OBEC NIŽNÝ KLÁTOV
Zápisnica
zo sedemnásteho zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 15.12.2021
Prítomní:

Neprítomný:

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

Ďalší prítomní: 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. VSD – vecné bremeno
5. Žiadosť o schválenie Nízkouhlíkovej stratégie obce Nižný Klátov
6. Žiadosť o vydanie stanoviska obce Nižný Klátov k povoleniu banskej činnosti - RICORSO
7. Zmena spoločného stavebného úradu
8. Žiadosti o zmenu územného plánu
9. Správa o kontrolnej činnosti za obdobie od 1.9.2021 do 30.11.2021
10. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2022
11. Návrh na poskytnutie odmien za rok 2021
12. Poskytnutie podpory formou dotácie k projektu: Zvýšenie energetickej účinnosti –
Obecný úrad
13. Doplnenie účelu použitia návratných zdrojov financovania - VÚB
14. Rozpočtové opatrenie
15. Rôzne
16. Záver
Bod 1
Otvorenie zasadnutia
Starostka obce – v zmysle pozvánky otváram sedemnáste zasadnutie obecného zastupiteľstva
v Nižnom Klátove o 16:35 hod. Prítomní sú šiesti poslanci. Ospravedlnil sa Lukáš Štefan. Sme
uznášania schopní. Pozvánka na dnešné zasadnutie bola poslancom doručená spolu
s materiálmi emailom. Pozvánka na sedemnáste zasadnutie OZ bola zverejnená 10.12.2021 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).
Valér Kováč – ja mám návrh na vypustenie bodu 8 a to z dôvodu, že žiadosti o zmenu
územného plánu sú nekoncepčné, obec uvažuje o tom, že otvorí celý územný plán a bude sa
ním zaoberať globálne. Okrem toho územný plán máme otvorený a prebiehajú zmeny v časti
Klatovianka. Žiadostiam sa budeme venovať neskôr.
Konštatujem, bol predložený návrh na vypustenie bodu programu zasadnutia. Dávam hlasovať
o vypustení bodu osem návrhu programu zasadnutia. Na prijatie uznesenia o bodoch návrhu
programu zasadnutia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých poslancov (4).
Starostka obce - dala hlasovať o vypustení bodu 8 návrhu programu zasadnutia obecného
zastupiteľstva.
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

0
0
1

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

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 dala hlasovať o schválení programu sedemnásteho zasadnutia obecného
zastupiteľstva, pričom na prijatie tohto uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných
poslancov. Program sedemnásteho 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. VSD – vecné bremeno
5. Žiadosť o schválenie Nízkouhlíkovej stratégie obce Nižný Klátov
6. Žiadosť o vydanie stanoviska obce Nižný Klátov k povoleniu banskej činnosti - RICORSO
7. Zmena spoločného stavebného úradu
8. Správa o kontrolnej činnosti za obdobie od 1.9.2021 do 30.11.2021
9. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2022
10. Návrh na poskytnutie odmien za rok 2021
11. Poskytnutie podpory formou dotácie k projektu: Zvýšenie energetickej účinnosti –
Obecný úrad
12. Doplnenie účelu použitia návratných zdrojov financovania - VÚB
13. Rozpočtové opatrenie
14. Rôzne
15. Záver

Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu:
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

0
0
1

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

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. Valér Kováč
Ing. Ján Hlavačka, za predsedu navrhla Ing. Róberta Baloga.
Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu:
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

