OBEC NIŽNÝ KLÁTOV
Zápisnica
z pätnásteho zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 09.06.2021
Prítomní:

Neprítomní:

Starostka obce: Ing. Gabriela Staníková
Poslanci: Ing. Róbert Balog, Ing. František Kováč, Radoslav Kollár, Ing.
Valér Kováč, Matej Silvay, Lukáš Štefan (príchod 18:13)
Ing. Oxana Hospodárová, Ing. Ján Hlavačka

Ďalší prítomní: Jana Hužvár Kralovanská , Jozefína Kolesárová
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. a) návrh záverečného účtu obce za rok 2020
b) stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce za rok 2020
c) správa z auditu účtovnej závierky zo dňa 01.06.2021
5. Správa o výsledkoch kontroly hlavnej kontrolórky za obdobie od 1.3.2021
do 31.5. 2021
6. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2021
7. Rozpočtové opatrenie
8. Žiadosť o zmenu územného plánu.
9. Rôzne
10. Záver
Bod 1
Otvorenie zasadnutia
V zmysle pozvánky otváram pätnáste zasadnutie obecného zastupiteľstva v Nižnom Klátove
o 18:05 hod. Prítomní sú piati poslanci. Sme uznášania schopní. Pani kontrolórka a poslanci
Lukáš Štefan a Ing. Ján Hlavačka svoju neúčasť ospravedlnili. Pozvánka na dnešné zasadnutie
bola poslancom doručená spolu s materiálmi emailom. Pozvánka na pätnáste zasadnutie OZ
bola zverejnená 04.06.2021 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:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

5
0
0
2

Ing. Róbert Balog, Ing. František Kováč, Radoslav Kollár, Ing. Valér
Kováč. Matej Silvay
Ing. Ján Hlavačka, 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).
Starostka obce dala hlasovať o schválení bodu programu za bod 11 a to bod 12 s názvom
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

5
0
0
2

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

Poslanci návrh uznesením schválili.
Starostka obce dala hlasovať o schválení programu pätnásteho zasadnutia obecného
zastupiteľstva, pričom na prijatie tohto uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina
prítomných poslancov. Program pätnásteho obecného zastupiteľstva znie:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu, schválenie návrhu členov návrhovej komisie a jej
predsedu, určenie zapisovateľa o overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. a) návrh záverečného účtu obce za rok 2020
b) stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce za rok 2020
c) správa z auditu účtovnej závierky zo dňa 04.06.2021
5. Správa o výsledkoch kontroly hlavnej kontrolórky za obdobie od 1.3. 2021
do 31.5. 2021
6. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2021
7. Rozpočtové opatrenie
8. Žiadosť o zmenu územného plánu.
9. Rôzne
10. Záver

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

5
0
0
2

Ing. Róbert Balog, Ing. František Kováč, Radoslav Kollár, Ing. Valér
Kováč, Matej Silvay
Ing. Ján Hlavačka, 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:
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

5
0
0
2

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

Poslanci návrh uznesením schválili.
Za overovateľov zápisnice určujem Ing. Robert Balog a Mateja Silvaya.
Za zapisovateľku určujem Janu Hužvár Kralovanskú .
Bod 3
Kontrola plnenia uznesení
Starostka obce konštatovala, že na štrnástom zasadnutí obecného zastupiteľstva zo dňa
10.03.2021 bolo prijatých 10 uznesení ( prijaté uznesenia č. 116 - 125)
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov na štrnástom obecnom zastupiteľstve zo dňa
10.03.2021
zobralo na vedomie kontrolu plnenia uznesení (uznesenie č.116), žiadosti o zmene územného plánu (uznesenie č.117,118), žiadosť o zabezpečeniu prístupu k pozemkom a konštatovalo že riešenie podnetu nie je v kompetencii obecného zastupiteľstva (uznesenie č.119), zobralo na vedomie ročnú správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Nižný Klátov
za rok 2020, správu o výsledkoch kontroly hlavnej kontrolórky Obce Nižný Klátov za obdobie od 15.12.2020 do 28.2.2021 (uznesenie č.120, 121), schválilo rekonštrukciu miestnych
komunikácií v roku 2021/2022 na ulici Tichá v dĺžke 550 m a ulici Čaksová v dĺžke 720 m,
rozpočtové opatrenie č.1 (uznesenie č.122,123), schválilo realizáciu zvýšenia energetickej

účinnosti budovy obecného úradu s 5% finančnou spoluúčasťou obce, v prípade schválenia
dotácie z Environmentálneho fondu v roku 2021(uznesenie č.124), zobralo na vedomie informácie 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.
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:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

