
OBEC NIŽNÝ KLÁTOV 

 

Zápisnica 

z druhého  zasadnutia obecného zastupiteľstva 

konaného dňa 15.12.2022 
 

Prítomní:       Starostka obce: Ing. Gabriela Staníková  

Poslanci: Ing. Ján Hlavačka,  Radoslav Kollár, Matej Silvay,  Lukáš Štefan 

Ing. Oxana Hospodárová 

                                

Neprítomní:   Róbert Balog, Eva Kelbelová, Ing. Valér Kováč     

 

Ďalší prítomní:  Jozefína Kolesárová 

           

Verejnosť:   viď prezenčná listina 

 

Program: 

 

1.   Otvorenie zasadnutia 

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

      zapisovateľa o overovateľov zápisnice  

3.   Návrh  VZN  č. 2/2022  o  výške  príspevkov  na  čiastočnú  úhradu  výdavkov  v  školách    

      a nákladov školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Nižný Klátov  

4.   Návrh VZN č. 3/2022 o  miestnych daniach  a o miestnom poplatku za komunálne odpady  

      a drobné stavebné odpady na území Obce Nižný Klátov 

5.   Návrh na poskytnutie odmien za rok 2022 

6.   Finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby 

7.   Rozpočtové opatrenie  

8.   Správa o kontrolnej činnosti za obdobie od 16.9.2022 do 12.12.2022 

9.   Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2023 

10. Rôzne  

11. Záver  

 

Bod 1 

Otvorenie zasadnutia 

 

Starostka obce –  v zmysle pozvánky otváram druhé zasadnutie obecného zastupiteľstva v Nižnom 

Klátove o 17:30 hod. Prítomní sú štyria poslanci. Ospravedlnil sa poslanec Ing. Róbert Balog, Eva 

Kelbelová a Ing. Valér Kováč. Sme uznášania schopní. Pozvánka na dnešné zasadnutie bola 

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

zverejnená 9.12.2022 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: 4 Ing. Ján Hlavačka, Radoslav Kollár,  Matej Silvay, Lukáš Štefan 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 3 Ing. Róbert Balog, Eva Kelbelová, 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 druhého  zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

pričom na prijatie tohto uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných poslancov.  
 

Program: 
 

1.   Otvorenie zasadnutia 

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

      zapisovateľa o overovateľov zápisnice  

3.   Návrh  VZN  č. 2/2022  o  výške  príspevkov  na  čiastočnú  úhradu  výdavkov  v  školách    

      a nákladov školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Nižný Klátov  

4.   Návrh VZN č. 3/2022 o  miestnych daniach  a o miestnom poplatku za komunálne odpady  

      a drobné stavebné odpady na území Obce Nižný Klátov 

5.   Návrh na poskytnutie odmien za rok 2022 

6.   Finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby 

7.   Rozpočtové opatrenie  

8.   Správa o kontrolnej činnosti za obdobie od 16.9.2022 do 12.12.2022 

9.   Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2023 

10. Rôzne  

11. Záver  
 

Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu: 

 

Hlasovanie:    
 

Za: 4 Ing. Ján Hlavačka, Radoslav Kollár,  Matej Silvay, Lukáš Štefan 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 3 Ing. Róbert Balog, Eva Kelbelová, 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: Radoslava  Kollára,  

Lukáša Štefana, za  predsedu návrhovej komisie  Mateja Silvaya.            



 

Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu: 

 

Hlasovanie:    
 

Za: 4 Ing. Ján Hlavačka, Radoslav Kollár,  Matej Silvay, Lukáš Štefan 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 3 Ing. Róbert Balog, Eva Kelbelová, Ing. Valér Kováč 
 

Poslanci návrh schválili.  
 

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

Za zapisovateľku určujem Janu Hužvár Kralovanskú.  
 

Starostka obce –  Na zasadnutie prišli hostia, ak dovolíte páni poslanci dám im slovo. 
 

