
OBEC NIŽNÝ KLÁTOV 

 

Zápisnica 

z osemnásteho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

konaného dňa 10.01.2022 
 

Prítomní:  Poslanci: Ing. Ján Hlavačka, Ing. František Kováč, Radoslav Kollár, Ing. 

  Valér Kováč, Matej Silvay, Lukáš Štefan   

                                

Neprítomní:        Starostka obce: Ing. Gabriela Staníková, Ing. Oxana Hospodárová,  

   Ing. Róbert Balog 

 

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.  a) Návrh rozpočtu na roky 2022 – 2024  

     b) Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na rok 2022 -2024 

4.  Žiadosť o odkúpenie pozemku Bernát Miroslav a Bernátová Monika 

5.  Záver  

 

Bod 1 

Otvorenie zasadnutia 

 

Ing. Ján Hlavačka  –  v zmysle pozvánky otváram osemnáste zasadnutie obecného 

zastupiteľstva v Nižnom Klátove o 18:00 hod. Prítomní sú šiesti poslanci. Ospravedlnili sa 

starostka obce Ing. Gabriela Staníková a hlavná kontrolórka obce Ing. Oxana Hospodárová 

a poslanec Ing. Róbert Balog.   Sme uznášania schopní. Pozvánka na dnešné zasadnutie bola 

poslancom doručená spolu s materiálmi emailom. Pozvánka na osemnáste  zasadnutie OZ bola 

zverejnená 05.01.2022 na obecnej tabuli a webovej stránke obce. 
 

Bod 2 

Schválenie programu, schválenie návrhu členov návrhovej komisie a jej predsedu, 

určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

 

Ing. Ján Hlavačka  –  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). 
 

 

Ing. Ján Hlavačka dal hlasovať o bodoch návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
 

Hlasovanie:  
   

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

Kováč, Matej Silvay, Lukáš Štefan 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 1 Ing. Róbert Balog 
 

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). 
 

Ing. Ján Hlavačka – dal hlasovať o schválení programu osemnásteho zasadnutia obecného 

zastupiteľstva, pričom na prijatie tohto uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných 

poslancov.  

 

Program osemnásteho obecného zastupiteľstva znie:  
 

1.  Otvorenie zasadnutia  

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

     určenie                                            

     zapisovateľa o overovateľov zápisnice  

3.  a) Návrh rozpočtu na roky 2022 – 2024  

     b) Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na rok 2022 -2024 

4.  Žiadosť o odkúpenie pozemku Bernát Miroslav a Bernátová Monika 

5.  Záver  
 

Ing. Ján Hlavačka dal hlasovať o prednesenom návrhu: 
 

Hlasovanie:    
 

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

Kováč, Matej Silvay, Lukáš Štefan 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 1 Ing. Róbert Balog 
 

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“. 
 

 Ing. Ján Hlavačka predložil na schválenie návrh členov návrhovej komisie: Ing. František 

Kováč, Ing. Valér Kováč, za predsedu navrhol Radoslava Kollára. 
 

Ing. Ján Hlavačka dal hlasovať o prednesenom návrhu: 
 

Hlasovanie:    
 

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

Kováč, Matej Silvay, Lukáš Štefan 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 1 Ing. Róbert Balog 
 

Poslanci návrh  schválili. 
 

Za overovateľov zápisnice určujem  Lukáša Štefana, Mateja Silvaya. 
 

Za zapisovateľku určujem Janu Hužvár Kralovanskú. 
 

Bod 3 

a) Návrh rozpočtu na roky 2021 – 2023  

b) Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na rok 2022 -2024 

 

Ing. Ján Hlavačka - návrh rozpočtu bol zverejnený na obecnej tabuli a stránke obce dňa 

30.11.2021. Z dôvodu poskytnutia dotácie z Environmentálneho fondu a dofinancovania 

projektu Obecný úrad – zvýšenie energetickej účinnosti, ale aj navýšenia cien energií a vyšších 

podielových daní oproti návrhu rozpočtu bol rozpočet upravený. Upravený rozpočet Vám bol 

zaslaný emailom. Má niekto otázky, alebo sa chce niekto vyjadriť k rozpočtu?  
 

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., § 

4 a § 10 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 

neskorších predpisov  
   
  I.  prerokovalo návrh rozpočtu obce na roky 2022 – 2024 

 II.  berie na vedomie  

 a) návrh rozpočtu na roky 2023 a 2024 

 b) stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na rok 2022-2024 

 c) neuplatňovanie programov v rozpočte Obce Nižný Klátov od roku 2014 

III. schvaľuje  

a) 

 1. poskytnutie dotácie z rozpočtu obce vo výške 3 000 € pre Rímskokatolícku farnosť      

     Najsvätejšej     Trojice Vyšný Klátov, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou. 

 2. poskytnutie dotácie z rozpočtu obce vo výške 500 € na činnosť združenia  Klatovčanik. 

