
OBEC NIŽNÝ KLÁTOV 

 

Zápisnica 

z dvadsiateho  zasadnutia obecného zastupiteľstva 

konaného dňa 27.06.2022 

 

Prítomní:       Starostka obce: Ing. Gabriela Staníková  

Poslanci: Ing. Róbert Balog, Ing. Ján Hlavačka, Ing. František Kováč,  Radoslav     

Kollár,  Matej Silvay  

Ing. Oxana Hospodárová 

                                

Neprítomní:       Lukáš Štefan, Ing. Valér Kováč 

 

Ďalší prítomní:  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 2021  

      b) stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce za rok 2021  

      c) správa z auditu účtovnej závierky zo dňa 21.06.2022  

5.   Správa o výsledkoch kontroly hlavnej kontrolórky za 2. štvrťrok 2022 

6.   Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2022 

7.   Žiadosť o zámenu pozemkov – Eva Brucknerová 

8.   Žiadosť o schválenie investícií – Základná škola 

9.   Finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby 

10. Rozpočtové opatrenie č. 3 

11. Určenie rozsahu úväzku starostu obce  

12. Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva 

13. Určenie volebných obvodov  

14. Rôzne 

15. Záver 

 

Bod 1 

Otvorenie zasadnutia 

 

Starostka obce –  v zmysle pozvánky otváram dvadsiate zasadnutie obecného zastupiteľstva v 

Nižnom Klátove o 15:00 hod. Prítomní sú piati  poslanci. Ospravedlnil sa poslanec Ing. Valér 

Kováč a Lukáš Štefan . Sme uznášania schopní. Pozvánka na dnešné zasadnutie bola poslancom 

doručená spolu s materiálmi emailom. Pozvánka na dvadsiate zasadnutie OZ bola zverejnená 

23.6.2022 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: 5 Ing. Ján Hlavačka, Ing. Róbert Balog, Radoslav Kollár,  

Ing. František Kováč, Matej Silvay 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2  Lukáš Štefan, Ing. Valér Kováč 
 

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 dvadsiateho  zasadnutia obecného 

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

poslancov.  

 

Program dvadsiateho 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 2021  

      b) stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce za rok 2021  

      c) správa z auditu účtovnej závierky zo dňa 21.06.2022  

5.   Správa o výsledkoch kontroly hlavnej kontrolórky za 2. štvrťrok 2022 

6.   Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2022 

7.   Žiadosť o zámenu pozemkov – Eva Brucknerová 

8.   Žiadosť o schválenie investícií – Základná škola 

9.   Finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby 

10. Rozpočtové opatrenie č. 3 

11. Určenie rozsahu úväzku starostu obce  

12. Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva 

13. Určenie volebných obvodov  

14. Rôzne 

15. Záver 

 

Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu: 

 

 



Hlasovanie:    
 

Za: 5 Ing. Ján Hlavačka, Ing. Róbert Balog, Radoslav Kollár,  

Ing. František Kováč,  Matej Silvay 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2  Lukáš Štefan, Ing. Valér Kováč 
 

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: Mateja Silvaya,           

Ing. Róberta Baloga, za  predsedu návrhovej komisie  Radoslava  Kollára. 
 

Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu: 

 

Hlasovanie:    
 

Za: 5 Ing. Ján Hlavačka, Ing. Róbert Balog, Radoslav Kollár,  

Ing. František Kováč,  Matej Silvay 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2  Lukáš Štefan, Ing. Valér Kováč 
 

Poslanci návrh  schválili. 
 

Za overovateľov zápisnice určujem Ing. Jána Hlavačku a Ing. Františka Kováča . 

 

Za zapisovateľku určujem  Jozefínu Kolesárovú. 
 

