
OBEC NIŽNÝ KLÁTOV

Zápisnica
zo šestnásteho zasadnutia obecného zastupiteľstva

konaného dňa 16.09.2021

Prítomní:  Starostka obce: Ing. Gabriela Staníková

 Poslanci: Ing. Ján Hlavačka (príchod 17:12 hod.) , Ing. František Kováč, 
Radoslav Kollár, Ing. Valér Kováč, Matej Silvay, Lukáš Štefan  

                            Ing. Oxana Hospodárová   

Neprítomní:       Ing. Róbert Balog

  

Ďalší prítomní:  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. Výročná správa obce za rok 2021 
4.  Správa  o  výsledkoch  kontroly  hlavnej  kontrolórky  za  obdobie  od  1.6.2021do

7.9.2021 
5. Žiadosť o odkúpenie pozemku Bernát Miroslav a Bernátová Monika 
6. Žiadosť o dlhodobý prenájom pozemku Imrich Sabol a Ľudmila Sabolová 
7. Žiadosť o zmenu územného plánu - Urbariát 
8. Rôzne 
9. Záver 

Bod 1
Otvorenie zasadnutia

Starostka obce  –  v zmysle pozvánky otváram šestnáste  zasadnutie obecného zastupiteľstva v
Nižnom Klátove  o 17:05  hod.  Prítomní  sú  šiesti poslanci.  Sme uznášania  schopní.  Svoju
prítomnosť  ospravedlnil  Ing.  Róbert  Balog  a Ing.  Ján  Hlavačka  bude  meškať  pár  minút.
Nakoľko  počet  poslancov  nepresiahol  nadpolovičnú  väčšinu  na  zvolanom  zastupiteľstve
8.9.2021,  obecné  zastupiteľstvo  nebolo  uznášania  schopné,  pokračovanie  obecného
zastupiteľstva je dnes 16.9.2021 o 17:00 hod. 
Pozvánka  na  dnešné  zasadnutie  bola  poslancom  doručená  spolu  s materiálmi  emailom.
Pozvánka na šestnáste  zasadnutie  OZ bola zverejnená 03.09.2021 a 13.9.2021 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: 5 Ing.  František  Kováč,  Radoslav  Kollár,  Ing.  Valér  Kováč.  Matej

Silvay, Lukáš Štefan
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 Ing. Róbert Balog, Ing. Ján Hlavačka

Poslanci návrh  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  –  ja mám dva  body na doplnenie programu zasadnutia. Jeden bod je žiadosť
Klatovčanik  to by bol bod 8 a druhý bod, rozpočtové opatrenie a bol by to bod 9.  
 
Starostka  obce  dala  hlasovať  o schválení  bodu programu za  bod 7 a to  bod 8   s názvom
žiadosť Klatovčanik a za bod 8, bod 9 s názvom rozpočtové opatrenie.

Hlasovanie:   
Za: 5 Ing.  František  Kováč,  Radoslav  Kollár,  Ing.  Valér  Kováč.  Matej

Silvay, Lukáš Štefan
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 Ing. Róbert Balog, Ing. Ján Hlavačka

Poslanci návrh  schválili.

Starostka  obce dala  hlasovať  o schválení  programu  šestnásteho  zasadnutia  obecného
zastupiteľstva,  pričom  na  prijatie  tohto  uznesenia  je  potrebná  nadpolovičná  väčšina
prítomných poslancov. Program šestnásteho obecného zastupiteľstva znie: 

1.  Otvorenie zasadnutia 
2. Schválenie programu, schválenie návrhu členov návrhovej komisie a jej predsedu,

určenie zapisovateľa o overovateľov zápisnice 
3.  Výročná správa obce za rok 2021 
4.  Správa o výsledkoch kontroly hlavnej  kontrolórky za obdobie od 1.6.2021 do

7.9.2021 
5.  Žiadosť o odkúpenie pozemku Bernát Miroslav a Bernátová Monika 
6.  Žiadosť o dlhodobý prenájom pozemku Imrich Sabol a Ľudmila Sabolová 
7.  Žiadosť o zmenu územného plánu - Urbariát 
8.  Žiadosť Klatovčanik
9.  Rozpočtové opatrenie
10. Rôzne
11. Záver



Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu:

Hlasovanie:   
Za: 5 Ing.  František  Kováč,  Radoslav  Kollár,  Ing.  Valér  Kováč.  Matej

Silvay, Lukáš Štefan
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 Ing. Róbert Balog, Ing. Ján Hlavačka

Poslanci návrh  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, Radoslav Kollár za predsedu navrhla Ing. Valér Kováč 

Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu:

Hlasovanie:   
Za: 5 Ing.  František  Kováč,  Radoslav  Kollár,  Ing.  Valér  Kováč,  Matej

Silvay, Lukáš Štefan
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 Ing. Róbert Balog, Ing. Ján Hlavačka

Poslanci návrh  schválili.