0
0
1

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

Poslanci návrh schválili.
Za overovateľov zápisnice určujem Ing. Františka Kováča a Ing. Valéra Kováča.
Za zapisovateľku určujem Andreu Müllerovú .
Bod 3
Kontrola plnenia uznesení
Starostka obce – konštatovala, že na šestnástom zasadnutí obecného zastupiteľstva zo dňa
16.09.2021 bolo prijatých 8 uznesení ( prijaté uznesenia č. 133 -140)
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov na šestnástom obecnom zastupiteľstve zo dňa
16.09.2021 zobralo 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 ( uznesenie č. 133), správu o výsledkoch
kontroly hlavnej kontrolórky Obce Nižný Klátov za obdobie od 1.6.2021 do 7.9.2021 (
uznesenie č. 134), 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 ( uznesenie č. 136), žiadosť
Urbariátu pozemkového spoločenstva Nižný Klátov o zmenu územného plánu ( uznesenie č.
137), 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 ( uznesenie č. 140), schválilo A. prebytočnosť
nehnuteľného majetku obce B. zámer predať nehnuteľný majetok z dôvodu osobitého zreteľa:
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 (
uznesenie č. 135), poskytnutie dotácie Rodičovskému združeniu Klatovčanik (občianske
združenie) Nižnom Klátove vo výške 2 000 € (uznesenie č. 138), 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, žiada starostku obce o zaradenie do rozpočtu obce na rok 2022 II.
etapu opravy havarijného stavu sály kultúrneho domu v zmysle predpokladanej hodnoty
zákazky ( uznesenie č. 139).
Predseda návrhovej komisie Ing. Róbert Balog 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

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

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 4
Vecné bremeno VSD
Starostka obce – Spoločnosť VSD a. s. plánovala v rokoch 2020,2021 vykonať v obci úpravu
jestvujúcich vzdušných vedení nízkeho napätia, vedení situovaných na všetkých uliciach.
Jestvujúce vzdušné vedenia s holými vodičmi sa nahradia izolovanými a jestvujúce podperné
body sa nahradia novými betónovými. Na základe rokovaní a dohody sa mali osadiť nové
betónové podperné body na nadzemné elektrické vedenie na ulici Stará Košická po dom pána
Fedora, ďalej na Starej Košickej po dom Radoslava Jokeľa a na Cintorínskej ulici pri dome
pána Stanického a Hovanca
Z tohto dôvodu bolo potrebné zriadiť vecné bremeno na nadzemné elektrické vedenie, nakoľko
stĺpy sa mali osadiť na obecných pozemkoch.
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 16.12.2019 v súlade s príslušnými ustanoveniami
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a článku 10 Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Nižný Klátov OZ schválilo zriadenie vecného
bremena bezodplatne vo verejnom záujme pre Východoslovenskú distribučnú, a. s., Mlynská
31, 042 91 Košice na uloženie nadzemného elektrického vedenia na pozemkoch vo vlastníctve
Obce Nižný Klátov, parcela KNC č. 1754, KNC č. 1752 zapísaných na LV č. 900, katastrálne
územie Nižný Klátov a pozemkoch parcela č. KNE 3148/501, KNE 3147/2 a KNE 3178/501,
zapísaných na LV č. 816, katastrálne územie.
Následne obec podpísala s VSD zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy (zmluvy o zriadení vecného
bremena), a to dňa 23.12.2019. Zmluva bola zverejnená na webovom sídle obce.