Bod 3 

Kontrola plnenia uznesení 
Starostka obce - – konštatovala, že na zasadnutí obecného zastupiteľstva zo dňa 07.04.2022 bolo 

prijatých 7 uznesení (prijaté uznesenia č.155 – 161) 

Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov na devätnástom obecnom zastupiteľstve zo dňa  

07.04.2022 zobralo na vedomie kontrolu plnenia uznesení (uznesenie č.155) , ročnú správu o 

kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Nižný Klátov za rok 2021 (uznesenie č.159) , správu o 

výsledkoch kontroly hlavnej kontrolórky Obce Nižný Klátov za obdobie od 15.12.2021 do 

31.3.2022  (uznesenie č.160), 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, Festival Rudohoria, 

Juniálese a osadení nového hracieho prvku v areáli materskej školy (uznesenie č.161), schválilo 

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 (uznesenie 

č.156), prijatie daru (uznesenie č.158), uznieslo sa  na VZN č.1/2022 o určení spádovej materskej 

školy (uznesenie č.157) 

 

 

 



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: 

 

Hlasovanie:    
 

Za: 5 Ing. Ján Hlavačka, Ing. Róbert Balog, Radoslav Kollár,  

Ing. František Kováč,  Matej Silvay 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Lukáš Štefan, Ing. Valér Kováč 
 

Uznesenie bolo prijaté 

 

Bod 4  

 a) návrh záverečného účtu obce za rok 2021  

 b) stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce za rok 2021  

 c) správa z auditu účtovnej závierky zo dňa 21.06.2022 

 

Starostka obce – návrh záverečného účtu za rok 2021 bol zverejnený na webovej stránke obce dňa 

10.6.2022. Stanovisko hlavnej kontrolórky bolo zaslané mailom a rovnako ako správa nezávislého 

audítora k účtovnej závierke Obce Nižný Klátov za rok 2021 zo dňa 21.06.2022 s uvedením: 

„priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Nižný Klátov 

k 31. decembru 2021 a výsledku jej hospodárenia“.  
 

Ing. František Kováč -  aký je stav na rezervnom účte k 31.12.2021? Ja som sa  dočítal 

v záverečnom účte aký je stav, ale zaujímalo by ma, či je tam zahrnutý aj prebytok hospodárenia  za 

rok 2021, alebo sa ešte pripočíta? 

 

Jozefína Kolesárová - nie je tam započítaný prebytok hospodárenia za rok 2021. 
 

Ing,Oxana Hospodárová - ak sa schváli,  potom sa presunie na rezervný fond. 
 

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 2021  

b) správu z auditu účtovnej závierky zo dňa 21.6.2022 

II. schvaľuje  

a) záverečný účet a celoročné hospodárenie Obce Nižný Klátov za rok 2021 bez výhrad  

b) presun prebytku hospodárenia za rok 2021 do rezervného fondu obce v sume 32 466,61 €  
 

Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu: 

 

Hlasovanie:    
 

Za: 5 Ing. Ján Hlavačka, Ing. Róbert Balog, Radoslav Kollár,  

Ing. František Kováč,  Matej Silvay 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Lukáš Štefan, Ing. Valér Kováč 



 

Uznesenie bolo prijaté. 
 

Bod 5    

Správa o výsledkoch kontroly hlavnej kontrolórky za obdobie 2. štvrťrok 2022 

 

Starostka obce – správa hlavnej kontrolórky o výsledkoch kontroly Vám bola zaslaná mailom 

v materiáloch. 
 

Predseda návrhovej komisie Radoslav Kollár skonštatoval, že nebol predložený návrh na zmenu 

návrhu uznesenia a predniesol návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obec Nižný Klátov berie 

na vedomie správu o výsledkoch kontroly hlavnej kontrolórky Obce Nižný Klátov za obdobie 2. 

štvrťroka  2022 

 

Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu: 

 

Hlasovanie:    
 

Za: 5 Ing. Ján Hlavačka, Ing. Róbert Balog, Radoslav Kollár,  

Ing. František Kováč,  Matej Silvay 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Lukáš Štefan, Ing. Valér Kováč 
 

Uznesenie bolo prijaté. 
 

Bod 6   

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2022 

 

Starostka obce – bol Vám zaslaný mailom plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 

2022. 
 

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.  

1. schvaľuje plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022  

2. poveruje hlavnú kontrolórku obce výkonom kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 

2022 

 

Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu: 

 

Hlasovanie:    
 

Za: 5 Ing. Ján Hlavačka, Ing. Róbert Balog, Radoslav Kollár,  

Ing. František Kováč,  Matej Silvay, 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Lukáš Štefan, Ing. Valér Kováč 

 

Uznesenie bolo prijaté.  
 