Za overovateľov zápisnice určujem  Lukáša Štefana a Radoslava Kollára.

Za zapisovateľku určujem Janu Hužvár Kralovanskú .

Starostka  obce  –   máme  tu  hostí,  ak  dovolíte  páni  poslanci  dáme  priestor  práve  im.
Predstavujem Vám novú pani riaditeľku základnej školy Mgr. Lenku Richnavskú. Teším sa
na našu vzájomnú spoluprácu. Pani riaditeľka nech sa páči. 

Ing. Ján Hlavačka prišiel na obecné zastupiteľstvo o 17:12 hod.

Mgr. Lenka Richnavská – ďakujem pekne za slovo a privítanie, ja som sa prišla predstaviť
a poprosiť poslancov o spoluprácu. Mám na Vás páni poslanci zopár bodov. Máme urobenú
inventúru majetku. Inventúra nebola robená od roku 2013. S pani učiteľkou Hámorskou, ktorá
je moja zástupkyňa riaditeľky, sme skompletizovali  materiál o vyradenom majetku v hodnote
7 500 eur, ktorý potrebujeme vyradiť.  Materiál  ohľadom inventarizácie  Vám odovzdávam.
Ďalej  by  som  Vás  chcela  poprosiť,  pustili  sme  sa  do  úpravy  pozemku  v areály  školy
a revitalizácie  preliezok  a altánku,  aby  ste  boli  s  nami  súčinný  v akomkoľvek  smere,
privítame každú pomoc,  budeme za to veľmi vďační.  Ďalej  by sme chceli  riešiť  s pánom
susedom a zároveň poslancom OZ svah, ktorý je nutné spevniť a oplotiť. 



Bod 3
Výročná správa obce za rok 2020

Starostka obce  –  dňa 10.8.2021 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  31.12.2021.  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 skonštatoval,  že nebol predložený návrh na
zmenu návrhu uznesenia a predniesol návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný
Klátov berie na vedomie výročnú správu Obce Nižný Klátov za konsolidovaný celok za rok
2020, 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. Ján Hlavačka, Ing. František Kováč, Radoslav Kollár, Ing. Valér

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

Uznesenie bolo prijaté.

Bod 4  
Správa o výsledkoch kontroly hlavnej kontrolórky za obdobie od 1.6.2021 do 7.9.2021

Starostka  obce  –  správa  hlavnej  kontrolórky  o  výsledkoch  kontroly  Vám  bola  zaslaná
mailom. Chcete sa niečo opýtať?

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 za obdobie od 1.6.2021 do 7.9.2021

Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia:

Hlasovanie:   
Za: 6 Ing. Ján Hlavačka, Ing. František Kováč, Radoslav Kollár, Ing. Valér

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

Uznesenie bolo prijaté.

Bod 5
Žiadosť o odkúpenie pozemku Bernát Miroslav a Bernátová Monika

Starostka obce  – podklady k žiadosti o odkúpenie pozemkov, parcely registra „E“ č. 3186/1
vo výmere 29 m² a parcely registra „E“ č. 5000/14 vo výmere 32 m² zapísaných na LV č. 900,



ktorý je vo vlastníctve obce Vám boli zaslané v materiáloch. Pán Bernát a pani Bernátová
žiadajú o odkúpenie pozemkov  vo vlastníctve obce o výmere 29 m² a 32 m², ktoré susedia s
jeho pozemkom. Tieto parcely sa nachádzajú v časti Mlynky.