V roku 2021 spoločnosť VSD v obci plánované práce vykonala. Vyhotovila porealizačné
zameranie jednotlivých podperných bodov na obecných pozemkoch a zaslala zmluvu o zriadení
vecného bremena.
Z tohto dôvodu je potrebné zmeniť prijaté uznesenie z roku 2019, kde sa doplní zriadenie
vecného bremena na základe vyhotoveného geometrického plánu a zároveň je potrebné
zmeniť č. LV, keďže kataster v roku 2021 zlúčil naše listy vlastníctva č. 816 a 900 (zo svojej
právomoci) do jedného, a to LV 900. V pôvodnom uznesení sú uvedené dva listy vlastníctva.
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a článku 10 Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom obce Nižný Klátov
mení
uznesenie č. 70 zo dňa 16.12.2019 z pôvodného znenia v časti „na uloženie nadzemného
elektrického vedenia na pozemkoch vo vlastníctve Obce Nižný Klátov, parcela KNC č. 1754,
KNC č. 1752 zapísaných na LV č. 900, katastrálne územie Nižný Klátov a pozemkoch parcela
č. KNE 3148/501, KNE 3147/2 a KNE 3178/501, zapísaných na LV č. 816, katastrálne územie
Nižný Klátov“ na nové znenie: „spočívajúce v strpení umiestnenia elektro-energetického
zariadenia na parcelách KNE č. 3148/501, KNE č. 3147/2, KNE č. 3178/501, KNC 1754, KNC
1752, zapísaných na liste vlastníctva č. 900, katastrálne územie Nižný Klátov v rozsahu
geometrického plánu č. 381/2021 vyhotoveného dňa 8.9.2021 spoločnosťou Geodetic spol. s r.
o., Dunajská 10, 040 01 Košice, IČO: 31691501, overeného Okresným úradom Košice-okolie,
katastrálnym odborom dňa 17.9.2021 pod č. 1255/21.“
Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

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
NÍZKOUHLÍKOVÁ STRATÉGIA OBCE Nižný Klátov – 2030
Starostka obce - Obec Nižný Klátov v spolupráci s n.o. Národné centrum environmentálne n.o.
sa rozhodli na základe poskytnutého nenávratného finančného príspevku pre Národné centrum
environmentálne n.o. zo strany sprostredkovateľského orgánu - Slovenskej inovačnej a
energetickej agentúry, ktorý koná v mene a na účet riadiaceho orgánu Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky vypracovať v rámci projektu Podpora nízkouhlíkových
stratégií (kód projektu v ITMS: 310041W308) bezodplatne vypracovať nízkouhlíkovú stratégiu
obce Nižný Klátov. Táto bola vypracovaná tímom odborníkov Národné centrum
environmentálne n.o. a v podobe dokumentu po pripomienkovaní zo strany OU Nižný Klátov
predložená na schválenie. V zmysle § 11 ods. (4) písm. c) Zákona SNR č.369/1990 Zb. o
obecnom zriadení je Obecné zastupiteľstvo obce Nižný Klátov relevantným orgánom pre
schválenie predloženého dokumentu „Nízkouhlíková stratégia obce Nižný Klátov – 2030“.
Predseda návrhovej komisie Ing. Róbert Balog skonštatoval, že nebol predložený návrh na
zmenu návrhu uznesenia a predniesol návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný

Klátov schvaľuje v zmysle § 11 ods. (4) písm. c) Zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení dokument NÍZKOUHLÍKOVÁ STRATÉGIA OBCE NIŽNÝ KLÁTOV – 2030
Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

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 vydanie kladného stanoviska obce Nižný Klátov k povoleniu banskej
činnosti
Starostka obce – dňa 3.11.2021 nám bola doručená žiadosť o vydanie kladného stanoviska
Obce Nižný Klátov k povoleniu banskej činnosti – otvárka , príprava dobýjanie výhradného
ložiska amfibolitu v dobývacom priestore Vyšný Klátov I podľa plánu ODP na pozemku parc.
KN-C 31117/2 v katastrálnom území Nižný Klátov na obdobie rokov 2021-2035. Žiadosť bola
odstúpená pani JUDr. Rajtákovej 4.11.2021. JUDr. Rajtáková bola požiadaná obcou Nižný
Klátov o právne posúdenie predmetnej žiadosti spoločnosti RICORSO, s.r.o. K danej žiadosti
som zvolala pracovné stretnutie dňa 6.12.2021 s poslancami obecného zastupiteľstva
v sobášnej miestnosti a celú situáciu vysvetlila cez konferenčný hovor pani JUDr. Rajtáková.
JUDr. Rajtáková vypracovala k danej žiadosti zamietavé stanovisko, ktorú obec odoslala
spoločnosti RICORSO, s.r.o.
Predseda návrhovej komisie Ing. Róbert Balog skonštatoval, že nebol predložený návrh na
zmenu návrhu uznesenia a predniesol návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný
Klátov berie na vedomie informácie ohľadom žiadosti spoločnosti RICORSO s.r.o. o vydanie
kladného stanoviska obce Nižný Klátov k povoleniu banskej činnosti a stanoviska obce
k žiadosti.
Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