Bod 7  
 

Žiadosť o zámenu pozemkov – Eva Brucknerová 

 

Starostka obce – dňa 30.5.2022 bola Obci Nižný Klátov doručená žiadosť Evy Brucknerovej,   

bytom Nižný Klátov, Čaksová 179/45 o zámenu pozemkov. Žiadateľka je vlastníčkou nehnuteľnosti 

v časti Klatovianka, ku ktorej nemá prístup. Zároveň je vlastníčkou pozemku pod miestnou 



komunikáciou na ulici Čaksová. Je ochotná  zameniť svoj pozemok za pozemok vo vlastníctve obce 

s finančným vyrovnaním, nakoľko pozemok v jej vlastníctve je o výmere 74 m² a pozemok vo 

vlastníctva obce o výmere 128 m². Rozdiel je vo výmere 54 m².    
 

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 § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. a článku 19 Zásad 

o hospodárení s majetkom Obce Nižný Klátov 

schvaľuje  
1. prebytočnosť nehnuteľného majetku – pozemku parc. KNC č. 833, druh pozemku: záhrada 

o výmere 128 m², zapísaného na LV č. 900, Obec Nižný Klátov, okres Košice – okolie, kat. úz. 

Nižný Klátov 

2. zámer zámeny pozemku parc.  KNC č. 833,  druh pozemku: záhrada o výmere 128 m², 

zapísaného na LV č. 900, okres Košice – okolie, kat. úz. Nižný Klátov vo vlastníctve obce Nižný 

Klátov za pozemok parc. KNE č. 642, druh pozemku: trvalý trávny porast o výmere 74 m², 

zapísaný na LV č. 1020, okres Košice-okolie, kat. úz. Nižný Klátov vo vlastníctve Evy 

Brucknerovej, bytom Nižný Klátov, Čaksová 179/45, a to ako prípad hodný osobitného zreteľa 

podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb., ktorým je majetkoprávne vysporiadanie 

pozemkov pod miestnou komunikáciou s finančným vyrovnaním v prospech Obce Nižný Klátov vo 

výške 1 782 € t. j. 54 m² x 33,- €, ako rozdiel výmery pozemkov na zámenu. 
 

Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu 

Hlasovanie:    
 

Za: 5 Ing. Ján Hlavačka, Ing. Róbert Balog, Radoslav Kollár,  

Ing. František Kováč,  Matej Silvay,  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Lukáš Štefan , Ing. Valér Kováč 
 

Uznesenie bolo prijaté.  
 

Bod 8 

Žiadosť o schválenie investícií – Základná škola 
 

Starostka obce – Základná škola v Nižnom Klátove podala žiadosť o poskytnutie finančných 

prostriedkov z rozpočtu obce na úhradu výdavkov spojených s vypracovaním projektovej 

dokumentácie na rekonštrukciu elektroinštalácie budovy Základnej školy v Nižnom Klátove – ide o  

projektovú dokumentáciu elektroinštalácie pre  základnú školu, ktorá by sa pri schválení  dotácie 

refundovala. Je tam hrozba vyhorenia budovy základnej školy a je to havarijný stav. Budova je v 

našom majetku. 
 

Ing. František Kováč - tie správy o tom sú od roku 2017, vyhlasujú to za havarijný stav a doteraz to 

funguje. 
 

Ing. Ján Hlavačka  -  o tomto stave sme vedeli a treba to urobiť čím skôr. 
 

Radoslav Kollár - revízna správa tam bola jasná, treba to urobiť. 
 

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 poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na úhradu výdavkov spojených 

s vypracovaním projektovej dokumentácie na rekonštrukciu elektroinštalácie budovy Základnej 

školy v Nižnom Klátove, Klátovská 56, Nižný Klátov vo výške 1 500 €. 
 



Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu: 
 

Hlasovanie:    
 

Za: 5 Ing. Ján Hlavačka, Ing. Róbert Balog, Radoslav Kollár,  

Ing. František Kováč,  Matej Silvay 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Lukáš Štefan, Ing. Valér Kováč 
 

Uznesenie bolo prijaté.  

 

Bod 9  

Finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby 
 

Starostka obce – na obecný úrad bolo doručených viac žiadostí o poskytnutí finančného príspevku 

na prevádzku poskytovanej sociálnej služby. Novelou zákona o sociálnych službách je obec 

povinná od 1.1.2022 poskytnúť finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby pre 

obyvateľov obce Nižný Klátov. 
 

Radoslav Kollár -  myslím, že by sme mali ešte preveriť firmy a zvážiť schválenie . 
 

