OBEC NIŽNÝ KLÁTOV
Zápisnica
z štrnásteho zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 10.03.2021
Prítomní:

Neprítomný:

Starostka obce: Ing. Gabriela Staníková
Poslanci: Ing. Róbert Balog, Ing. Ján Hlavačka, Radoslav Kollár,
Ing. František Kováč, Ing. Valér Kováč, Matej Silvay
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. Žiadosť o zmenu územného plánu – Ing. Jozef Škoviera
5. Žiadosť o zmenu územného plánu – Pavol Hudák
6. Žiadosť o zabezpečenie prístupu k pozemkom
7. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2020
8. Správa o výsledkoch kontroly hlavnej kontrolórky za obdobie
od 15.12.2020 do 28.2.2021
9. Rekonštrukcie miestnych komunikácií
10. Rozpočtové opatrenie č. 1
11. Rôzne
12. Záver
Bod 1
Otvorenie zasadnutia
V zmysle pozvánky otváram štrnáste zasadnutie obecného zastupiteľstva v Nižnom Klátove
o 18:05 hod. Prítomní sú všetci poslanci. Svoju neúčasť ospravedlnil Lukáš Štefan. Sme
uznášania schopní. Pozvánka na dnešné zasadnutie bola poslancom doručená spolu
s materiálmi emailom. Pozvánka na štrnáste zasadnutie OZ bola zverejnená 05.03.2021 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:
6
Ing. Róbert Balog , Ing. Ján Hlavačka, Radoslav Kollár, Ing. František
Za:
Kováč, Ing. Valér Kováč, Matej Silvay
0
Proti:
0
Zdržal sa:
1
Lukáš Štefan
Neprítomný:
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). Ja by som doplnila bod: Návrh na realizáciu zvýšenia energetickej účinnosti
budovy obecného úradu za bod 10, bol by to bod 11.
Súhlasíte so zaradením bodu do rokovania?
Starostka obce dala hlasovať o bodoch návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6
0
0
1

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

Poslanci návrh uznesením schválili.
Starostka obce dala hlasovať o schválení programu štrnásteho zasadnutia obecného
zastupiteľstva, pričom na prijatie tohto uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina
prítomných poslancov. Program štrnásteho 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. Žiadosť o zmenu územného plánu – Ing. Jozef Škoviera
5. Žiadosť o zmenu územného plánu – Pavol Hudák
6. Žiadosť o zabezpečenie prístupu k pozemkom
7. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2020
8. Správa o výsledkoch kontroly hlavnej kontrolórky za obdobie
od 15.12.2020 do 28.2.2021
9. Rekonštrukcie miestnych komunikácií
10. Rozpočtové opatrenie č. 1
11. Návrh na realizáciu zvýšenia energetickej účinnosti budovy obecného úradu
12. Rôzne
13. Záver

Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu:
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6
0
0
1

Ing. Róbert Balog , Ing. Ján Hlavačka, Radoslav Kollár, Ing. František
Kováč, Ing. Valér Kováč, Matej Silvay
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: Radoslava Kollára,
Ing. Františka Kováča za predsedu navrhla Ing. Jána Hlavačku.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6
0
0
1

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

Poslanci návrh uznesením schválili.
Za overovateľov zápisnice určujem Mateja Silvaya a Radoslava Kollára.
Za zapisovateľku určujem Janu Hužvár Kralovanskú .
Bod 3
Kontrola plnenia uznesení
Starostka obce - konštatovala, že na trinástom zasadnutí obecného zastupiteľstva bolo
prijatých trinásť uznesení ( prijaté uznesenia č. 103 - 115)
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov na trinástom zasadnutí obecného zastupiteľstva
zobralo na vedomie kontrolu plnenia uznesení (uznesenie č.103), Správu o kontrolnej
činnosti (uznesenie č.110), informácie ohľadom vitamínových balíčkov pre dôchodcov,
refundácií finančných prostriedkov spojené s COVID 19, informácie ohľadom domu smútku ,
základnej školy a stromov na cintoríne (uznesenie č.115), prerokovalo a uznieslo sa na
návrhu VZN č.2/2020, o miestnom poplatku (uznesenie č.104),, VZN č.3/2020 o verejnom
poriadku na území Obce Nižný Klátov (uznesenie č.105), VZN č.4/2020 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálny odpad (uznesenie č.106), VZN č. 5/2020 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi (uznesenie č.107), prerokovalo , zobralo na vedomie, schválilo,
návrh rozpočtu na rok 2021- 2023 a stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu
(uznesenie č.108), žiadalo spracovať zmeny a doplnky č.5 územného plánu (uznesenie
č.109), schválilo návrh plánu kontrolnej činnosti na 1 polrok 2021 (uznesenie č.111), návrh