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
Zmena spoločného stavebného úradu
Starostka obce Na základe Vášho podnetu, ale aj obyvateľov obce a vlastníkov nehnuteľnosti
v Nižnom Klátove, ktorí boli nespokojní s prácou SOÚ Beniakovce v decembri 2020 Obec
Nižný Klátov vypovedala Dohodu o zriadení spoločného obecného úradu Beniakovce, ktorú
v zmysle ust. 20a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení neskorších predpisov

uzavrela dňa 29.6.2007. Obec vypovedala časť dohody v článku IV – Agendy, ktoré spoločný
úrad zabezpečoval pre jednotlivé obce, a to územné plánovanie a stavebný poriadok.
Výpovedná doba končí 31.12.2021. Obec hľadala nové riešenie a predbežne sa dohodla so
starostom obce Ruskov na zriadení spoločného stavebného úradu so sídlom v Ruskove. Ďalším
obcami budú Perín-Chym, Slanec, Ruskov a pravdepodobne ešte dve obce. Financovanie bude
rovnaké ako doteraz.
Predseda návrhovej komisie Ing. Róbert Balog skonštatoval, že nebol predložený návrh na
zmenu návrhu uznesenia a predniesol návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný
Klátov súhlasí s uzatvorením zmluvy o zriadení Spoločného obecného úradu so sídlom
v Ruskove na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy vo veciach územného
rozhodovania a stavebného poriadku a vyvlastňovania podľa stavebného zákona
Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

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 kontrolnej činnosti za obdobie od 1.9.2021 do 30.11.2021
Starostka obce - správa hlavnej kontrolórky o výsledkoch kontroly Vám bola zaslaná mailom.
Predseda návrhovej komisie Ing. Róbert Balog skonštatoval, že nebol predložený návrh na
zmenu návrhu uznesenia a predniesol návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný
Klátov berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Nižný Klátov
za obdobie od 1.9.2021 do 30.11.2021.
Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

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 9
Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2022
Starostka obce – mailom Vám boli zaslané materiály k tomuto bodu, chcete sa niečo opýtať?
Predseda návrhovej komisie Ing. Róbert Balog 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.

1. schvaľuje plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2022
2. poveruje hlavnú kontrolórku obce výkonom kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti na 1.
polrok 2022
Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

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
Návrh na poskytnutie odmien za rok 2021
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.
Nakoľko sa poslanec Lukáš Štefan nemohol zúčastniť zasadnutia, formou mailu nám zaslal
informáciu, že sa svojich odmien vzdáva.
Ak by chcel ešte niečo niekto doplniť nech sa páči. Otváram rozpravu k danému bodu.
Predseda návrhovej komisie Ing. Róbert Balog skonštatoval, že nebol predložený návrh na
zmenu návrhu uznesenia a predniesol návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný
Klátov
schvaľuje v zmysle čl. 2 zásad odmeňovania poslancov
A. poskytnutie odmien podľa predloženého návrhu poslancom obecného zastupiteľstva podľa
dochádzky za účasť na zasadnutiach OZ, za jednorázové aktivity podľa dochádzky a
mimoriadne odmeny: Ing. Róbertovi Balogovi 260,- €, Ing. Jánovi Hlavačkovi 360,- €,
Radoslavovi Kollárovi 1 930,- €, Ing. Františkovi Kováčovi 890,- €, Ing. Valérovi Kováčovi
80,- €, Lukášovi Štefanovi 60,- € a Matejovi Silvayovi 170,- €
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 1.1.2021 do 31.12.2021 vo výške 450,€, t. j. 10,33 %
Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

0
0
1

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

Uznesenie bolo prijaté.
Ing. Róbert Balog – vzdávam sa odmien.
Ing. Valér Kováč – vzdávam sa odmien.
Ing. František Kováč – vzdávam sa odmien.