Ing,Oxana Hospodárová -    je  tam veľa nejasností firmy, ktoré žiadajú príspevok sú v registri,  ale 

či im automatický prislúcha tento príspevok, si nie sme istí. 
 

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 poskytnutie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby vo výške 

100 € / mesiac / osoba s účinnosťou od 1.  januára 2022, pričom za obdobie mesiacov január až jún 

2022 sa výplata vykoná súhrnne  v dohodnutom výplatnom termíne v mesiaci júl 2022, 

poskytovateľom:  

A. MINERVA n.o., IČO: 51 846 713, Wuppertálska 1382/47, 040 23 Košice  

B. Arcidiecézna charita Košice, Dom pokojnej staroby A.F. Colbrieho, Južná trieda 2, 040 01  

Košice  

pre obyvateľov obce Nižný Klátov 
 

Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu: 
 

Hlasovanie:    
 

Za: 0   

Proti: 4 Ing. Ján Hlavačka, Radoslav Kollár, Ing. František Kováč,  

 Matej Silvay  

Zdržal sa: 1 Ing. Róbert Balog 

Neprítomní: 2 Lukáš Štefan, Ing. Valér Kováč 

 

Uznesenie nebolo prijaté. 
 

Bod 10 

Rozpočtové opatrenie 
 

Starostka obce – materiál aj s dôvodovou správou Vám bol zaslaný v materiáloch. Nakoľko obecné 

zastupiteľstvo neschválilo finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby,  v 

rozpočtovom opatrení sa vypúšťa presun rozpočtovaných výdavkov na ostatné sociálne služby vo 

výške 4 000 €. 

 



Predseda návrhovej komisie Radoslav Kollár 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: 3/2022 

 a) presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa ne menia celkové 

príjmy a celkové výdavky 

1) 
• z položky 2yy 09111 632005 41 telekomunikačné služby ( MŠ ) v sume 700 €  

• na položku 2yy 09111 642015 41 nemocenské dávky MŠ v sume 500 €  

• na položku 2yy 09603 642015 41 nemocenské dávky ŠJ v sume 200 €  

• v celkovej sume 700 €  

2) 
• z položky 2yy 0111 635006 41  údržba budovy ( Obecný úrad ) v sume 1 500 € 

• na položku 2yy 0111 637005 41 služby – projektová dokumentácia ZŠ v sume 1 500 €  

• v celkovej sume 1 500 €  

3) 
• z položky 2yy 0111 717 002 52 rekonštrukcia ( Ocú - energetická účinnosť v sume 30 000 €  

• na položku 2yy 0451 717002 52 rekonštr. a oprava miestnej komunikácie v sume 30 000 €  

• v celkovej sume 30 000 €  

4) 
• z položky 2yy 0111 824 41 Ocú splácanie fin.prenájmu v sume 900 €  

• na položku 2yy 0111 625005 41 SP ( odvody SP curcz arbait )  v sume 300 €  

• na položku 2yy 09111 625005 41 SP ( odvody SP curcz arbait ) v sume 300 €  

• na položku 2yy 09601 625005 41 SP ( odvody SP curcz arbait ) v sume 100 €  

• na položku 2yy 09602 625005 41 SP ( odvody SP curcz arbait ) v sume 100 € 

• na položku 2yy 09603 625005 41 SP ( odvody SP curcz arbait ) v sume 100 €  

• v celkovej sume 900 € 

5) 
 • z položky 2yy 09111 611 41 tarifný plat MŠ ( materská škola ) v sume 300 €  

• na položku 2yy 09111 637027 41 DVP odmena - zastupovanie MŠ v sume 300 €  

• v celkovej sume 300 € 
 
Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu: 
 

Hlasovanie:    
 

Za: 5 Ing. Ján Hlavačka, Ing. Róbert Balog, Radoslav Kollár,  

Ing. František Kováč,  Matej Silvay 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Lukáš Štefan , Ing. Valér Kováč 
 

Uznesenie bolo prijaté. 
 

Bod 11  

Určenie rozsahu úväzku starostu obce  
 

Starostka obce - v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

zmien a doplnkov, je obecnému zastupiteľstvu vyhradené určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na 

celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu. S prihliadnutím na uvedené je predložený 

návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce Nižný Klátov na nové volebné obdobie 



rokov 2022 – 2026, a to: v rozsahu 1. 