5
0
0
2

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

Uznesenie bolo prijaté.
Bod 4
a) návrh záverečného účtu obce za rok 2020
b) stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce za rok 2020
c) správa z auditu účtovnej závierky zo dňa 04.06.2021
Starostka obce – návrh záverečného účtu za rok 2020 bol zverejnený na webovej stránke
obce dňa 19.5.2021. Stanovisko hlavnej kontrolórky bolo zaslané mailom a rovnako ako
správa nezávislého audítora k účtovnej závierke Obce Nižný Klátov za rok 2020 zo dňa
04.06.2021 s uvedením: „priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz
finančnej situácie obce Nižný Klátov k 31. decembru 2020 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 2020
b) správu z auditu účtovnej závierky zo dňa 4.6.2021
II. schvaľuje
a) celoročné hospodárenie Obce Nižný Klátov za rok 2020 bez výhrad
b) presun prebytku hospodárenia za rok 2020 do rezervného fondu obce v sume 43 481,48 €

Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia:

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

5
0
0
2

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

Uznesenie bolo prijaté.
Bod 5
Správa o výsledkoch kontroly hlavnej kontrolórky za obdobie od 1.3. 2021 do 31.5. 2021
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 za obdobie od 1.3. 2021 do 31.5. 2021
Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

5
0
0
2

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

Uznesenie bolo prijaté.
Bod 6
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2021
Starostka obce – bol Vám zaslaný mailom plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2.
polrok 2020.
Lukáš Štefan sa dostavil na zasadnutie obecného zastupiteľstva o 18:13 hod.
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 2021
poveruje
hlavnú kontrolórku obce výkonom kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2021
Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia:

Hlasovanie:

Za:

6

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

0
0
1

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

Uznesenie bolo prijaté.
Bod 7
Rozpočtové opatrenie
Starostka – rozpočtové opatrenie aj s dôvodovou správou Vám boli zaslané v materiáloch.
Krytie výdavkov spojených s obstaraním chladiaceho zariadenia do Domu smútku bude z
ušetrených finančných prostriedkov obce, ktoré boli rozpočtované z odmien poslancov,
ktorých ste sa vzdali v prospech obce.
Predseda návrhovej komisie Radoslav Kollár skonštatoval, že nebol predložený návrh na
zmenu návrhu uznesenia a predniesol návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov
schvaľuje
I. rozpočtové opatrenie č.: 4/2021
a) presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia
celkové príjmy a celkové výdavky
z položky 2yy 09111 611 41
na položku 2yy 0640 632 41
na položku 2yy 0640 633 41
na položku 2yy 0640 635 41
v celkovej sume 4 000 €

tarifný plat (MŠ) v sume 4 000 €
energie VO 1 500 €
náhradné diely VO 1 500 €
údržba verejného osvetlenia 1 000 €

z položky 2yy 0451 716 46 správa a údržba ciest (Projektová dokumentácia) 8 500 €
na položku 2yy 0840 717 46 náboženské a iné spoločenské služby (Dom smútku) 5 000 €
na položku 2yy 0451 717 46 správa a údržba ciest (špeciálne služby-stavebný dozor) 3 500 €
v celkovej sume 8 500 €
II. použitie rezervného fondu obce v sume 8 500 € na krytie výdavkov spojených
s obstaraním chladiaceho zariadenia do Domu smútku (z ušetrených finančných prostriedkov
obce, ktoré boli rozpočtované z odmien poslancov) a výkonom stavebného dozoru pri
rekonštrukcii miestnych komunikácií v roku 2021 (Tichá, Čaksová ulica)
Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6
0
0
1