na poskytnutie odmien za rok 2020 (uznesenie č.112), rozpočtové opatrenie č.11 (uznesenie
č.113), súhlasí a poveruje starostku obce na podpísanie memoranda o spolupráci s mestom
Košice ohľadom UMR (uznesenie č.114)
Za rok 2020 bolo prijatých 42 uznesení všetky boli splnené. Uznesenie 109 spracovanie
zmien a doplnkov č.5 územného plánu obce za Klatoviankou je v plnení.
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:
Za:

6

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

0
Proti:
0
Zdržal sa:
1
Lukáš Štefan
Neprítomný:
Poslanci návrh uznesením schválili.
Bod 4
Žiadosť o zmenu územného plánu – Ing. Jozef Škoviera
Starostka obce – dňa 16.12. 2020 bola na obec doručená žiadosť o zmenu územného plánu
Ing. Jozefa Škovieru. V materiáloch Vám bola zaslaná žiadosť spolu s geometrickým plánom.
Pán Ing. Škoviera uviedol, že všetky náklady spojené s novoschválenou zmenou územného
plánu uhradí na vlastné náklady.
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 žiadosť Ing. Jozefa Škovieru o zmenu územného plánu a bude sa
ňou zaoberať na poslednom zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2021
Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6
0
0
1

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

Uznesenie bolo prijaté.
Bod 5
Žiadosť o zmenu územného plánu – Pavol Hudák
Starostka obce – dňa 24.02.2021 nám bola doručená žiadosť Pavla Hudáka o zmenu
územného plánu. Žiadosť Vám bola zaslaná v materiáloch.
Pavol Hudák - bol som informovaný pani starostkou, že sa budete žiadostiam venovať až na
poslednom zasadnutí v tomto roku, ale predsa by som chcel, aby ste sa vyjadrili k mojej

žiadosti. Je to trvalý trávnatý porast, ja by som tam potreboval vyrezať nejaké stromy, je to v
extraviláne obce, nemôžem žiadať obec o výrub stromov. Je tam 10 až 12 stromov.
Ing. František Kováč – Ja by som chcel vysvetliť, že tento účel, prečo žiadosti berieme na
vedomie a budeme sa im venovať až na konci roka je, že žiadosti pribúdajú počas celého roka
a nemôžeme otvárať územný plán kedy sa nám zachce.
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 žiadosť Pavla Hudáka o zmenu územného plánu a bude sa ňou
zaoberať na poslednom zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2021
Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6
0
0
1

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

Uznesenie bolo prijaté.
Bod 6
Žiadosť o zabezpečenie prístupu k pozemkom
Starostka obce – dňa 14.12. bola obci doručená ďalšia žiadosť o zabezpečenie prístupu
k pozemkom. Ide o pozemky za Základnou školou, všetky parcely sú uvedené v žiadosti,
ktorá Vám bola doručená v materiáloch. Tieto pozemky sú v územnom pláne schválené ako
územie na športovisko. Žiadosť je podpísaná siedmimi vlastníkmi z ôsmych.
Konštatujem, že čiastočné oplotenie, ktoré podľa žiadateľov „bráni vstupu na uvedené
pozemky v žiadosti“ bol ohlásený ako drobná stavba v zmysle stavebného zákona. Obec
Nižný Klátov vydala stavebníkovi oznámenie, že voči uvedenej stavbe nemá námietky.
Ing. Ján Hlavačka – rád by som upozornil na skutočnosť, že prístup nebol k daným
pozemkom ani pred realizáciou čiastočného oplotenia. Nezmenil sa žiaden pôvodný stav.
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
1. berie na vedomie žiadosť o zabezpečení prístupu k pozemkom
2. konštatuje, že predmetné oplotenie nezmenilo pôvodný stav a riešenie predmetu žiadosti
nie je v kompetencii obecného zastupiteľstva.
Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6
0
0
1