PhDr. Viera Trusková PhD.   a Ing. Lucia Štefanová PhD. z občianskeho združenia Vŕbica sa prišli 

predstaviť starostke obce a poslancom obecného zastupiteľstva. Informovali vedenie obce 

o aktivitách, ktoré vykonáva občianske združenie Vŕbica. Poďakovali za kooperáciu v spolupráci 

s primátorom mesta Košice Ing. Jaroslavom Poláčekom,  riaditeľom mestských lesov Ing. 

Františkom Belim, občianskym združením Vŕbica a obcou Nižný Klátov pri realizovaní 

rekonštrukcie cesty v lokalite Klatovianka. Starostka obce im poďakovala a pokračovala vo vedení 

zasadnutia. 
 

Bod 3 

Návrh  VZN  č. 2/2022  o  výške  príspevkov  na  čiastočnú  úhradu  výdavkov  v školách a 

nákladov školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Nižný Klátov  

 

Starostka obce –  bol Vám zaslaný návrh VZN č. 2/2022 o  výške  príspevkov  na  čiastočnú  úhradu  

výdavkov  v  školách a nákladov školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Nižný 

Klátov aj s dôvodovou správou. Do 12.12.2022 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. 
 

Návrh VZN zmenu finančného pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií 

stravníkov s účinnosťou od 1.1.2023 a zmenu výšky príspevku na režijné náklady na jedno jedlo pre 

dospelých zo sumy z 1,79 € na 2,70 € a stravnej réžie pre deti z dvoch na tri eurá za mesiac. Výška 

príspevkoch bola určená na základe metodiky výpočtu režijných nákladov na jedno jedlo.  
 

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.  

p r e r o k o v a l o   
VZN č. 3/2022 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a nákladov 

v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Nižný Klátov.  
 

Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu: 

 

Hlasovanie:    
 

Za: 4 Ing. Ján Hlavačka, Radoslav Kollár,  Matej Silvay, Lukáš Štefan 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 3 Ing. Róbert Balog, Eva Kelbelová, Ing. Valér Kováč 
 

Uznesenie bolo prijaté. 
 



Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov v súlade s  §  6  ods. 1  zákona  SNR  č.  369/1990  Zb. o 

obecnom zriadení v z. n. p. a v súlade s § 28 ods.5, § 114 ods. 6 a § 140 ods.10 zákona NR SR č. 

245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní  (školský zákon) a o zmene a doplnení  niektorých zákonov 

v z. n. p.  

s a  u z n á š a   
na VZN č. 2/2022 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a nákladov 

v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Nižný Klátov 
 

Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu: 

 

Hlasovanie:    
 

Za: 4 Ing. Ján Hlavačka, Radoslav Kollár,  Matej Silvay, Lukáš Štefan 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 3 Ing. Róbert Balog, Eva Kelbelová, Ing. Valér Kováč 
 

Poslanci sa na VZN č. 2/2022 uzniesli.  
 

Bod 4 

Návrh VZN č. 3/2022 o  miestnych daniach  a o miestnom poplatku za komunálne odpady  

a drobné stavebné odpady na území Obce Nižný Klátov 

 

Starostka obce –  bol Vám zaslaný návrh VZN č. 3/2022 o  miestnych daniach  a o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Nižný Klátov aj 

s dôvodovou správou.  

Do 12.12.2022 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. 
 

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.  

p r e r o k o v a l o   
VZN č. 3/2022 o miestnych daniach a o miestnom  poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na území Obce Nižný Klátov 
 

Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu: 

 

Hlasovanie:    
 

Za: 4 Ing. Ján Hlavačka, Radoslav Kollár,  Matej Silvay, Lukáš Štefan 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 3 Ing. Róbert Balog, Eva Kelbelová, Ing. Valér Kováč 
 

Uznesenie bolo prijaté. 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Nižný Klátov v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona SNR 

č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona č. 

582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady v znení neskorších predpisov                   

 s a  u z n á š a   na  
VZN č. 3/2022 o miestnych daniach a o miestnom  poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na území Obce Nižný Klátov 

 

 



Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu: 

 

Hlasovanie:    
 

Za: 4 Ing. Ján Hlavačka, Radoslav Kollár,  Matej Silvay, Lukáš Štefan 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 3 Ing. Róbert Balog, Eva Kelbelová, Ing. Valér Kováč 
 

Poslanci sa na VZN č. 3/2022 uzniesli. 
 