Uznesenie bolo prijaté.
Bod 8

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

Žiadosť o zmenu územného plánu
Starostka obce - dňa 17.3.2021 bola obci doručená žiadosť o zmenu územného plánu
Richardom Balogom. Bola Vám preposlaná mailom. Rozhodli ste sa a zhodli, že všetkým
žiadostiam sa budete venovať na poslednom obecnom zastupitestve v danom roku.
Ing. František Kováč – ja by som chcel pred schvaľovaním územného plánu pracovnú poradu
s pánom Ing. Hudecom, aby sa nám vyjadril ku každej žiadosti a dal odborné stanovisko.
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 Richarda Baloga 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:
6
Ing. Róbert Balog, Ing. František Kováč, Radoslav Kollár, Ing. Valér
Kováč, Lukáš Štefan, Matej Silvay
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný:
1
Ing. Ján Hlavačka
Uznesenie bolo prijaté.
Bod 9
Rôzne
Kameňolom
Starostka obce – JUDr. Iveta Rajtáková požiadala Obvodný banský úrad na základe zákona o
slobodnom prístupe k informáciám o poskytnutie informácií, či firma RICORSO s.r.o. získala
povolenie na banskú činnosť, v akom rozsahu a či takéto rozhodnutie bolo vydané. JUDr.
Rajtáková obec informovala, že firma RICORSO s.r.o žiadosť o povolenie na banskú činnosť
nepožiadala, z toho vyplýva, že povolenie na banskú činnosť nemajú. Pre Obec Nižný Klátov
to znamená, že oveľa jednoduchšie bolo firme RICORSO s.r.o. požiadať o predĺženie banskej
činnosti, ako ju získať nanovo. Ak by tak v budúcnosti chceli urobiť, bol by to veľmi
komplikovaný a zdĺhavý proces.
Návšteva poslancov Národnej Rady SR
Starostka obce – dňa 2.6.2021 našu obec navštívili poslanci NR SR Peter Pelegríny a Richard
Raši. Na úvod sme ich privítali a pohostili tradičným beľušom. Po oficiálnom privítaní sme sa
s delegáciou presunuli do parku. Na námestí sme poslancom NR predstavili projekty, ktoré
boli zrealizované v obci. Nasledovalo fotenie s občanmi a sadenie stromu v miestnom parku.
Po prehliadke projektov sme sa presunuli na obecný úrad, kde sa delegácia podpísala do
pamätnej knihy a občerstvila. Na záver sme sa pofotili a rozlúčili. Veľmi pekne ďakujem
poslancom obecného zastupiteľstva aj kultúrnej komisii za pomoc a organizáciu.
Organizačný poriadok obce
Starostka obce – organizačný poriadok obce sa menil z dôvodu prijatia zamestnancov do MŠ,
školskej jedálni a na obecný úrad.
Opravy na ceste III. triedy, zrekonštruovaný priepust pri chatárskej osade Skalka,
obnovené rigoly.

Starostka obce – v období od 15.03.2021 do 31.05.2021 prebehli 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. Obmedzenie
dopravy bolo na jeden pruh, cesta bola riadená semaforom. Počas rekonštrukcie bol
realizovaný kontrolný deň spolu s Županom košického samosprávneho kraja Rastislavom
Trnkom, s riaditeľom správy ciest pre KSK a zhotoviteľom Euroviou. Ďalej bol
zrekonštruovaný priepust v časti Skalka a osadené nové zábradlie.
Stanovište kontajnerov – chatová osada Skalka
Starostka obce – obec zrušila stanovište kontajnerov v chatovej osade Skalka pri ceste III.
triedy a našla iné riešenie. Chatári z danej lokality si zorganizovali brigádu a po premiestnení
kontajnerov priestor vyčistili. Riešenie s problémovým smetiskom sme hľadali dlhšiu dobu aj
na zastupiteľstve dokonca sme mali kamerové záznamy, na ktorých sme zistili, že kontajnery
využívajú obyvatelia z okolitých obcí.
Lavička okolo stromu – sponzorský dar
Starostka obce – Ing. Peter Čokina a Michal Štefanisko obci darovali lavičku okolo stromu
v centre obce – parku. Lavičku si graficky navrhli, vymysleli technologický postup, nakúpili
si materiál a svojpomocne do týždňa vyrobili a osadili. Obec zakúpila drevo na lavičku.
Veľmi pekne ďakujem za sponzorský dar, ktorý bude slúžiť deťom, všetkým občanom
Nižného Klátova, občanom z okolitých obcí a turistom.
Osadenie parkových svetiel, bodových svetiel do parku – v parku sú osadené nové
parkové svetlá 3 stĺpy a 6 led lampášov, dve bodové svetlá v zemi a jedno bodové
svetlo, ktoré osvetľuje kovové srdce.
Osadenie kovového srdca na zbieranie vrchnákov – do parku sme osadili kovové
srdce na zbieranie plastových vrchnákov. Srdce slúži nie len na okrasu, ale má aj hlbší
význam – projekt sa volá ľudia -ľuďom.
Sponzorsky prenesené kvetináče Ľubomír Kolesár nám sponzorsky preniesol
bagrom kvetináče do miestneho parku. Do kvetináčov sme nasadili sirôtky. V deň
keď sme mali návštevu poslancov NR, nám sponzorsky Ľubomír Kolesár pozametal
priestranstvo pred obecným úradom aj v okolí parku. Veľmi pekne ďakujeme.
Prenájom budovy lesnej správy
Starostka obce – minulého roku sme požiadali Mestské lesy o prenájom budovy lesnej správy.
Nakoľko vlastník nehnuteľnosti Mesto Košice začalo konať vo veci odpredaja lesnej správy,
naša žiadosť bola odstúpená na Mesto Košice. Tento týždeň sme sa telefonicky informovali
o aktuálnej situácii. Bolo nám oznámené, že majetková komisia nesúhlasila s prenájmom a
odporučila dražbu objektu lesnej správy. Ďalej sa to bude prejednávať na mestskej rade
a následnej na mestskom zastupiteľstve. Predbežná vyvolávacia cena nehnuteľnosti je
120 000 Eur.
Cintorín
Starostka obce – na cintoríne ste sa zhodli, že sa priestor pod múrikom zrovná a dajú sa
vykopať dva rady hrobov a až potom sa bude robiť múrik.
Radoslav Kollár – stretol som sa s Ing. Drábikom a navrhli sme, že tuje ktoré sú posadené
popri chodníku by sa vykopali, lebo sú škaredé a namiesto toho by sa posadil pekný živý plot.
Dni Obce