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

Uznesenie bolo prijaté.
Bod 7
Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2020
Starostka obce - v materiáloch Vám bola zaslaná správa o kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky za rok 2020, máte otázky?
Predseda návrhovej komisie Ing. Ján Hlavačka skonštatoval, že nebol predložený návrh na
zmenu návrhu uznesenia a predniesol návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Obci Nižný
Klátov v súlade s § 11 ods. 4 a s prihliadnutím na § 18f ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
ročnú správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Nižný Klátov za rok 2020
Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6
0
0
1

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

Uznesenie bolo prijaté.
Bod 8
Správa o výsledkoch kontroly hlavnej kontrolórky od 15.12.2020 do 28.2.2021
Starostka obce - v materiáloch Vám bola zaslaná správa o výsledkoch kontroly hlavnej
kontrolórky za obdobie od 15.12.2020 do 28.2.2021
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 za obdobie od
15.12.2020 do 28.2.2021.
Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6
0
0
1

Uznesenie bolo prijaté.

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

Bod 9
Rekonštrukcie miestnych komunikácií
Starostka obce – máme vypracované projektové dokumentácie na ulicu Tichú, Starú Košickú,
Záhradnú. Pripravuje sa ulica Čaksová a most na Starej Košickej. Projektové dokumentácie
sú podkladom pre následné realizovanie rekonštrukcie miestnych komunikácií. Na
pracovných poradách ste sa dohodli, že budeme rekonštruovať ulicu Tichú, Čaksovú, Starú
Košickú a ostatné ulice Záhradná a Cintorínska podľa toho, ako nám vystačia finančné
prostriedky.
Radoslav Kollár – ja by som mal návrh. Na Záhradnej ulici sa ponúkol pán Varga, že odvod
dažďovej vody zo Záhradnej ulice by bol ochotný zviesť cez svoj pozemok. Ja by som bol za
to, aby sme do uznesenia doplnili aj Záhradnú ulicu, nie je až tak finančne náročná. 33 000 €
by mohlo ísť aj z rezervného fondu. Ak by sme to neurobili tohto roku, veľmi by sme
obmezili pána Vargu, ktorý by mal pozemok stále rozkopaný. Skúste porozmýšľať. Napríklad
Stará Košická by mohla byť zahrnutá úplne posledná, lebo je ako jediná vysporiadaná
majetkovo, stále nemáme projektovú dokumentáciu na most. Ak by vyšli výzvy, vieme
požiadať o dotáciu na rekonštrukciu tejto cesty.
Starostka obce – majetkovo máme vysporiadanú Hlavnú ulicu, Cintorínsku (po koniec
starého cintorína) a Starú Košickú. Ja by som túto pripomienku nechala na pracovnú poradu,
bola by som rada, ak by sme najprv urobili tri finančne náročnejšie cesty - Tichá ulica,
Čaksová a Stará Košická, ku ktorým sú projektové dokumentácie a potom, ako sa Vy
rozhodnete na základe finančnej situácie, ktorú ďalšiu cestu v poradí budeme rekonštruovať.
Ale to je len moje doporučenie.
Predseda návrhovej komisie Ing. Ján Hlavačka predniesol návrh na uznesenie: Obecné
zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov schvaľuje rekonštrukciu miestnych komunikácií v roku
2021/2022 na ulici Tichá v dĺžke 550 m a ulici Čaksová v dĺžke 720 m.
Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6
0
0
1

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

Uznesenie bolo prijaté.
Bod 10
Rozpočtové opatrenie č.1
Starostka obce – rozpočtové opatrenie s dôvodovou správou, ktoré Vám bolo zaslané
v materiáloch, bude z dôvodu refundácie nákladov spojených so spracovaním návrhu zmien a
doplnkov územného plánu č. 5 v časti za chatou Klatovianka v rozsahu podľa žiadosti. Bolo
to schválené obecným zastupiteľstvom uznesením č. 109/2020.
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 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 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
rozpočtové opatrenie č. 1:
a) povolené prekročenie a viazanie príjmov
na položke 2xx 292019 71 príjem z refundácie - Územný plán obce v sume 5 200 €
b) povolené prekročenie a viazanie výdavkov
na položke 2yy 711005 71 obstaranie Územného plánu obce v sume 5 200 €
Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