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
A. prebytočnosť nehnuteľného majetku obce 
B. zámer predať nehnuteľný majetok z dôvodu osobitého zreteľa: pozemok, parcela registra
„E“ č. 3186/1 vo výmere 29 m², druh pozemku: ostatná plocha  a pozemok parcela registra
„E“ č. 5000/14 vo výmere 32 m², druh pozemku: ostatná plocha, zapísaných na LV č. 900,
vedeného Úradom geodézie, kartografie, katastra Slovenskej republiky v katastrálnom území
Nižný Klátov, ktorej vlastníkom je Obec Nižný Klátov. Cena pozemku sa stanovuje na  33
€/m².
C. dôvody osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb., ktorými sú,
že obec k predmetnému pozemku nemá prístup a je pre obec nevyužiteľný a prebytočný.

Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia:

Hlasovanie:   
Za: 6 Ing. Ján Hlavačka, Ing. František Kováč, Radoslav Kollár, Ing. Valér

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

Uznesenie bolo prijaté.

Bod 6
Žiadosť o dlhodobý prenájom pozemku Imrich Sabol a Ľudmila Sabolová

Starostka obce  – podklady k žiadosti o dlhodobý prenájom pozemku Imrich Sabol a Ľudmila
Sabolová parcely registra C č. 833 v katastrálnom území obce Nižný Klátov (841129) Vám
boli zaslané v materiáloch. Pani Sabolová a pán Sabol žiadajú o dlhodobý prenájom o výmere
128  m²  z dôvodu  jediného  prístupu  k chate  na pozemku  na  parcele  č.832,  ktorá  je  v ich
vlastníctve.

Ing. František Kováč – pani kontrolórka, prosím Vás,  čo to znamená dlhodobý  prenájom?

Ing. Oxana Hospodárová – dlhodobý prenájom zákon nepozná, zákon pozná na dobu určitú,
alebo neurčitú. Ja odporúčam na dobu neurčitú, lebo doba určitá sa zle vypovedá. Ďalšia vec,
pri uznesení musí byť spôsob osobitý zreteľ, alebo priamy prenájom, podobne ako pri predaji.

Ing. František Kováč – no ja si myslím, že oni si to chcú vysporiadať, ak by v budúcnosti
chceli chatu predať. Ale nás konkrétny pozemok zaujíma a určite si ho treba ísť pozrieť, či je
pre obec užitočný.

Ing.  Oxana  Hospodárová –  môžete  to  zobrať  na  vedomie  a  vrátiť  sa  k tomu  na  ďalšom
zastupiteľstve.

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 žiadosť Imricha Sabola a Ľudmily Sabolovej o dlhodobý prenájom



pozemku parcely registra C č. 833 v katastrálnom území obce Nižný Klátov a bude sa touto
žiadosťou  zaoberať na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia:

Hlasovanie:   
Za: 6 Ing. Ján Hlavačka, Ing. František Kováč, Radoslav Kollár, Ing. Valér

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

Uznesenie bolo prijaté.

Bod 7
Žiadosť o zmenu územného plánu – Urbariát

Starostka obce  –  dňa 17.8.2021 nám bola doručená žiadosť o zmenu územného plánu od
urbariátu pozemkového spoločenstva Nižný Klátov. Bola Vám preposlaná mailom. Rozhodli
ste  sa  a  zhodli,  že  všetkým  žiadostiam  sa  budete  venovať  na  poslednom  obecnom
zastupiteľstve v danom roku.

Pavol Hudák – Ing. Jozef Drábik dal žiadosť o zmenu územného plánu, my za urbariát by sme
chceli  riešiť  niekoľko  zmien.  Máme  parcelu  s 979  m²,  pozrite  si  prosím  mapu.  Máme
záujemcov  na  prenájom tejto  parcely.  Urbariát  nemôže  parcely  predávať  iba  prenajímať.
Máme záujemca na prenájom, ktorý by tam chcel fotovoltaiku, alebo iné podnikateľské účely.

Ing.  František  Kováč –  otázka  je,  kto  by  túto  zmenu  platil  a žiadosť  od  urbáru   je,  ale
špecifikácia nie je. Obec územný plán na vlastné náklady riešiť nebude v najbližšej dobe, ale
riešiť to raz budeme musieť.

Ing. Ján Hlavačka – všetky žiadosti sa budú prerokovávať až v decembri, dovtedy si presne
a jasne vyšpecifikujte Vaše konkrétne zámery .

