
OBEC NIŽNÝ KLÁTOV

Zápisnica
z dvadsiateho prvého  zasadnutia obecného zastupiteľstva

konaného dňa 26.09.2022

Prítomní:       Starostka obce: Ing. Gabriela Staníková 

Poslanci: Ing. Róbert Balog, Ing. Ján Hlavačka (príchod 16:02 hod.), Ing. František 
Kováč, Ing. Valér Kováč,  Radoslav Kollár,  Matej Silvay, Lukáš Štefan

Ing. Oxana Hospodárová

                        

Neprítomní:       

Ďalší prítomní:  Jozefína Kolesárová

     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.   Finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
5.   Odmeny poslancov obecného zastupiteľstva za rok 2022
6.   Výročná správa obce za rok 2021
7.   Správa o výsledkoch kontroly hlavnej kontrolórky od 1.7.2022 do 15.9.2022
8.   Rozpočtové opatrenie č. 5
9.   Žiadosť o povolenie banskej činnosti – RICORSO, s.r.o.,
10. Žiadosť o odkúpenie a zámenu pozemkov – Eva Brucknerová
11. Rôzne
12. Záver

Bod 1
Otvorenie zasadnutia

Starostka obce  –  v zmysle pozvánky otváram dvadsiate prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva v
Nižnom Klátove  o 16:00 hod.  Prítomní  sú  šiesti  poslanci.  Ing.  Ján Hlavačka oznámil,  že  bude
meškať na zasadnutie. Sme uznášania schopní.  Pozvánka na dnešné zasadnutie  bola poslancom
doručená spolu s materiálmi emailom. Pozvánka na dvadsiate prvé zasadnutie OZ bola zverejnená
22.9.2022 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.



Ing. Ján Hlavačka prišiel na zasadnutie obecného zastupiteľstva o 16:02 hod. 

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.

Starostka obce  dala hlasovať o bodoch návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Hlasovanie: 

Za: 6 Ing. Róbert Balog, Radoslav Kollár, 
Ing. František Kováč, Ing. Valér Kováč, Matej Silvay, Lukáš Štefan

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 1 Ing. Ján Hlavačka – pri hlasovaní 

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.

Starostka  obce dala  hlasovať  o schválení  programu  dvadsiateho  prvého   zasadnutia  obecného
zastupiteľstva,  pričom na prijatie  tohto  uznesenia  je  potrebná nadpolovičná  väčšina prítomných
poslancov. 

Program dvadsiateho prvého obecného zastupiteľstva znie:

1.   Otvorenia zasadnutia 
2.   Schválenie programu, schválenie návrhu členov návrhovej komisie a jej predsedu, určenie          
      zapisovateľa o overovateľov zápisnice
3.   Kontrola plnenia uznesení 
4.   Finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
5.   Odmeny poslancov obecného zastupiteľstva za rok 2022
6.   Výročná správa obce za rok 2021
7.   Správa o výsledkoch kontroly hlavnej kontrolórky od 1.7.2022 do 15.9.2022
8.   Rozpočtové opatrenie č. 5
9.   Žiadosť o povolenie banskej činnosti – RICORSO, s.r.o.,
10. Žiadosť o odkúpenie a zámenu pozemkov – Eva Brucknerová
11. Rôzne
12. Záver

Starostka obce  dala hlasovať o prednesenom návrhu.

Hlasovanie:   

Za: 7 Ing. Ján Hlavačka, Ing. Róbert Balog, Radoslav Kollár, 
Ing. František Kováč, Ing. Valér Kováč, Matej Silvay, Lukáš Štefan

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 0

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: Lukáš Štefan, Ing. Valér
Kováč, za  predsedu návrhovej komisie Matej Silvay.

Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu.

Hlasovanie:   

Za: 7 Ing. Ján Hlavačka, Ing. Róbert Balog, Radoslav Kollár, 
Ing. František Kováč, Ing. Valér Kováč, Matej Silvay, Lukáš Štefan

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 0

Poslanci návrh  schválili.