Bod 5 

Návrh na poskytnutie odmien za rok 2022 

 

Starostka obce - starosta obce navrhuje hlavnej kontrolórke obce odmenu vo výške 450,- € (t. j. 9,66 

%) za vykonanú prácu, z dôvodu toho, že prínos práce hlavnej kontrolórky v prospech obce je 

nielen z hľadiska kontrolnej činnosti, ale aj  z hľadiska ako metodickej, tak aj odbornej pomoci. 

Odmena hlavnej kontrolórky rešpektuje zákonné podmienky s poukazom na skutočnosť, že odmena 

je za obdobie od 1.1.2022 do 31.12.2022 a neprekročí hranicu 30 %, čo je možné vyplatiť hlavnému 

kontrolórovi mesačnú odmenu z mesačného platu.   
 

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 zmysle § 18c ods. 5 zákona SNR č. 369/1990 Zb.  o 

obecnom zriadení v z. n. p.  

s ch v a ľ u j e 
odmenu hlavnému kontrolórovi obce za obdobie od 1.1.2022 do 31.12.2022 vo výške 450,- €, t. j. 

9,66 % 

 

Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu: 

 

Hlasovanie:    
 

Za: 4 Ing. Ján Hlavačka, Radoslav Kollár,  Matej Silvay, Lukáš Štefan 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 3 Ing. Róbert Balog, Eva Kelbelová, Ing. Valér Kováč 
 

Uznesenie bolo prijaté. 
 

Bod 6 

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. 
 

Ing. Oxana Hospodárová - je to problematika, ktorej sme sa venovali už na predchádzajúcom 

zastupiteľstve a neschválili sme tento príspevok. Finančný príspevok na prevádzku poskytovanej 

sociálnej služby sa týka miest a obcí celého Slovenska. Oslovila som viacerých odborníkov, ktorí sa 

venujú tejto problematike, zisťovala som čo sa stane, ak by sme neuhradili tento finančný  

príspevok. Žiaľ, pre nás je to povinnosť, ktorú ak by sme nesplnili,  mohli by vzniknúť  následky vo 

forme sankcií, prípadne súdne spory. Odporúčam, aby sme to znovu prerokovali. Všetky žiadosti, 

ktoré boli na obec doručené som skontrolovala, sú v poriadku. 
     

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 zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách 

a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v 

znení neskorších predpisov 

s c h v a ľ u j e  
poskytnutie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby vo výške 100 € / 

mesiac / osoba                     

1. s účinnosťou od 1.  januára 2022 poskytovateľom: 

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

Nižný Klátov -  2 osoby 

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

Košice  - 1 osoba 

C. Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáška v Košiciach n.o., Strojárenská 13, 

040 01  Košice – 1 osoba  

2. s účinnosťou od 18.  júla 2022 poskytovateľovi: 

A. Domov Sv. Anny n.o. zariadenie pre seniorov zo sídlom v Poproči ul. Olšavská č.25, 044 24, 

Poproč IČO – 1 osoba  
 

Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu: 

 

Hlasovanie:    
 

Za: 4 Ing. Ján Hlavačka, Radoslav Kollár,  Matej Silvay, Lukáš Štefan 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 3 Ing. Róbert Balog, Eva Kelbelová, Ing. Valér Kováč 

 

Uznesenie bolo prijaté. 
 