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 žiadosť  Urbariátu  pozemkového  spoločenstva  Nižný  Klátov  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. Ján Hlavačka, Ing. František Kováč, Radoslav Kollár, Ing. Valér

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

Uznesenie bolo prijaté.



Bod 8
Žiadosť o dotáciu Klatovčanik

Starostka  obce –  Rodičovské  združenie  Klatovčanik  –  občianske  združenie  si  na  základe
nášho podnetu dalo žiadosť o dotáciu na 2000 eur, ktorá je viazaná na výzvu z IROP-u na 9
miestnu dodávku, ktorú budú spolufinancovať s päťpercentnou spoluúčasťou.
 
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  poskytnutie  dotácie  Rodičovskému  združeniu  Klatovčanik  (občianske
združenie) v Nižnom Klátove vo výške 2 000 € na zabezpečenie spolufinancovania projektu
IROP-CLLD-P813-512-S658-512-006 s názvom „Nákup vozidla spoločnej prepravy osôb pre
Rodičovské združenie  Klatovčanik“ na účely vzdelávania, výchovy, rozvoja telesnej kultúry
pre deti MŠ a ZŠ, mládež a obyvateľov obce Nižný Klátov .

Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia:

Hlasovanie:   
Za: 5 Ing. Ján Hlavačka, Radoslav Kollár, Ing. Valér Kováč. Matej Silvay,

Lukáš Štefan
Proti: 0
Zdržal sa: 1 Ing. František Kováč
Neprítomný: 1 Ing. Róbert Balog

Uznesenie bolo prijaté.

Bod 9
Rozpočtové opatrenie č. 6

Starostka obce  – rozpočtové opatrenie aj s dôvodovou správou Vám bolo zaslané emailom
v materiáloch  a prekonzultovali  sme  ho  aj  na  pracovnej  porade  v pondelok  13.9.2021.
Rokovali  sme   na  pracovnej  porade  o oprave  sály  Kultúrneho  domu.  Radoslav  Kollár
vypracoval pre obec predbežný rozpočet, koľko by táto rekonštrukcia stála. Bolo by to cca 40
tisíc  eur  bez  DPH.  Preto  sme  Vás  žiadali  o rozpočtové  opatrenie,  aby  sme  vedeli  sálu
dofinancovať z finančných prostriedkov z rezervného fondu. Pán poslanec Kollár prosím Vás
o slovo.

Kollár  Radoslav – na podnet  obecného úradu som vypracoval  výkaz výmer  na  podlahu,
steny, strop, kúrenie a zákulisie. Tým že sme sa dohodli, že rezervný fond udržíme na 100
000 eur musíme rozdeliť realizáciu na dve etapy, pričom oprava podlahy a pódia vo výške
11 000 eur  by sa  realizovala  začiatkom budúceho roka  2022.  Mám pripravenú  aj  vzorku
kazetového stropu.  Bola pripomienka od Ing.  Františka Kováča,  či  by strop nemohol  byť
akustický.

Ing. František Kováč – ja mám pripomienky, prečo sa oprava sály nezahrnula do rozpočtu
2021. Ja sa to pýtam preto, lebo najprv by sa malo urobiť odvodnenie strechy obecného úradu
a sály z dažďovej vody a potom  rekonštrukcia sály. Toto odvodnenie sa malo urobiť  už na
jar, zase sa to odkladá, už o tom hovoríme druhý rok a voda tečie do základov pod obecný
úrad, malo by to mať takúto postupnosť. Ja si len myslím, že je táto oprava veľmi narýchlo,
my tu hasíme veci, ktoré mali byť systematicky riešené postupne. Finančné prostriedky, ktoré
sa  získali  z testovania  môžeme  preniesť  do  budúceho  roka  a zakomponovať  celú
rekonštrukciu sály na rok 2022. 



Kollár Radoslav –  ja si myslím, že cena stavebných materiálov bude len stúpať, preto by bolo
dobré urobiť to tento rok.

Ing. Valér Kováč – Tento rok by to bolo ideálne vzhľadom na COVID - ovú situáciu, sála 
momentálne nie je vyťažená.

Matej Silvay – ak by sa náhodou testovalo, budete mať kde? 

Starostka obce – ak by sme testovali a schválili by ste rekonštrukciu, tak v sobášnej      
miestnosti. 

Ing. Ján Hlavačka - pokiaľ by sa naďalej testovalo v sále a podlaha nebude zrepasovaná, malo
by to fatálne následky na podlahu. 