Za overovateľov zápisnice určujem Ing. Jána Hlavačku a Radoslava Kollára.

Za zapisovateľku určujem  Janu Hužvár Kralovanskú.

Bod 3
Kontrola plnenia uznesení
Starostka obce -  konštatovala,  že na zasadnutí  obecného zastupiteľstva zo dňa 27.06.2022 bolo
prijatých 11 uznesení (prijaté uznesenia č.162 – 172)
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov na dvadsiatom obecnom zastupiteľstve zo dňa 
27.06.2022 zobralo na vedomie kontrolu plnenia uznesení (uznesenie č.162) , správu o výsledkoch
kontroly hlavnej kontrolórky Obce Nižný Klátov za obdobie 2. štvrťroka 2022 (uznesenie č.164), a)
stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce za rok 2021 b) správu z auditu
účtovnej závierky zo dňa 21.6.2022 a schválilo 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 € (uznesenie č.163), schválilo plán kontrolnej činnosti na 2. polrok
2022 2. poverilo hlavnú kontrolórku obce výkonom kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti na 2.
polrok  2022  (uznesenie  č.165),  schválilo žiadosť  o  zámenu  pozemkov  –  Eva  Brucknerová
(uznesenie č.166), žiadosť o schválenie investícií – Základná škola (uznesenie č.167), rozpočtové
opatrenie  č.  3  (uznesenie  č.168),  určilo výkon  funkcie  starostu  Obce  Nižný  Klátov  v  novom
volebnom období  r.  2022 –  2026 v  rozsahu 1,  t.  z.  v  plnom rozsahu (uznesenie  č.169),  počet
poslancov Obce Nižný Klátov v novom volebnom období r.  2022 – 2026 v počte 7 poslancov
(uznesenie č.170), volebné obvody pre voľby poslancov do obecného zastupiteľstva pre volebné
obdobie r. 2022 – 2026, a to: 1 volebný obvod (uznesenie č.171), zobralo na vedomie informácie o
Juniálese, Festivale Rudohoria a reklamácie prác na budove Základnej školy (uznesenie č.172)

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

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 0

Uznesenie bolo prijaté.



Bod 4  
Finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby

Starostka  obce – na  obecný úrad  boli  doručené žiadosti  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.

Ing. Oxana Hospodárová - ak dovolíte, naše VZN o sociálnych službách nepokrýva všetko to čo je
v  zákone.   My takéto  VZN k  tomuto  bodu  ani  nemáme.  Takže  odporúčam,  aby sa  v  novom
volebnom období prijalo nové VZN, ktoré sa bude týkať tejto oblasti. 

Predseda návrhovej komisie Matej Silvay 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:
A. s  účinnosťou  od  1.  januára  2022,  poskytovateľovi:  Vysokošpecializovaný  odborný  ústav
geriatrický sv. Lukáška v Košiciach n. o., Strojárenská 13, 040 01  Košice.
B. s účinnosťou od 18.  júla 2022 poskytovateľovi: Domov Sv. Anny n. o. zariadenie pre seniorov
zo sídlom v Poproči ul. Olšavská č. 25, 044 24, Poproč.

Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu.

Hlasovanie:   

Za: 0
Proti: 2 Ing. Valér Kováč, Matej Silvay
Zdržal sa: 5 Ing. Ján Hlavačka, Ing. Róbert Balog, Radoslav Kollár, 

Ing. František Kováč, Lukáš Štefan
Neprítomný: 0

Uznesenie nebolo prijaté.

Bod 5   
Odmeny poslancov obecného zastupiteľstva za rok 2022

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. Ak by chcel
ešte niečo niekto doplniť nech sa páči. Otváram rozpravu k danému bodu. 

Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov schvaľuje v zmysle čl. 2 zásad odmeňovania poslancov 
 poskytnutie odmien poslancom obecného zastupiteľstva podľa dochádzky: 

1. za účasť na zasadnutiach OZ,
2. za jednorazové aktivity podľa dochádzky: príprava Juniálesu, Dňa Rudohoria,
3. mimoriadnu odmenu: 300,00 € všetkým poslancom.

Ing. Valér Kováč - pán Kováč a pán Kollár, oceňujem Vašu prácu, koľko času a úsilia ste opäť do 
pomoci pre obec vložili. Treba túto prácu vyzdvihnúť.

Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu.

Hlasovanie:   

Za: 7 Ing. Ján Hlavačka, Ing. Róbert Balog, Radoslav Kollár, 
Ing. František Kováč, Ing. Valér Kováč, Matej Silvay, Lukáš Štefan

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 0



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. 

Matej Silvay – vzdávam sa odmien. 

Ing. Radoslav Kollár – vzdávam sa odmien. 

Lukáš Štefan – vzdávam sa odmien. 

Obecné  zastupiteľstvo  konštatuje,  že  poslanci  obecného  zastupiteľstva  Nižný  Klátov  sa  vzdali
odmien.

Bod 6
Výročná správa obce za rok 2021

Starostka  obce -  dňa  22.8.2022  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 31.12.2022.
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  Matej  Silvay  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  2021,  správu
nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo konsolidujúcej účtovnej jednotky
Obec Nižný Klátov.

Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu.

Hlasovanie:   

Za: 6  Ing. Róbert Balog, Radoslav Kollár, 
Ing. František Kováč, Ing. Valér Kováč, Matej Silvay, Lukáš Štefan

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 1 Ing. Ján Hlavačka – pri hlasovaní

Uznesenie bolo prijaté.

Bod 7
Správa o výsledkoch kontroly hlavnej kontrolórky od 1.7.2022 do 15.9.2022

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

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
1.7.2022 do 15.9.2022.



Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu.

Hlasovanie:   
Za: 7 Ing. Róbert Balog, Ing. František Kováč, Radoslav Kollár, Ing. Valér 

Kováč,  Matej Silvay, Ing. Ján Hlavačka, Lukáš Štefan
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 0

Uznesenie bolo prijaté.

Bod 8
Rozpočtové opatrenie č.5

Starostka obce – rozpočtové opatrenie aj s dôvodovou správou Vám boli zaslané v materiáloch. Do
rozpočtového opatrenia sme zakomponovali projektovú dokumentáciu, sú plánované výzvy na cesty
a  chodníky pre  obce  do  1000 obyvateľov.  Tak  isto  je  pripravovaná  výzva  na  materskú  školu,
zníženie  energetickej  náročnosti  čiže  zateplenie.  Predpokladáme,  že  v  novom roku tieto  výzvy
pôjdu, aby sme boli pripravení. Sumy sú iba predpokladané. 

Predseda návrhovej komisie Matej Silvay skonštatoval, že nebol predložený návrh na zmenu návrhu
uznesenia a predniesol návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov
schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č: 5 /2022
          a)

presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy 
a celkové výdavky

 z položky         2yy    0111    642 012   41  Odstupné zamestnancov  (Obecný úrad )             v sume    5 000 €
 na položku      2yy    0111    632 001   41   Energie   ( Elektrina ,Plyn, ) Obecný úrad          v sume   3 000 €
 na položku     2yy   09111   632 001   41   Energie   ( Elektrina ,Plyn, ) Materská škola       v sume   1 200 €
 na položku    2yy    1020    642 014   41   Podpora – strava dôchodcov                                v sume      800 €
 v celkovej sume 5 000 € 
 z  položky      2yy    0620    635 006   41   Údržba verejného priestranstva                            v sume   1 400 €
 z  položky      2yy    0640    633 006   41   Materiál -   verejné  osvetlenie                              v sume   1 600 €
 na položku    2yy   0640    632 001   41   Energie   ( Elektrina  ) verejné osvetlenie              v sume   3 000 €
 v celkovej sume 3 000 € 
 z položky      2yy    09111  611           41  tarifný plat MŠ  ( materská škola  )                        v sume    1 300 €
 na položku   2yy   09111  642 015   41   Úhrada za nemoc MŠ                                              v sume       300 €
 na položku   2yy   09111  637 016   41   Prídel do Sociálnehoi  fondu  MŠ                            v sume      300 €
 na položku   2yy   09111  637 014   41   Stravovanie  MŠ                                                       v sume      300 €
 na položku   2yy  09111  635 006   41   Údržba kotlov   MŠ                                                  v sume      400 €
 v celkovej sume    1 300  €
 z položky      2yy    0451  717 002   52  rekonštrukcia a oprava miestnej komunikácie           v sume  7 179 €
 na položku  2yy    0111  713 001   52  rekonštrukcia  a modernizácia (  Obecný úrad  )        v sume  7 179 € 
 v celkovej sume 7 179 € 

b) povolené prekročenie  viazanie príjmov a finančných operácií
 na položke 2xx  454001   46  príjem  z  RF  - Projektová dokumentácia MŠ                           v sume  4 000 €
 na položke 2xx  454001  46  príjem   z  RF  - Projektová dokumentácia  komunikácie           v sume  4 000 €

   v celkovej sume 8  000 €
c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov

 na položke 2yy  716    46   Projekt - zníženie energetickej účinnosti budovy MŠ                     v sume  4 000 €
 na položke 2yy  716   46    Projekt – rekonštrukcie  ciest, chodníkov a priestranstiev             v sume  4 000 €
    v celkovej sume 8  000 €

Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu.

Hlasovanie:   

Za: 7 Ing. Ján Hlavačka, Ing. Róbert Balog, Radoslav Kollár, 
Ing. František Kováč, Ing. Valér Kováč, Matej Silvay, Lukáš Štefan

Proti: 0



Zdržal sa: 0
Neprítomný: 0

Uznesenie bolo prijaté.

Bod 9
Žiadosť o povolenie banskej činnosti – RICCORSO, s.r.o.

Starostka obce –  Dňa 13.9. bola doručená na obec žiadosť o povolenie banskej činnosti. Oslovila
som JUDr. Rajtákovú, aby sme sa dohodli na ďalšom postupe a hájili záujem našich občanov. JUDr.
Rajtákovej som dala svoju plnú moc, aby nás na konaní 29.9.2022 zastupovala. Žiadosť o povolenie
banskej činnosti – RICCORSO, s.r.o. Vám bola zaslaná v materiáloch.

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 informácie  ohľadom žiadosti o povolenie banskej činnosti – RICORSO, s.r.o.

Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu.

Hlasovanie:   

Za: 7 Ing. Ján Hlavačka, Ing. Róbert Balog, Radoslav Kollár, 
Ing. František Kováč, Ing. Valér Kováč, Matej Silvay, Lukáš Štefan

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 0

Uznesenie bolo prijaté.

Bod 10
Žiadosť o odkúpenie a zámenu pozemkov – Eva Brucknerová

Starostka obce – žiadosť o zámenu  pozemkov s finančným vyrovnaním – Evy Brucknerovej, Vám
boli zaslané v materiáloch. Zámer zámeny pozemkov s finančným vyrovnaním ste schvaľovali na
predchádzajúcom zastupiteľstve.

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 §
9a ods. 8 písm. e) zákon 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. a článku 19 Zásad o hospodárenia
s majetkom Obce Nižný  Klátov  schvaľuje  zámenu 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,  s finančným vyrovnaním v prospech
Obce  Nižný Klátov vo výške 1782 € t. j. (54 m² x 33,-  €), ako rozdiel výmery pozemkov na
zámenu  s   tým,  že  dôvod  predaja  osobitný  zreteľ  bol  schválený  uznesením  č.  166/2022  dňa
27.06.2022.

Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu.

Hlasovanie:   

Za: 7 Ing. Ján Hlavačka, Ing. Róbert Balog, Radoslav Kollár, 
Ing. František Kováč, Ing. Valér Kováč, Matej Silvay, Lukáš Štefan

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 0

Uznesenie bolo prijaté.

http://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=5341470
http://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=5341470


Bod 11
Rôzne

Správa o výchovno-vzdelávacom procese MŠ
Starostka obce -  boli Vám zaslané správy. Správu v zmysle zákona prerokováva pedagogická rada,
rada školy a zriaďovateľ ich predkladá zastupiteľstvu.  Správy o výchovno-vzdelávacom procese
MŠ sa berie na vedomie.

Rekonštrukcia miestnych komunikácií
Starostka  obce -  v letných  mesiacoch  sa  uskutočnila  rekonštrukcia  miestnych  komunikácií  a to
Čaksová ulica v dĺžke 130 m  po koniec mosta, asfaltový koberec  bol kladený v dvoch vrstvách bez
obrubníkov.  Kompletnou rekonštrukciou prešla ulica Záhradná, rekonštrukcia zahŕňa  odvodnenie
a zhutnenie podložia komunikácie , asfaltová vrstva bola potiahnutá tak isto v dvoch vrstvách. Na
Starej  Košickej  ulici   bola  kompletná  rekonštrukcia  od  mosta  z ulice  Hlavnej  po  kaplnku.
Rekonštrukcia pozostávala z reprofilizácie a úpravy podložia zemnou frézou s pridaním cementu,
vybudovania  obrubníkov,  odvodňovacích  žľabov  a  následná  pokládka  asfaltového  koberca.
Stavebný  dozor  vykonával  arch.  Bobrovský,  ktorý  bol  autorom  projektovej  dokumentácie  a
samozrejme  s  Vašou  súčinnosťou,  všetci  ste  sa  podieľali  na  dozore.  Vyobstaraná  cena  pre
rekonštrukciu miestnych komunikácií bola 163 197,95 €, fakturovaná suma bude 163 282,81 € teda
rozdiel je 84,86 €.  Vďaka odbornosti Ing. Františka Kováča, ktorý sa venoval výkazu výmeru pri
naviac a menej prác počas realizácie diela zistil fakturované nedostatky a vďaka tomu obec ušetrila
finančné prostriedky. 

Rekonštrukcia obecný úrad
Starostka obce - v letných mesiacoch sme rekonštruovali obecný úrad a kultúrny dom. Budova sa
kompletne  zateplila z vonku a v časti pivnice aj v znútra.  Vymenil sa plynový kotol, ventily na
všetkých radiátoroch, radiátory v sále kultúrneho domu sú nové ako aj podlaha, ktorá je zateplená.
Nové sú vstupné dvere a zádveria na hlavnom vstupe aj bočných vstupoch.  Zhotoviteľ diela bola
firma  SOMA s.r.o.  a finančné  prostriedky  na  realizáciu  diela  sme  získali  s Environmentálneho
fondu a dofinancovali sme obecnú budovu  z nášho rozpočtu. 

Brigáda
Starostka  obce -   v  piatok  dňa  16.9.2022   bola  pod  vedením  obce  a podpory  starostky  obce
zorganizovaná   brigáda   v oddychovej  zóne  pod  kostolom.  Za  účasti  stálych  dobrovoľníkov
a občanov  obce  boli  vysadené   stromčeky a okrasné  trvalky.  Vyčistený  potok  a  záhony okolo
lavičiek budú nám aj naďalej skrášľovať našu obec. Chcem poďakovať Jozefíne Kolesárovej ako
organizátorke tejto brigády a všetkým dobrovoľníkom. 