Starostka obce – dnes sme mali stretnutie Rudohoria, opýtala som sa starostov a primátora či
organizujú dni obce, nikto túto akciu zatiaľ neplánuje, okrem Vyšného Klátova, ktorý má krst
knihy 28.8.2021.
Matej Silvay- Ja navrhujem 21.8.2021 jednoduchú zábavu, ľuďom po pandémii chýba trochu
oddychu. Sety máme, stany tiež. Na trávnatom ihrisku by to bolo dobré.
Umývačka riadu
Starostka obce – ďakujem Milene Vajcíkovej ktorá nám darovala umývačku riadu do
kuchyne.
Materská škola
Starostka obce - na pracovnej porade sme sa dohodli, že požiadame hygienu o vyjadrenie , či
v budove materskej školy je možné v priestoroch posilňovne zriadiť ďalšiu triedu pre
predprimárne vzdelávanie. Posudzovaný priestor momentálne nevyhovuje.
Michal Jokeľ – ja by som chcel vedieť ohľadom pozemkov za základnou školou.
Starostka obce – spolu s poslancami sme sa rozhodli, že pozemky za základnou školou
nebude obec kupovať, nemá na to finančné prostriedky. Bolo doporučené oplotenie
a majitelia by dvakrát ročne svoje pozemky mali pokosiť.
Michal Jokeľ – my chceme aby boli sprístupnené.
Starostka obce – odpoveď na túto otázku ste dostali písomne na základe Vašej žiadosti.
Michal Jokeľ – my chceme priestor od garáže, nám netreba veľa.
Starostka obce – pán Jokeľ je tam skoro trojmetrové prevýšenie, okrem toho to je súkromná
parcela.
Michal Jokeľ – ale za pozemkom sú pozemky naše. Na to je paragraf, že k pozemkom musí
byť prístup. Na koho sa má občan obrátiť, keď nie na obecný úrad.
Starostka obce – bohužiaľ nie je to v kompetencii obce.
Michal Jokeľ – ja Vám prehlasujem že denno denne na Záhradnej ulici budem stáť a nepustím
cez svoju parcelu nikoho. A uvidíme, kto dlhšie vydrží.
Ing. Valér Kováč – čo očakávate od obecného zastupiteľstva, ako Vám pomôže v tejto veci?
Ing. František Kováč – roku 1994 bol prijatý reštitučný zákon. V rámci reštitučného zákona si
mohol každý občan požiadať o nápravu krívd spôsobenú socializmom a uplatniť si to mohol
do roku 2004. Ak by obec mala dostatok peňazí, určite by pozemky odkúpila. Momentálne,
sme zobrali úver na cesty, aby sme našim občanom zvýšili kvalitu života v našej obci.
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 kameňolomu, návštevy poslancov NR SR,
organizačného poriadku obce, opravy na ceste III. triedy, zrekonštruovaného priepustu pri
chatárskej osade Skalka, obnovených rigolov, stanovišťa kontajnerov v chatovej osade
Skalka, novej lavičky v parku okolo stromu, kovového srdca, parkových svetiel, prenájmu

budovy lesnej správy, oporného múru na cintoríne, dní obce, umývačky riadu, správy z
hygieny a pripomienky Michala Jokeľa.
Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6
0
0
1

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

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

Overovatelia:
Ing. Robert Balog
Matej Silvay

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

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