Ing. František Kováč  – ja by som doporučoval, aby sa ešte urobil návrh na strop nejakým
odborníkom ohľadom akustiky.

Lukáš Štefan – ja by som bol za riešenie v dvoch etapách.

Starostka obce -  sú dve možnosti verejného obstarávania buď vyobstaráme rekonštrukciu KD
v jednom verejnom obstarávaní, kde zahrnieme dofinancovanie opravu parkiet v roku 2022 do
rozpočtu obce na druhý rok, alebo dve verejného obstarávania, v ktorom bude prvá etapa a
druhá bude na budúci rok s novým verejným obstarávaním.

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. 
A. schvaľuje 
I.  Opravu havarijného stavu  sály kultúrneho domu  obce Nižný Klátov
     
II. Rozpočtové opatrenie č: 6/2021
a) presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia
celkové príjmy a celkové výdavky
                     z položky     2yy    0111   41   mzdy  (Obecný úrad  ) v sume                                1 000  €

z položky     2yy    0911   41   poistné   (Materská škola   ) v sume                       3 000  €
z položky     2yy    0111   41   poplatky, prenájom  (Obecný úrad  ) v sume         2 500  €
z položky     2yy    0820   41   kultúra  (Obecný úrad  ) v sume                            3 500  €
na položku  2yy    0111   41   transfer -  dotácie  z rozpočtu obce v sume           2 000  €
na položku  2yy    0111   41   poistné odvody   (Obecný úrad  ) v sume                 700  €
na položku  2yy    0111   41   transfery  obce  verejnej správy  sume                     800  €
na položku  2yy    0640   41   ND a údržba Verejného osvetlenia  v sume          3 000  €
na položku  2yy    0620 41    verejné priestranstvo      v sume                               500  €
na položku  2yy    0840  41   Cintorín ( údržba – odvodnenie)   v sume             2 000  € 
na položku  2yy    0451  41   Miestne komunikácie-údržba     v sume                1 000  € 
v celkovej sume 10 000 €

b) povolené prekročenie a viazanie príjmov
na položke 2xx  291008   72b  príjem - zmluvná odmena - Testovanie 2021  v sume  11 000 €
na položke 2xx  312001 111  príjem – dotácia zo ŠR -  Testovanie 2021  v sume         9 000 €

c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov
na položke 2yy  635006   72b  oprava- havarijný stav sály kultúrneho domu    v sume  11 000  €
na položke 2yy  635006  111  oprava- havarijný stav sály kultúrneho domu    v sume     9 000  €
na položke 2yy  635006  46  oprava-  havarijný stav sály kultúrneho domu    v sume    15 000 €

 d)  použitie rezervného fondu obce v sume  15 000 €  na  krytie výdavkov spojených  
      s dofinancovaním  opravy  havarijného stavu  sály kultúrneho domu.  
 e)  povolené prekročenie a viazanie príjmových finančných operácií 

na položke 2xx       454   46  prevod z rezervného fondu      v sume                                15 000  €



 III. zmenu uznesenia číslo 108 /III./ b / o použití rezervného fondu
          zníženie  o sumu  5 000 € -  krytie  výdavkov spojených s rekonštrukciou priestranstva cintorína .
          z položky     2yy 0840 717 46    oporný múr (cintorín)        5 000 €
          na položku  2yy 0840 717 46    rekonštrukcia chodníkov a spevnených plôch (Cintorín)       5 000 €
          v celkovej sume 5 000 €

B.  žiada starostku obce o zaradenie do rozpočtu obce na rok 2022 II. etapu opravy   
      havarijného stavu sály kultúrneho domu v zmysle predpokladanej hodnoty zákazky.

Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia:

Hlasovanie:   
Za: 5 Ing. Ján Hlavačka, Radoslav Kollár, Ing. Valér Kováč. Matej Silvay,

Lukáš Štefan
Proti: 1 Ing. František Kováč
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 1 Ing. Róbert Balog,

Uznesenie bolo prijaté.