 

 b) rozpočet na rok 2022 do výšky jednotlivých ekonomických kategórií v celkovej sume: 

 Bežný rozpočet  

- príjmy ........................      872 927 € 

 - výdavky......................     824 506 € 

 



Kapitálový rozpočet 

 - príjmy.........................      204 684 €  

- výdavky......................       463 784 € 

 Finančné operácie 

 - príjmy .........................    255 729 € 

 - výdavky ......................      45 050 € 

 Rozpočet SPOLU  

- príjmy .......................... 1 333 340 € 

- výdavky ....................... 1 333 340 €  

 

 c)  prevod a použitie rezervného fondu obce v sume  83 400  €  

 z toho:  

 

  1)       3 500  €   verejné obstarávanie  - Obecný úrad projekt zvýšenie energetickej účinnosti     

  2)     47 000  €   projekt -  Obecný úrad Nižný Klátov zvýšenie energetickej účinnosti 

  3)       1 200  €   spoluúčasť -  projekt  obstaranie  komposterov  

  4)     21 000  €   splátky úveru VUB 

  5)     10 700  €   5% spoluúčasť k projektu Obecný úrad Nižný Klátov  zvýšenie energetickej 

účinnosti 

 

  d)  kapitálové výdavky z úveru v sume   170 000 € 

z toho:  

 

1) 140 000  €    rekonštrukcia- oprava  miestnych komunikácií, chodníkov, rigolov   

2)   30 000  €    projekt - Obecný úrad Nižný Klátov zvýšenie energetickej účinnosti 

 

e)   kapitálové výdavky z vlastných zdrojov v sume   18 000 € 

 

1)          1 000  €    stavebný dozor projekt -  Obecný úrad zvýšenie energetickej účinnosti  

2)          2 000  €    stavebný dozor rekonštrukcia- oprava  miestnych komunikácií 

  3)        15 000  €   projekt -  Obecný úrad Nižný Klátov zvýšenie energetickej účinnosti 

 

f)   kapitálové výdavky z dotácie a iných zdrojov  v sume    213 384 € 

 

   1)     202 684  €   Environmentálny fond  -  Obecný úrad Nižný Klátov zvýšenie energetickej 

účinnosti 

2)         2 000  €    nákup pozemkov  

  3)         5 200  €    územný plán obce z cudzích zdrojov – refundácia  

  4)         3 500  €   obstaranie DHM – iný zdroj – rozvoj obce  

 

g)   výdavkové finančné operácie  z vlastných  zdrojov  v sume    24 000 € 

 

    1)     21 000  €   splátky úveru VUB z vlastných zdrojov  

    2)       3 000  €   splátky  LZ motorové vozidlo z  vlastných zdrojov  

 

 

 

 

 

 

 



 

Ing. Ján Hlavačka dal hlasovať o prednesenom návrhu: 
 

Hlasovanie:    
 

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

Kováč, Matej Silvay, Lukáš Štefan 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 1 Ing. Róbert Balog 
 

Uznesenie bolo prijaté 

 

Bod 4 

Žiadosť o odkúpenie pozemku Bernát Miroslav a Bernátová Monika 
 

Ing. Ján Hlavačka  - dňa 27.7.2021  obdržala Obec Nižný Klátov žiadosť o kúpu nehnuteľného 

majetku Obce Nižný Klátov konkrétne parcely registra „E“ č. 3186/1 vo výmere 29 m² druh 

pozemku ostatná plocha, a parcely registra „E“ č. 5000/14 vo výmere 32 m² druh pozemku 

ostatná plocha zapísaných na LV č. 900, ktorý je vo vlastníctve obce vedeného Úradom 

geodézie, kartografie, katastra Slovenskej republiky v katastrálnom území Nižný Klátov, ktorej 

vlastníkom je Obec Nižný Klátov Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 16.09.2021 

uznesením č. 135 schválilo prebytočnosť nehnuteľného majetku obce, zámer predať 

nehnuteľný majetok, stanovilo cenu 33 €/m2 a dôvody osobitného zreteľa. 

Obec zámer predať nehnuteľný majetok zverejnila na úradnej tabuli a webovej stránke obce 

dňa 09.12.2021. Na obec nebola doručená žiadna iná žiadosť k zverejnenému zámeru. 
 

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. a) zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č.138/1991 Zb. o 

majetku obcí v z.n.p.  

s ch v a ľ u j e 

predaj pozemku 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 do 

výlučného vlastníctva žiadateľom (v podiele 1/1),: Bernát  Miroslav a Bernátová Monika  obaja 

bytom Rovníková 6, 04012 Košice za cenu 33 €/ m², s tým, že dôvod predaja osobitný zreteľ 

bol schválený uznesením č. 135/2021 dňa 16.09.2021 
 

Ing. Ján Hlavačka dal hlasovať o prednesenom návrhu: 
 

Hlasovanie:    
 

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

Kováč, Matej Silvay, Lukáš Štefan 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 1 Ing. Róbert Balog 
 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 



 

Bod 5 

Záver  
Zástupca starostky obce ukončil osemnáste zasadnutie, poďakoval prítomným za účasť. 

Zasadnutie bolo ukončené o 18:19 hod. 

 

Overovatelia: 

 

Lukáša Štefana                      .................................  

         

 

Mateja Silvaya                       ....................................... 

 

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

               Ing. Gabriela Staníková 

            starostka obce 

 

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

 