5
0
1
1

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

Uznesenie bolo prijaté.
Bod 11
Návrh na realizáciu zvýšenia energetickej účinnosti budovy obecného úradu
Starostka obce – požiadali sme o dotáciu cez environmentálny fond na Zvýšenie energetickej
účinnosti budovy obecného úradu. Projekt sme mali vypracovaný v roku 2019. Spoluúčasť
obce je 5%. Ak by sme dotáciu získali, ďalšou podmienkou je, že realizácia prác musí byť do
konca októbra 2021, preto by bolo vhodné vyhlásiť verejné obstarávanie pred schválením
dotácie samozrejme s podmienkou zakotvenou v zmluve, že práce sa budú realizovať iba
v prípade získania dotácie.
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 schvaľuje realizáciu zvýšenia energetickej účinnosti budovy obecného úradu s 5%
finančnou spoluúčasťou obce, v prípade schválenia dotácie Environmentálneho fondu v roku
2021.
Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:
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Ing. Róbert Balog , Ing. Ján Hlavačka, Radoslav Kollár, Ing. František
Kováč, Ing. Valér Kováč, Matej Silvay
Lukáš Štefan

Uznesenie bolo prijaté.
Bod 12
Rôzne
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok
2019/2020 Základnej školy v Nižnom Klátove , Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy Čaksová 167/1, Nižný Klátov za školský
rok 2019/2020

Starostka obce - správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za
školský rok 2019/2020 Základnej školy v Nižnom Klátove a Materskej škole v Nižnom
Klátove Vám boli zaslané v materiáloch.
Ing. František Kováč – ja by som sa chcel vyjadriť k materskej škole. Ja som pred dvomi
rokmi doporučoval, aby pani riaditeľka dala súpis prác - projekt, čo by vlastne v škôlke
chceli. V záverečnej správe majú opodstatnené požiadavky a zaradiť to postupne do
rozpočtu a plnenia, urobiť časový harmonogram a investícia bude postupná.
MOM
Starostka obce – naša obec si v januári zriadila špeciálnu MOM - ku , aby sme boli pripravení
na testovanie žiakov aj rodičov detí, ktoré by pri priaznivej epidemiologickej situácií na
základe negatívneho testu mohli nastúpiť do školy. Samozrejme aj pre všetkých
pedagogických i nepedagogických zamestnancov obce. Netušili sme, že naša MOM bude
zastrešovať počas testovania aj ďalších 13 obcí z Rudohoria. Musím povedať, že je to veľmi
náročné z hľadiska príprav zmlúv medzi obcami, zmlúv so zdravotníkmi, poistenia a faktúr na
refundáciu nákladov. V našej obci testujeme každý víkend, do dnešného dňa bolo 7 kôl
testovania. V našej obci bolo spolu otestovaných 2779 z toho 14 pozitívnych.
Kameňolom
Starostka obce – na pracovnom stretnutí sa ma Ing. Valér Kováč pýtal, či máme niečo nové
ohľadom kameňolomu a či firma RICORSO s.r.o. získala povolenie na banskú činnosť
a v akom rozsahu. Poprosila som pani JUDr. Rajtákovú, aby danú skutočnosť prezistila.
Odpoveď z advokátskej kancelárie som Vám poslala mailom. JUDr. Rajtáková citujem „v
súčasnosti nedisponujem informáciou, či firme RICORSO, s. r. o. bolo predĺžené povolenie
na banskú činnosť alebo nie. Keďže obec nebola o takomto konaní informovaná, pričom by
účastníčkou konania mala byť, možno sa len domnievať, že k vydaniu takéhoto povolenia
nedošlo. V každom prípade som požiadala obvodný banský úrad, prostredníctvom zákona o
slobodnom prístupe k informáciám o poskytnutie informácií, či takéto rozhodnutie bolo
vydané. Lehota na poskytnutie informácie ešte neuplynula.
Oprava cesty III. triedy
Starostka obce – V období od 15.03.2021 do 31.05.2021 budú prebiehať rekonštrukčné práce
na odstránení havarijného stavu v úseku cesty III. triedy /3404 od križovatky rázcestie Nižný
Klátov Hýľov „Polesie“ smer na Košice po časť Gruby v dĺžke 600 metrov. Čaká nás
obmedzenie dopravy na jeden pruh, semaforom bude riadená doprava a maximálna rýchlosť
bude obmedzená na 30 km/h.
Informácia ohľadom výberových konaní na Riaditeľku Základnej školy, Materskej
školy.
Po odkonzultovaní výberových konaní na riaditeľku ZŠ a MŠ školským úradom pri
spoločnom obecnom úrade Beniakovce, nám bolo doporučené na základe epidemiologickej
situácie riaditeľku ZŠ a MŠ poveriť na obdobie pol roka.
Žiadosti o zmenu územného plánu
Starostka obce – chceli ste sa vyjadriť k zmenám územného plánu.
Ing. František Kováč – žiadosti o zmenu územného plánu chodia na obec počas celého roka,
niektorí si to platia sami, iní chcú zmenu no bude to hradiť obec.