Ing. Ján Hlavačka – vzdávam sa odmien.
Ing. Matej Silvay – vzdávam sa odmien.
Ing. Radoslav Kollár – vzdávam sa odmien.
Bod 11
Poskytnutie podpory formou dotácie k projektu: Zvýšenie energetickej účinnosti –
Obecný úrad
Starostka obce - dňa 01. 03. 2021 bola Environmentálnemu fondu predložená žiadosť o
poskytnutie podpory formou dotácie v rámci „I. Rozšírenia špecifikácie činností podpory na
rok 2021“ zverejnenej v súlade s § 4 ods. 3 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o
Environmentálnom fonde“), na projekt: Obecný úrad Nižný Klátov- zvýšenie energetickej
účinnosti.
Minister životného prostredia Slovenskej republiky rozhodol o poskytnutí finančných
prostriedkov (podpore) Environmentálneho fondu formou dotácie na rok 2021 na účel dotácie
(projekt): Obecný úrad Nižný Klátov- zvýšenie energetickej účinnosti, vo výške: 202 684,00 €
EUR.
Podmienkou poskytnutia podpory formou dotácie je okrem iného preukázanie, že žiadateľ má
na financovanie účelu dotácie (projektu) zabezpečených najmenej 5 % nákladov z iných
zdrojov, teda sumu vo výške najmenej: 10 667,58 EUR.
Predseda návrhovej komisie Ing. Róbert Balog skonštatoval, že nebol predložený návrh na
zmenu návrhu uznesenia a predniesol návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný
Klátov
A. berie na vedomie
informácie o poskytnutí podpory formou dotácie k projektu: Obecný úrad Nižný
Klátov – zvýšenie energetickej účinnosti vo výške 202 684,00 €
B. schvaľuje
zaradenie finančnej spoluúčasti k projektu: Obecný úrad Nižný Klátov - zvýšenie energetickej
účinnosti do návrhu rozpočtu na rok 2022
Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

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 12
Doplnenie účelu použitia návratných zdrojov financovania - VÚB
Starostka obce – v materiáloch Vám bola zaslaná dôvodová správa, v pondelok 13.12. sme mali
pracovné stretnutie, kde bol vysvetlený dôvod doplnenia účelu použitia návratných zdrojov
z VÚB.
Ing. František Kováč – je potrebné upraviť navrhované uznesenie v časti „dofinancovanie“ na
čiastočné dofinancovanie, nakoľko z navrhovaného uznesenia vyplýva, akoby sme chceli
všetky finančné prostriedky, ktoré sú nad rámec poskytnutej dotácie, zaplatiť z úveru.
Predseda návrhovej komisie Ing. Róbert Balog predniesol návrh na uznesenie: Obecné
zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
obecnom zriadení v z. n. p. schvaľuje doplnenie uznesenia č. 96 zo dňa 21.9.2020 v bode c)
o čiastočné dofinancovanie projektu: Obecný úrad Nižný Klátov - zvýšenie energetickej
účinnosti
Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

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 13
Rozpočtové opatrenie
Starostka obce – v materiáloch Vám bola zaslaná dôvodová správa, v pondelok 13.12. sme mali
pracovné stretnutie, na ktorom som Vám vysvetlila presun rozpočtových prostriedkov v rámci
schváleného rozpočtu.
Predseda návrhovej komisie Ing. Róbert Balog 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.
schvaľuje :