Bod 10 
Rôzne 
 
Opravy na cestách Tichá ulica a Čaksová ulica
Starostka obce - Vážení poslanci ak dovolíte ešte skôr ako sa budeme venovať bodu rôzne,
chcela by som povedať pár slov. V prvom rade Vám chcem veľmi pekne poďakovať za Vaše
odborné  rady,  trpezlivosť  pomoc  a ochotu  pri  každom  jednom probléme,  ktorý  spoločne
riešime  no  obzvlášť  pri  rekonštrukcii  ulíc  Tichá  a Čaksová.  Stretávali  ste  sa  denne
s problémami, ktoré bolo nutné akútne riešiť dennodenne, okrem toho sa počas rekonštrukcií
ulíc  vyskytli  incidenty,  hádky  a nepríjemnosti  zo  strany  niektorých  občanov,  ktorí  Vás
atakovali a museli ste hľadať riešenia. Ďakujem Vám, že ste ma počas mojej neprítomnosti
zastúpili, pomohli mi a všetko ste perfektne zvládli.

Brigáda 
Starostka obce – klub dôchodcov si zorganizoval brigádu vo štvrtok 9.9.2021 na cintoríne.
Veľmi  pekne  ďakujem  dôchodcom  za  zorganizovanie  brigády  a pomoc  pre  obec.
Dôchodcovia upratali priestranstvo na cintoríne.

Vysviacka Domu nádeje 
Starostka obce – vysviacka Domu nádeje sa konala vo štvrtok 9.9.2021. Pred vysviackou bola
svätá  omša,  po omši sa prešlo do Domu nádeje a duchovný otec Eugen Jurkovič vykonal
obrad  vysviacky.  Počas  vysviacky  som  v Dome  nádeje  mala  príhovor  aj  ja,  kde  som
poďakovala poslancom za pomoc pri rekonštrukcii v oboch etapách.  Rekonštrukciou Domu
nádeje sa vytvorilo dôstojné miesto na poslednú rozlúčku s našimi blízkymi zosnulými.

Optické káble 
Starostka  obce –   na  Klatovskej  ulici  prebiehajú  výkopové  práce  a  následné uloženie
optického kábla.

Informácia o zamestnancoch 
Starostka obce  –  v škole máme novozvolenú pani  riaditeľku Mgr.  Lenku Richnavskú a
zastupujúcu vedúcu školskej jedálne Milenu Vajcíkovú a novú pracovníčku - pomocnú silu v
kuchyni  z projektu „cesta na trh práce 3“ Gabrielu Stoklasovú.



Ing. Valér Kováč – ja mám pripomienku, Dávid Korl kontaktoval obec, že chce pozemok,
ktorý má obec prenajatý na autobusovú zastávku odpredať obci. Žiada od obce cenu za ktorú
by to obci predal.

Starostka obce – áno kontaktoval obec, chcete páni poslanci odkúpiť pozemok?

Ing. Ján Hlavačka – navrhujem na budúci rok. 

Ing. Oxana Hospodárová – keď obec kupuje pozemok, malo by to byť podložené znaleckým
posudkom. 

Ing. František Kováč – záleží  od toho za koľko by pozemok chcel predať.  Ďalej by som
podotkol, že máme pripravenú projektovú dokumentáciu a výkaz výmer na most St. Košická.
Ja navrhujem, aby sme St. Košickú robili budúci rok naraz spolu  s odvodnením, mostom aj
asfaltom.

Radoslav  Kollár –  pripomínam  ešte  zimnú  údržbu,  aby  sa  zazmluvnilo  to,  že  skutočne
zrealizovaný výkon zimnej  údržby bude predmetom fakturácie na základe súpisu skutočne
vykonaných prác. Ide o to aby nebola zmluva na dielo, ale na skutočne zrealizované práce.

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  informácie ohľadom  poďakovania  poslancom starostkou obce,
opravy na cestách Tichá ulica a Čaksová ulica, brigády, vysviacky domu nádeje, optických
káblov, nových zamestnancoch ZŠ a ŠJ a zimnej údržby.

Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia:

Hlasovanie:   
Za: 6 Ing. Ján Hlavačka, Ing. František Kováč, Radoslav Kollár, Ing. Valér

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

Uznesenie bolo prijaté.

Bod 11 
Záver 
Starostka obce ukončila šestnáste zasadnutie,  poďakovala prítomným za účasť.  Zasadnutie
bolo ukončené o 19:00 hod.

Overovatelia:

Lukáš Štefan            .................................
        

Radoslav Kollár                    .................................

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

   starostka obce

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