 

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. i) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. určuje výkon 

funkcie starostu Obce Nižný Klátov v novom volebnom období r. 2022 – 2026 v rozsahu 1, t. z. v 

plnom rozsahu. 
 

Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu: 
 

Hlasovanie:    
 

Za: 5 Ing. Ján Hlavačka, Ing. Róbert Balog, Radoslav Kollár,  

Ing. František Kováč,  Matej Silvay 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Lukáš Štefan , Ing. Valér Kováč 
 

Uznesenie bolo prijaté 

 

Bod 12   

Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva 
 

Starostka obce - určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva v zmysle § 11 ods. 3 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov, obecnému zastupiteľstvu je vyhradené 

určiť pred voľbami počet poslancov na celé volebné obdobie r. 2022 – 2026.  

Návrh na počet poslancov v novom volebnom období r. 2022 – 2026  je v počte  7 poslancov.  

 

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. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. určuje počet poslancov 

Obce Nižný Klátov v novom volebnom období r. 2022 – 2026  v počte  7 poslancov.  
 

Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu: 
 

Hlasovanie:    
 

Za: 5 Ing. Ján Hlavačka, Ing. Róbert Balog, Radoslav Kollár,  

Ing. František Kováč,  Matej Silvay 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Lukáš Štefan, Ing. Valér Kováč 
 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Bod 13 

Určenie volebných obvodov 
 

Starostka obce - je nutné schváliť volebný obvod pre voľby poslancov do  obecného zastupiteľstva.  
 

Predseda návrhovej komisie Radoslav Kollár konštatoval, že nebol predložený návrh na 

zmenu návrhu uznesenia a predniesol návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný 

Klátov v súlade s § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. určuje   volebné obvody pre voľby poslancov 

do  obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie  r. 2022 – 2026,  a to: 1 volebný obvod 

 



Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu: 
 

Hlasovanie:    
 

Za: 5 Ing. Ján Hlavačka, Ing. Róbert Balog, Radoslav Kollár,  

Ing. František Kováč,  Matej Silvay 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Lukáš Štefan , Ing. Valér Kováč 
 

Uznesenie bolo prijaté. 
 

Bod 14 

Rôzne 
 

Juniáles 

Starostka obce -  chcem sa poďakovať všetkým poslancom za  pomoc pri organizovaní a aktívnu  

účasť na obecnej akcií Juniáles 2022. 
 

Festival Rudohoria 

Starostka obce –  poďakovanie  patrí   aj  všetkým  zúčastneným   za  reprezentovanie   na  festivale  

Rudohoria v Malej Ide , vo varení gulášu  sme obsadili krásne štvrté miesto a poďakovanie  patrí aj 

za prezentáciu stánku  obec Nižný Klátov.  
 

Radoslav Kollár - v akom štádiu je reklamácia, čo sa týka výkonu stavebných prác firmy TIMEO 

s.r.o .v  budove základnej školy.  Idú prázdniny a to by bol najlepší možný čas na odstránenie týchto 

závad. 
 

Starostka obce – reklamáciu sme poslali poštou. 
 

Predseda návrhovej komisie Radoslav Kollár konštatoval, že nebol predložený návrh na zmenu 

návrhu uznesenia a predniesol návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov berie 

na vedomie informácie o Juniálese, Festivale Rudohoria a reklamácie prác na budove Základnej 

školy.  
 

Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu: 
 

Hlasovanie:    
 

Za: 5 Ing. Ján Hlavačka, Ing. Róbert Balog, Radoslav Kollár,  

Ing. František Kováč,  Matej Silvay 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Lukáš Štefan, Ing. Valér Kováč 
 

Bod 15 

Záver  

 

Starostka obce ukončila dvadsiate  zasadnutie  obecného zastupiteľstva , poďakovala prítomným za 

účasť. Zasadnutie bolo ukončené o 15:44 hod. 

 

 

 



 

Overovatelia :  

 

 

Ing. Ján Hlavačka                       ........................................ 

 

 

Ing. František Kováč                  ......................................... 

 

 

 

  

Zapisovateľka  : 

 

Jozefína Kolesárová                   ......................................... 

 

 

 

 

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

                                                                                                        Ing. Gabriela Staníková  

                                                                                                                starostka obce  

 

 


