OBEC NIŽNÝ KLÁTOV
Zápisnica
z devätnásteho zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 07.04.2022
Prítomní:

Neprítomní:

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

Ďalší prítomný: 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. Rekonštrukcie miestnych komunikácií
5. Návrh VZN č. 1/2022 o určení spádovej materskej školy
6. Schválenie darovania pozemku v časti Čaks
7. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2021
8. Správa o výsledkoch kontroly hlavnej kontrolórky za obdobie od 15.12.2022 do 31.3.2022
9. Rôzne
10. Záver
Bod 1
Otvorenie zasadnutia
Starostka obce – v zmysle pozvánky otváram devätnáste zasadnutie obecného zastupiteľstva v
Nižnom Klátove o 18:00 hod. Prítomní sú šiesti poslanci. Ospravedlnila sa hlavná kontrolórka
obce Ing. Oxana Hospodárová a poslanec Ing. Ján Hlavačka. Sme uznášania schopní. Pozvánka
na dnešné zasadnutie bola poslancom doručená spolu s materiálmi emailom. Pozvánka na
devätnáste zasadnutie OZ bola zverejnená 4.4.2022 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:

6

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

0
0
1

Ing. Róbert Balog, Radoslav Kollár, Ing. František Kováč, Ing. Valér
Kováč, Matej Silvay, Lukáš Štefan
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 dala hlasovať o schválení programu devätnásteho zasadnutia obecného
zastupiteľstva, pričom na prijatie tohto uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných
poslancov.
Program devätnásteho 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. Rekonštrukcie miestnych komunikácií
5. Návrh VZN č. 1/2022 o určení spádovej materskej školy
6. Schválenie darovania pozemku v časti Čaks
7. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2021
8. Správa o výsledkoch kontroly hlavnej kontrolórky za obdobie od 15.12.2022 do 31.3.2022
9. Rôzne
10. Záver
Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu:
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

0
0
1

Ing. Róbert Balog, Radoslav Kollár, Ing. František Kováč, Ing. Valér
Kováč, Matej Silvay, Lukáš Štefan
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. Róbert Balog,
Radoslav Kollár, za predsedu navrhla Mateja Silvaya.
Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu:
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

0
0
1

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

Poslanci návrh schválili.
Za overovateľov zápisnice určujem Lukáša Štefana, Ing Róberta Baloga.
Za zapisovateľku určujem Janu Hužvár Kralovanskú.
Bod 3
Kontrola plnenia uznesení
Starostka obce - – konštatovala, že na zasadnutí obecného zastupiteľstva zo dňa 15.12.2021
bolo prijatých 12 ( prijaté uznesenia č. 141 -152) a 10.1.2022 boli prijaté 2 uznesenia ( prijaté
uznesenia č. 153 -154)
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov na sedemnástom obecnom zastupiteľstve zo dňa
15.12.2021 zobralo na vedomie kontrolu plnenia uznesení (uznesenie č.141), zmenilo
uznesenie č. 70 zo dňa 16.12.2019 na nové znenie: „spočívajúce v strpení umiestnenia elektroenergetického zariadenia (uznesenie č.142), schválilo v zmysle § 11 ods. (4) písm. c) Zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení dokument NÍZKOUHLÍKOVÁ STRATÉGIA OBCE
NIŽNÝ KLÁTOV – 2030 (uznesenie č.143), zobralo 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 (uznesenie č.144), súhlasilo 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 (uznesenie č.145), zobralo na vedomie správu o
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Nižný Klátov za obdobie od 1.9.2021 do
30.11.2021(uznesenie č.146), 1. schválilo plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2022 2.
poverilo hlavnú kontrolórku obce výkonom kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti na 1.
polrok 2022 (uznesenie č.147), schválilo 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 mimoriadne
odmeny,B. odmenu hlavnému kontrolórovi (uznesenie č.148), A. zobralo na vedomie
informácie o poskytnutí podpory formou dotácie k projektu: Obecný úrad Nižný Klátov –
zvýšenie energetickej účinnosti vo výške 202 684,00 € B. schválilo zaradenie finančnej
spoluúčasti k projektu: Obecný úrad Nižný Klátov - zvýšenie energetickej účinnosti do návrhu
rozpočtu na rok 2022 (uznesenie č.149), schválilo doplnenie uznesenia č. 96 zo dňa 21.9.2020
v bode c) o čiastočné dofinancovanie projektu: Obecný úrad Nižný Klátov - zvýšenie
energetickej účinnosti (uznesenie č.150), schválilo Rozpočtové opatrenie č: 8/2021 (uznesenie
č.151), zobralo na vedomie informácie ohľadom možnosti dofinancovania projektu Obecný
úrad Nižný Klátov – zvýšenie energetickej účinnosti (uznesenie č.152).

Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov na osemnástom obecnom zastupiteľstve zo dňa
10.1.2022 prerokovalo , prerokovalo, zobralo na vedomie, schválilo návrh rozpočtu na rok
2022- 2024 a stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu (uznesenie č.153), schválilo
predaj pozemku (uznesenie č.154)
Predseda návrhovej komisie Matej Silvay 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:
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

0
0
1

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

Uznesenie bolo prijaté
Bod 4
Rekonštrukcie miestnych komunikácií
Starostka obce – dňa 15.3.2022 sme sa stretli na pracovnej porade, kde sme sa spoločne
rozhodovali, na ktorých uliciach plánujeme miestne komunikácie rekonštruovať. Dohodli sme
sa na uliciach, ku ktorým máme projektovú dokumentáciu Stará Košická po Kaplnku,
rekonštrukcia cesty bude aj s odvodnením a Záhradná ulica tak isto s odvodnením. Ďalej sme
sa dohodli, že odvodníme Hlavnú ulicu dvomi odvodňovacími žľabmi. Máte iný návrh, napr.
Čaksová, Tichá?
Matej Silvay – keďže cesta na Hlavnej sa nebude robiť, odvodňovacie žľaby nie sú nejak nutné.
Dva by sme mohli umiestniť vo vrchnej časti Hlavnej, kde je najväčší problém. V staršom
projekte boli tri, alebo štyri žľaby. Keby sa prvý záchyt urobil pri družstve a druhý pod
kostolom, tak by to bolo dosť efektívne, aby sa ďalej nepoškodzovala cesta.
Ing. František Kováč – hore nie je potrebné hovoriť o priepuste, ale o terénnej úprave.
Matej Silvay – voda nejde len z poľa, ale aj cesty, ktorá je dosť široká. Dole je nutný žľab kvôli
zúženému prierezu, ktorý je pri dome Žofii Drábikovej, lebo je veľmi úzky a keď je veľká
prietrž mračien, všetko sa vylieva na cestu.
Ing. František Kováč – ja som zvedavý, ako tam dáte výšky.
Radoslav Kollár – nie je také jednoduché osadiť cez cestu žľab. Bude vyčnievať, niekto tam
rozbije pneumatiku.
Ing. František Kováč – mimo asfaltového telesa súhlasím a v asfaltovom telese pri družstve.
Starostka obce – môžete dať aj jeden žľab napríklad v časti pod domom pána Slebodníka.
Matej Silvay – presne tam je ten najväčší problém.
Ing. František Kováč – tak potom nech je jeden žľab. Bude stačiť.

Predseda návrhovej komisie Matej Silvay skonštatoval predniesol návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov
s ch v a ľ u j e
rekonštrukciu miestnych komunikácií na uliciach Stará Košická, Záhradná, Čaksová v úseku
od chaty č. 1374 po premostenie cez potok a jeden odvodňovací žľab na Hlavnej ulici .
Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu:
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