Bod 7  

Rozpočtové opatrenie  
 

Starostka obce –  materiál aj s dôvodovou správou Vám bol zaslaný 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 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. 7/2022 

a) 

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

celkové výdavky : 

 
 z  položky      2yy   0111    63   41   Všeobecné služby Ocú                                                        v sume  1 200 € 

 na položku    2yy   09601  63   41   PC zariadenie - OTE   školská jedáleň                                v sume     500 € 

 na položku    2yy     0111  63   41   PC zariadenie - OTE    obecný úrad                                    v sume     700 € 

 v celkovej sume 1 200 €  

 

 z položky      2yy   09111 61.62      41      mzdové náklady a odvody  MŠ                                   v sume  4 800 € 

 na položku   2yy    01111 61.62     41      mzdové náklady a odvody  Ocú                                   v sume  1 800 €  

 na položku   2yy   09601  61.62     41      mzdové náklady a odvody   ŠJ                                    v sume  1 000 € 

 na položku   2yy   09602  61.62     41      mzdové náklady  a odvody  ŠJ                                    v sume     800 € 

na položku   2yy   09603  61.62     41      mzdové náklady a odvody   ŠJ                                    v sume  1 200 € 

 v sume     4 800 € 

 z  položky    2yy    0830    63   41       materiál a údržba (miestný rozhlas )                                 v sume     300 € 

 na položku  2yy    0810    63   41       materiál posilňovňa                                                           v sume     300 € 

 v celkovej sume     300 € 

 



b) povolené prekročenie a  viazanie príjmov  

 na položke 2xx  111003   41        príjem  -  Výnos dane z príjmov  DPFO                                  v sume  11 500 € 

   v celkovej sume 11 500 € 

c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov 

 na položke     2yy  1070   642   41     výdavok -  Príspevky na prevádzky  sociálnyh služieb       v sume  6 500 € 

 na položke     2yy   0111  632    41    energie  ( elektrina ,plyn, ) Obecný úrad                             v sume  1 400 € 

 na položke     2yy   0911   632    41    energie   ( elektrina ,plyn,) Materská škola                        v sume  1 400 € 

 na položke     2yy   0640   632    41    energie   ( elektrina ) Verejné osvetlenie                            v sume  2 200 € 

    v celkovej sume 11 500 € 

 

Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu: 

 

Hlasovanie:    
 

Za: 4 Ing. Ján Hlavačka, Radoslav Kollár,  Matej Silvay, Lukáš Štefan 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 3 Ing. Róbert Balog, Eva Kelbelová, Ing. Valér Kováč 
 

Uznesenie bolo prijaté. 
 

Bod 8      

Správa o kontrolnej činnosti za obdobie od 16.9.2022 do 12.12.2022 

 

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

2022. 
 

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  
správu o výsledkoch kontroly hlavnej kontrolórky Obce Nižný Klátov za obdobie od 16.09. do 

12.12.2022. 
 

Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu: 

 

Hlasovanie:    
 

Za: 4 Ing. Ján Hlavačka, Radoslav Kollár,  Matej Silvay, Lukáš Štefan 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 3 Ing. Róbert Balog, Eva Kelbelová, Ing. Valér Kováč 
 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Bod 9  

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2023 
 

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

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 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 

2023 

 

Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu: 

 

 



Hlasovanie:    
 

Za: 4 Ing. Ján Hlavačka, Radoslav Kollár,  Matej Silvay, Lukáš Štefan 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 3 Ing. Róbert Balog, Eva Kelbelová, Ing. Valér Kováč 
 

Uznesenie bolo prijaté. 
 

Bod 10 

Rôzne 
Starostka – bola Vám doručená správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach Základnej školy v Nižnom Klátove za školský rok 2021/2022.  

 

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 informácie ohľadom správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach Základnej školy v Nižnom Klátove za školský rok 2021/2022. 
 

Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu: 

 

Hlasovanie:    
 

Za: 4 Ing. Ján Hlavačka, Radoslav Kollár,  Matej Silvay, Lukáš Štefan 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 3 Ing. Róbert Balog, Eva Kelbelová, Ing. Valér Kováč 
 

Uznesenie bolo prijaté. 
 

Bod  

Záver  
 

Starostka obce ukončila druhé  zasadnutie  obecného zastupiteľstva, poďakovala prítomným za 

účasť. Zasadnutie bolo ukončené o 18:06. 

 

Overovatelia :  

 

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

 

 

Radoslava Kollára                      ......................................... 

 

 

 

  

Zapisovateľka  : 

 

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

 

 

 

 

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

                                                                                                        Ing. Gabriela Staníková  

                                                                                                                starostka obce  

 