Ing. Ján Hlavačka – územný plán je nejaký dokument obce, ktorý by sa mal otvárať na nejaké
obdobie, aby sa nerobil z územného plánu trhací kalendár. Počas roka prídu ešte ďalšie
žiadosti a vyjadríme sa ku všetkým naraz.
Ing. Oxana Hospodárová – Ja odporúčam, aby sa na webovej stránke obce zverejnilo, že
k žiadostiam o zmenu Územnému plánu sa obecné zastupiteľstvo bude vyjadrovať raz ročne
a to na poslednom zasadnutí OZ v danom roku. A druhá vec, odporúčam zverejniť plánovanú
rekonštrukciu miestnej komunikácie, ktorú chcete rekonštruovať, aby sa ľudia ktorí nie sú
pripojení na siete, nech sa pripoja ešte pred rekonštrukciou.
Radoslav Kollár – ja by som chcel poprosiť pani starostku, aby informovala Základnú školu.
Po konzultácii s poslancami sme sa rozhodli, že z ušetrených finančných prostriedkov na
údržbe školy by sme chceli, aby ZŠ dala premaľovať strechu na budove školy do konca
októbra.
Ing. Valér Kováč – Vy chcete na pán Hudák zmenu územného plánu na výstavbu rekreačnú
alebo rodinných domov?
Pavol Hudák – rekreačnú výstavbu.
Ing. Ján Hlavačka - keď budeme posudzovať túto žiadosť, budeme ju posudzovať ako celú
lokalitu, nie len zopár parciel.
Ing. František Kováč – na základe zlej epidemiologickej situácie navrhujem, aby sa
zasadnutia obecného zastupiteľstva konali online.
Ing. Oxana Hospodárová – tak ako funguje vyučovanie na školách online, tak isto môže
prebiehať aj zasadnutie obecného zastupiteľstva. Rokovanie obecného zastupiteľstva možno
počas krízovej situácie uskutočniť prostredníctvom videokonferencie, alebo inými
prostriedkami komunikačnej technológie. Z rokovania obecného zastupiteľstva sa vyhotoví
obrazovo zvukový záznam a do 48 hodín sa zverejní na webovom sídle.
Pavol Hudák - ja by som mal 3 otázky. Prvá či by nemohol byť územný plán zverejnený na
internete?
Starostka obce – bude, konzultovali sme to z urbanistom aj zastupiteľstvom.
Pavol Hudák – druhá otázka, bol som obcou oslovený ohľadom darovania pozemkov na
Čaksovej. Je záujem obce to riešiť?
Starostka obce – momentálne nie. Na ulici Čaksová sa bude opravovať asfaltový povrch,
ktorý je zaradený v majetku obce.
Pavol Hudák – aký záujem obce je podporiť rozvoj Iberšeka? Chýba tam vodovod, ktorý
končí pri Hruškovi.
Starostka obce – oslovila som vedenie vodární, odpovedali mi na môj podnet ohľadom
Iberšeku. VVS si každoročne tvorí svoj plán investícií, no v danej lokalite nie je developerský
plán bytových jednotiek, z ich strany momentálne v danej lokalite nič neplánujú.
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 informáciu ohľadom správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej
výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020 Základnej školy v Nižnom Klátove a

Klátove a Materskej školy v Nižnom Klátove, zriadení MOM, o predĺžení povolenia na banskú
činnosť, oprave cesty III. triedy, výberových konaní na riaditeľku ZŠ a MŠ, možnosti
rokovania OZ formou videokonferencie, zmeny územného plánu a informácie z podnetov
Pavla Hudáka.
Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:
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Ing. Róbert Balog , Ing. Ján Hlavačka, Radoslav Kollár, Ing. František
Kováč, Ing. Valér Kováč, Matej Silvay
Lukáš Štefan

Uznesenie bolo prijaté.
Bod 13
Záver
Starostka obce ukončila štrnáste zasadnutie, poďakovala prítomným. Zasadnutie bolo
ukončené o 19:12 hod.
Overovatelia:

Matej Silvay

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

Radoslav Kollár

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

Jana Hužvár Kralovanská
zapisovateľka

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