Rozpočtové opatrenie č: 8/2021
a)






presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové
príjmy a celkové výdavky
z položky 2yy
0111 633 41 špeciálny materiál CO ( Obecný úrad ) v sume
1 400 €
z položky 2yy
0111 611 41 mzdy ( Obecný úrad )
v sume
1 000 €
z položky 2yy 09111 611 41 mzdy ( Materská škola ) v sume
3 000 €
z položky 2yy 0840 635 41 údržba okolia cintorína ( cintorín ) v sume
1 000 €
z položky 2yy 09111 612 41 príplatky ostatné ( Materská škola ) v sume
1 500 €



v celkovej sume 7 900 €




na položku 2yy
na položku 2yy

0111 635 41
0111 632 41

oprava -havarijný stav sály KD v sume
Energie (Obecný úrad ) v sume

3 400 €
1 000 €




na položku 2yy 09111 632 41
na položku 2yy 0111 637 41



v celkovej sume 7 900 €

Energie (Materská škola ) v sume
právne služby, služby VO(obecný úrad ) v sume

1 000 €
2 500 €

Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

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 14
Rôzne
Starostka obce – v tomto bode by mohol Ing. František Kováč vysvetliť možnosti
dofinancovania projektu Obecný úrad Nižný Klátov – zvýšenie energetickej účinnosti.
Ing. František Kováč – rozpočtový náklad celej budovy je po precenení z júla 2021 280 000
Eur. Z toho oprávnené náklady sú 240 000 Eur. Dostaneme dotáciu 202 000 Eur s podmienkou
spolufinancovania cca 10 000 Eur. Na dofinancovanie oprávnených výdavkov potrebujeme cca
28 000 Eur. Budeme sa snažiť vytvoriť zdroje na celkové dofinancovanie obecného úradu. Mne
to bilančne vychádza, ale to neznamená, že sa mi potvrdí všetko z pohľadu cien, aké sa dosiahnu
cenové úrovne na cestách – Stará Košická a Záhradná. Na celkové dofinancovanie by sme
potrebovali zhruba 80 000 eur. Zostatok nevyčerpaného úveru na cesty je 170 000 Eur.
Hľadáme technické riešenie na opravy ciest. Napriek tomu, ak by sa nám z ciest zvýšilo len
20000 Eur. Odporúčal by som zobrať úver vo výške 40 000 Eur. Nie je to podmienka. Ďalšou
podstatnou informáciou je, že navrhovaný rozpočet v príjmovej časti čo sa týka podielových
daní je vo výške 350 000 Eur, ale výnosy z podielových daní, ktoré boli zverejnené, sú na
úrovni 378 000 eur, s čím sme nepočítali. Takže aj z tohto zdroja to môže byť zčasti
dofinancované. Môžeme sa dohodnúť, že čo z neoprávnených nákladov budeme a čo nebudeme
robiť. Projekčne je to riešené tak, že sa to dá urobiť neskôr. I keď bolo dobré, aby sa to spravilo
celé ako je naprojektované.
Ing. Radoslav Kollár – ja som v zásade proti, aby sme navýšili úver. S čiastočným
dofinancovaním z úveru do 400 000 Eur súhlasím.
Ing. Ján Hlavačka – schvaľovali sme to s tým, že nás tam nečaká žiaden problém. Na pracovnej
porade sa bavili o tom, že keby trebalo 100 000 Eur, tak do toho nejdeme. Bude to 280 000 Eur,
preto sme to schválili.
Ing. Radoslav Kollár – áno, preto ja by som radšej čerpal rezervný fond.
Predseda návrhovej komisie Ing. Róbert Balog skonštatoval, že nebol predložený návrh na
zmenu návrhu uznesenia a predniesol návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný
Klátov berie na vedomie informácie ohľadom možnosti dofinancovania projektu Obecný úrad
– zvýšenie energetickej účinnosti
Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia:
Hlasovanie:

Za:

6

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

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 15
Záver
Starostka obce ukončila sedemnáste zasadnutie, poďakovala prítomným za účasť. Zasadnutie
bolo ukončené o 17:40 hod.
Overovatelia:
Ing. Valér Kováč

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

Ing. František Kováč

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

Andrea Müllerová

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