KOSIT 
Starostka obce - spoločnosť KOSIT a. s., Košice , ktorá sa nám stará o zneškodnenie komunálneho
odpadu,  ma  oslovila  so žiadosťou  podpísania  dodatku  k zmluve.  Dôvodom žiadosti  podpísania
dodatku bolo,  že došlo k nárastu cien zemného plynu,  elektriny, pohonných hmôt,  okrem iného
v dôsledku nárastu nákladov dosahuje inflácia   cca 25% oproti minulému roku, finančné výdavky
spojené  s odvozom a  likvidáciou  komunálneho  odpadu  momentálne  nepokryjú  všetky  náklady,
ktoré v skutočnosti  spoločnosť KOSIT a.  s.  s odvozom komunálneho odpadu má. Dodatok som
konzultovala  s  verejným obstarávateľom,  ako  aj  s  pani  kontrolórkou.  Niektoré  obce   dodatok
podpísali iné nie, konečnom dôsledku Vás budem informovať na ďalšom zasadnutí, dodatok má
mať platnosť od 1.1.2023. 

Ing.  Oxana Hospodárová -  v  zmluve sú iné  položky ako v dodatku takže,  bolo  by dobré,  aby
spoločnosť  KOSIT a.  s.  Košice  urobil  rozbor  cien  pre  porovnanie.  Momentálne  nie  je  s  čím
porovnať ceny položiek.

Radoslav Kollár - ak dodatok nekorešponduje so zmluvou,  nech to spoločnosť KOSIT a. s., Košice
upraví.

Ing. František Kováč - počkáme na zastropovanie cien a potom sa k tomu vrátime.



 
Starostka  obce –  prežili  sme  spolu  krásne  4  roky  spoločnej  práce.  Dnes  je  naše  posledné
zastupiteľstvo v tejto zostave. Ja sa Vám chcem z úprimného srdca poďakovať za našu spoluprácu,
za to ako sme spoločne zvládli investičný rozvoj obce,  kultúrno spoločenské akcie, Covidovú dobu
a samozrejme aj  nejaké tie komplikácie, ktoré sme museli spoločne riešiť. Veľmi pekne ďakujem.
Verím,  že v ďalšom volebnom období  budeme spolu pokračovať  v rovnakej  zostave  a s malou
zmenou jedného poslanca, ktorý odchádza bývať do Prahy. Moje špeciálne poďakovanie patrí Ing.
Kováčovi. Vážený pán Kováč, urobili  ste tu veľký kus práce, bol ste moja najväčšia opora pri
všetkých rekonštrukciách.  Prajem Vám veľa  šťastia,  zdravia,   spokojnosti  a  nech  sa  Vám darí
v novej  životnej  etape.  Ďalej  chcem  poďakovať   Radoslavovi  Kollárovi  za   pomoc  pri
reklamačných prácach  na Základnej škole, kde vykonával stavebný dozor. Na pamiatku som si
dovolila malý darček pre každého poslanca.

Predseda návrhovej komisie Matej Silvay konštatoval, že nebol predložený návrh na zmenu návrhu
uznesenia a predniesol návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov  berie na
vedomie informácie o Správe o výchovno-vzdelávacom procese MŠ, ZŠ , rekonštrukcii miestnych
komunikácií, rekonštrukcii obecného úradu, brigáde, o návrhu dodatku k zmluve so spoločnosťou
KOSIT a. s. Košice.

Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu.

Hlasovanie:   

Za: 7 Ing. Ján Hlavačka, Ing. Róbert Balog, Radoslav Kollár, 
Ing. František Kováč, Ing. Valér Kováč, Matej Silvay, Lukáš Štefan

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 0

Uznesenie bolo prijaté.

Bod 15
Záver 

Starostka  obce  ukončila  dvadsiateprvé  zasadnutie   obecného  zastupiteľstva,  poďakovala
prítomným za účasť. Zasadnutie bolo ukončené o 16:41 hod.

Overovatelia : 

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

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

Zapisovateľka  :

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

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