0
0
1

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

Uznesenie bolo prijaté.
Bod 5
VZN o určení spádovej materskej školy
Starostka obce – bol Vám zaslaný návrh VZN č.1/2022 o určení spádovej materskej školy .
Dňa 3.3.2022 bolo VZN vyvesené na úradnej tabuli a webovej stránke obce. Do 15.03.2022
bolo možné predkladať pripomienky k návrhu VZN. V určenom termíne na pripomienkovanie
návrhu neboli doručené na obecný úrad v Nižnom Klátove žiadne pripomienky od fyzických a
právnických osôb. V súlade s § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a v zmysle § 59a ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) si Obec všeobecne záväzným nariadením určí spádovú materskú školu.
Predseda návrhovej komisie Matej Silvay skonštatoval, že nebol predložený návrh na zmenu
návrhu uznesenia a predniesol návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov
v súlade s § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
prerokovalo
VZN č. 1/2022 o určení spádovej materskej školy
Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu:
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

0
0
1

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

Uznesenie bolo prijaté.
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný v súlade s § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 59a ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o
výchove a vzdelávaní (školský zákon)
sa uznáša

na VZN č.1/2022 o určení spádovej materskej školy
Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu:
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

0
0
1

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

Uznesenie bolo prijaté.
Bod 6
Schválenie darovania pozemku v časti Čaks
Starostka obce - na základe žiadostí o darovaní pozemkov nás kontaktovala pani Šimová, žeby
chcela darovať pozemok pod miestnou komunikáciou na Čaksovej ulici. Dala vypracovať
geometrický plán, ktorým oddelila časť pozemku pod miestnom komunikáciou. Okrem
darovacej zmluvy, je potrebné doložiť na zápis do katastra aj uznesenie obecného zastupiteľstva
o schválení prijatia daru.
Predseda návrhovej komisie Matej Silvay skonštatoval, že nebol predložený návrh na zmenu
návrhu uznesenia a predniesol návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove,
v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v z. n. p. a čl.
4 ods. 1 Zásad hospodárenia s majetkom obce
schvaľuje
prijatie daru: novovytvoreného pozemku, parcely registra C KN č. 1759/5, druh pozemku:
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 48 m² do výlučného vlastníctva Obce Nižný Klátov,
Hlavná 1/1, 044 12 Nižný Klátov, ktorý bol odčlenený z pozemku parcely registra E KN č. 703
o celkovej výmere 120 m² vo vlastníctve Ing. Dany Šimovej, rod. Molčanovej, bytom Zlatá
Idka 376, na základe Geometrického plánu č. 12/2020 vyhotoveného 14.9.2020 spoločnosťou
GEOPROGRESS, Klimkovičova 15, Košice, IČO: 32484585, autorizačne overeného dňa
14.9.2020 Bc. Ing. Milanom Seleckým, úradne overeného Okresným úradom Košice – okolie,
katastrálnym odborom dňa 29.9.2020 pod č. 1312/2020
Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu:
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

0
0
1

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

Uznesenie bolo prijaté.
Bod 7
Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2021
Starostka obce - v materiáloch Vám bola zaslaná správa o kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky za rok 2021, máte otázky?

Predseda návrhovej komisie Matej Silvay 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 2021
Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu:
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

0
0
1

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

Uznesenie bolo prijaté.
Bod 8
Správa o výsledkoch kontroly hlavnej kontrolórky za obdobie od 15.12.2021 do 31.3.2022
Starostka obce - v materiáloch Vám bola zaslaná správa o výsledkoch kontroly hlavnej
kontrolórky za obdobie od 15.12.2021 do 31.3.2022
Predseda návrhovej komisie Matej Silvay 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 15.12.2021 do 31.3.2022
Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu:
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:
Zdržal sa:

0
0

Neprítomný:

