dielo zo dňa 19.06.2020 vo
vysúťaženej cene  66550,00 €.  Dosiahnutá skutočnosť  66550,00 €.  Lehota výstavby bola 60
pracovných  dní,  skutočnosť  bola  86  prac.  dní,  čiže  nesplnená  v lehote.  Zdôvodnenie  je
uvedené v „Preberacom protokole“  - vyššia moc ......
Rekonštrukcia Domu smútku v Nižnom Klátove celkom I.+II. etapa 112394,04 €
oproti  plánovaným rozpočtovým nákladom z  roku 2016 vo výške  168 000 €  v  CÚ 2015
skutočne dosiahnuté náklady predstavujú 66,9%.
Návrh opatrení:
1/ Záručná doba firmy TIMEO končí 31.12.2024 v termíne do 31.12.2023 vykonať hĺbkovú 
kontrolu vád/ skrytých aj zjavných/ a v prípade potreby uplatniť reklamáciu.



2/ Dtto platí pre firmy MP Stavex kde záručná doba končí 25.11.2025 – tzn. vykonať vyššie 
uvedenú kontrolu do termínu 25.11.2024.
3/ Odstrániť vzrástle stromy z blízkosti budovy domu smútku, tak aby ihličie, lístie  nemohli 
upchávať strešné zvody – vodorovné a zvislé. V okolí budovy vysádzať len nízke dreviny / 
max. výšky 2,5m/ 
  

Základná škola
Starostka obce  -  nech sa páči pán Radoslav Kollár poprosím Vás o stručné zhrnutie prác na 
Základnej škole.

Radoslav  Kollár    -  Záverečnú  správu  ešte  nemám  vzhľadom na  to,  že  na  škole  máme
nedorobky, na ktorých sa momentálne pracuje. Záverečnú správu pripravím po ukončení prác
a po prevzatí a odovzdaní školy do konečného užívania preberacím protokolom. 

Mikuláš Bernát - ja by som chcel veľmi pekne poďakovať za darčeky Vám pani starostka
a všetkým  poslancom,  ktoré  sme  dostali  a ktoré  nám  pani  starostka  rozniesla  priamo  do
domácností, hneď sa lepšie cítim. Ja by som mal ešte jednu poznámku, na cintoríne je lipa,
ktorá je v zlom stave a mohla by poškodiť  priestranstvo v okolí cintorína a oporný múr.

Ing. František Kováč  - ja doporučujem orezať stromy v okolí Domu smútku, jedná sa o boro-
vice.

Radoslav Kollár - lipy by mali prejsť údržbou, poškodzujú plot a pri nárazovom vetre a opa-
daní konárov by mohli poškodiť aj hrobové miesta.

Predseda návrhovej komisie Lukáš Štefan skonštatoval, že nebol predložený návrh na zmenu
návrhu uznesenia a predniesol návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov
berie na vedomie 
informácie ohľadom vitamínových balíčkov pre dôchodcov, refundácii finančných prostried-
kov vynaložených na náklady spojené s COVID -19, informácie ohľadom domu smútku , zá-
kladnej školy, a stromov na cintoríne.

Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia:

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

Kováč, Matej Silvay, Lukáš Štefan
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 1 Ing. Valér Kováč

Uznesenie bolo prijaté. 

Bod 16
Záver 
Starostka  obce  ukončila  trináste  zasadnutie,  poďakovala  prítomným  za  účasť  a popriala
všetkým prítomným šťastné a veselé sviatky. Zasadnutie bolo ukončené o 19:15 hod. 

Overovatelia:

Ing. Ján Hlavačka .................................
        



Ing. Róbert Balog .................................

                               ..........................................
       Ing. Gabriela Staníková

   starostka obce
Andrea Müllerová             .........................................
zapisovateľka