1

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

Ing. Ján Hlavačka

Uznesenie bolo prijaté.
Bod 9
Rôzne
Žiadosť Juhasová – zámena pozemkov
Starostka obce – Dňa 18. 3. 2022 bola obci doručená žiadosť o zámenu pozemkov
nachádzajúcich a v lokalite Centrum v obci Nižný Klátov. Dôvod zámeny pozemkov je
vybudovanie kioskovej stanice vysokého napätia do budúcej IBV v lokalite Centrum. Ak by ste
so zámenou pozemkov súhlasili, vznikla by parcela na vybudovanie chodníka popri ceste III.
triedy, ktorý by sme chceli riešiť do budúcna. Pán Juhás doručil na obec návrh geometrického
plánu, kde vlastníkom pozemku parcely registra C 1463/1 je obec, odčlenil z tejto parcely tvar
obdĺžnika o rozmeroch 3,2m x 2m o výmere 7 m². Na návrhu geometrického plánu je odčlenená
parcela, kde presne by v budúcnosti stála kiosková stanica. Pán Juhás chcel návrh
geometrického plánu prejednať v zastupiteľstve, či ho môže dať vypracovať.

Radoslav Kollár – my chceme vytýčenie tých 101 m² na budúci chodník.
Ing. František Kováč – je potrebné presné zameranie časti pozemku na vybudovanie chodníka,
ktorý bude vymenený za časť parcely na vybudovanie kioskovej stanice.
Žiadosť Murín – darovanie pozemkov
Starostka obce – dňa 24.2. 2022 bola obci doručená žiadosť o darovaní pozemku, jedná sa
o pozemok nad Korpesiom, jedná sa o časť pozemku č. parcely 2133/16 o výmere 63m2,
vytýčenú geometrickým plánom č.789/2021, úradne overeným dňa 25.1.2022. V územnom
pláne obce je v danej lokalite povolená výstavba rodinných domov.
Ing. František Kováč – budeme súhlasiť s prijatím daru vtedy, keď bude vybudovaná
komunikácia.
Veľkonočné vajíčko
Starostka obce – v piatok 25.3.2022 sme do miestneho parku osadili veľkonočné vajíčko,
Sponzorsky prispel Urbariát, pozemkové spoločenstvo, začo veľmi pekne ďakujeme.
Čistenie miestnych komunikácií
Starostka obce – v sobotu dňa 2.4.2022 sme dali v celej obci vyčistiť miestne komunikácie.
Záhradná ulica optické káble
Starostka obce – dňa 6.4.2022 na Záhradnej ulici začali s kladením optického kábla.
Festival Rudohoria
Starostka obce – festival bude 11.6.2022, čiže týždeň pred Juniálesom. Predbežne sme sa na
pracovnom stretnutí dohodli, že kultúrna komisia bude v stánku a že páni poslanci v prípade
potreby pomôžu a za našu obec bude variť guľáš pán Radoslav Kollár, Ing. Róbert Balog
a Matej Silvay.
Juniáles
Starostka obce – Juniáles bude 18.4.2022. Čo sa týka programu, zabezpečená je Cimbalovica,
zatancovať nám príde FS Čarnica, ďalej spevácky súbor Fortuna z Poproča a Myslavské
paskudy. Bude sa variť guľáš, bude pripravený aj program pre deti.
Hrací prvok v areáli materskej školy
Starostka obce – v areáli materskej školy boli osadený nový hrací prvok – drevená preliezka.
Predseda návrhovej komisie Matej Silvay skonštatoval, že nebol predložený návrh na zmenu
návrhu uznesenia a predniesol návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Obci Nižný Klátov
berie na vedomie informácie ohľadom žiadosti o zámenu pozemkov a umiestnení kioskovej
stanice podľa návrhu geometrického plánu, žiadosti o darovaní pozemku v časti obce podľa
územného plánu Hora pri cintoríne, osadenia Veľkonočného vajíčka v miestnom parku, čistení
miestnych komunikácií, uložení optických káblov na Záhradnej ulici, Festivale Rudohoria,
Juniálese a osadení nového hracieho prvku v areáli materskej školy
Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu:
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

0
0
1

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

Uznesenie bolo prijaté.
Záver
Starostka obce ukončila devätnáste zasadnutie, poďakovala prítomným za účasť. Zasadnutie
bolo ukončené o 18:36 hod.
Overovatelia:
Lukáš Štefan

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

Ing. Róbert Balog

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

Jana Hužvár Kralovanská

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

