
Z á p i s n i c a 

zo zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa  31. 7.  2020 vo Vyšnom Klátove 

Prítomní: podľa pripojenej prezenčnej listiny  

P r o g r a m: 

 1.  Otvorenie  

 2.  Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

 3.  Schválenie programu zasadania 

 4.  Kontrola plnenia uznesenia 

 5.  Schválenie VZN č. 2/2020 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území 

obce Vyšný Klátov 

 6.  Schválenie VZN č. 3/2020 o ustanovení činností ktorých vykonávanie je na území obce Vyšný  
Klátov zakázané alebo obmedzené 
7.   Schválenie VZN č. 4/2020 o dodržiavaní čistoty v obci a ochrane verejnej zelene   
8.  Určenie a schválenie inventarizačnej komisie na vyradenie drobného hmotného majetku  
s nulovou hodnotou 
9.  Súhlas na spracovanie geometrického plánu stredu obce pre vysporiadanie pozemkov 
10.   Prijatie rozhodnutia o ďalšom postupe dodatku č. 1 k ÚPNZ obce /viď závery zápisu zo dňa 3. 7. 
2020/ 
11.  Rôzne 

 - požiadavka na odkúpenie pozemku parcely č.414 o výmere 14 m2 a parcely č. 413 o výmere      
198 m2 v chatovej oblasti Mlyn pre Dušana Michalíka a manželku Gabrielu Michalíkovú 

         - informácia o ukončení rekonštrukcie kuchyne MŠ 
         - zahájenie revitalizácie cintorína 
          - určenie termínu  na vyhlásenie brigády na likvidáciu čiernych skládok okolo obci /brigáda sa 
uskutoční vtedy ak bude priaznivý stav pandémie/ 
12.  Diskusia 
13.  Návrh na uznesenie  
14.  Záver 

 

R o k o v a n i e 

k bodu č. 1/ Otvorenie 

    Zasadanie OZ otvoril a viedol starosta obce Ondrej Jusko. Oboznámil prítomných 

s programom zasadania, ktorý bol jednomyseľne schválený. 

k bodu č. 2/ Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa     

     Do návrhovej komisie boli  navrhnutý  Ing. Alena Cirnerová  a Jozef Macko. Za 

overovateľov zápisnice  boli určený František Harčár a Ing. Viera Ruščák Balogová. Za 

zapisovateľku bola určená Dana Michalanská.  

k bodu č. 3/  Schválenie programu zasadania  

    Starosta predniesol program zasadania ktorý bol poslancami schválený. 

k bodu č. 4/ Kontrola plnenia uznesenia 

     Starosta po prečítaní kontroly plnenia uznesenia konštatoval, že uznesenie z 

predchádzajúceho  OZ bolo splnené. 



k bodu č. 5/ Schválenie VZN č. 2/2020 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb 

na území obce Vyšný Klátov 

k bodu č. 6/ Schválenie VZN č. 3/2020 o ustanovení činností ktorých vykonávanie je na území obce 
Vyšný  Klátov zakázané alebo obmedzené 
k bodu č. 7/ Schválenie VZN č. 4/2020 o dodržiavaní čistoty v obci a ochrane verejnej zelene   
 

      Starosta obce informoval poslancov o návrhu VZN č. 2/2020, ktoré pojednáva 

o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce. Uviedol, že 

navrhované VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli obce ako aj na web stránke obce od 6. 7. 

2020. Uvedené VZN obdržali poslanci obecného zastupiteľstva v elektronickej forme. Počas 

vyvesenia toto VZN nebolo pripomienkované a dňa 28. 7. 2020 bolo konštatované, že VZN 

bez pripomienok môžu schváliť poslanci na svojom riadnom zasadaní. Tento zápis je platný 

aj pre  VZN č. 3/2020 o ustanovení činnosti ktorých vykonávanie je na území obce zakázané 

alebo obmedzené a VZN č. 4/2020 o dodržiavaní čistoty v obci a ochrane verejnej zelene. 

Všetky tri VZN poslanci obecného zastupiteľstva jednomyseľne bez pripomienok schválili. 

Tieto VZN schválené obecným zastupiteľstvom budú vyvesené na úradnej tabuli a na web 

stránke obce a nadobudnú právoplatnosť 19. 8. 2020.  

k bodu č. 8/ Určenie a schválenie inventarizačnej komisie na vyradenie drobného hmotného majetku  
s nulovou hodnotou 

     V tomto bode poslanci obecného zastupiteľstva jednomyseľne schválili návrh na zloženie 

inventarizačnej komisie, ktorá vykoná vyradenie drobného hmotného majetku, ktorý je 

evidovaný s nulovou hodnotou. Za predsedu inventarizačnej komisie bola schválená Eva 

Čižmárová a za členov Ing. Alena Cirnerová a Jozef Macko.  

k bodu č. 9/ Súhlas na spracovanie geometrického plánu stredu obce pre vysporiadanie pozemkov 

      V tomto bode starosta obce navrhol schváliť spracovanie geometrického plánu stredu 

obce, ktorým sa vyčlenia pozemky, ktoré obec od majiteľov doposiaľ neodkúpila. Je záujmom 

zo strany obce urobiť vysporiadanie pozemkov tak aby v budúcnosti obec mohla stred obce 

naďalej zveľaďovať. 

k bodu č. 10/ Prijatie rozhodnutia o ďalšom postupe dodatku č. 1 k ÚPNZ obce /viď závery zápisu zo 
dňa 3. 7. 2020/ 

       V tomto bode starosta obce informoval poslancov o zápise ktorý bol spracovaný 

z pracovnej porady k riešeniu pripomienok občanov obce a ďalšiemu postupu prác zmien 

a doplnkov č. 1 ÚPN-Z obce. Porada sa uskutočnila 3. 7. 2020 za prítomnosti pozvaných 

obyvateľov, ktorí sa podpísali pod pripomienky. Samotný zápis uviedol tri možnosti ako 

problematiku obstarávania ÚPD ukončiť: 

1. pristúpiť k dokončeniu prerokovania a schváleniu ZaD v redukovanej /vo vzťahu 

k pripomienkam občanov kompromisnej/ podobe, čím bude mať obec k dispozícii nové 

rozvojové lokality v nadväznosti na územie býv. družstva, predpoklad schválenia ZaD: 

september – október 2020 

2. pokračovať v identifikácii ďalších možných rozvojových lokalít bývania /v duchu 

pripomienok občanov/, ale súčasne aj pristúpiť k redukcii v starom územnom pláne nereálne 

navrhnutých rozvojových lokalít bývania v severnej časti obce /nad úrovňou tlakového pásma 

zdroja vody/, čo by si súčasne vyžadovalo aktualizáciu projektu ÚPD, navýšenie financií na 



projekt a obstarávanie a podstatne dlhší čas pokračujúceho prerokovania, predpoklad 

schválenia ZaD: 1. štvrťrok 2021 

3. okamžite ukončiť proces obstarávania ZaD č. 1 územného plánu, vzhľadom k tomu, že 

v redukovanej podobe rozvojových plôch sa očakávaný prínos pre obec nedosiahne. 

Na základe týchto návrhov poslanci odsúhlasili v pomere 3:2 návrh možnosť č. 1 teda 

odsúhlasili aby sa dodatok č. 1 ÚPNZ ukončil s tým, že k dispozícii budú dve lokality na 

výstavbu rodinných domov a to lokalita v časti územia bývalého družstva a lokalita pod 

družstvom.  

k bodu č. 11/   Rôzne 

 - požiadavka na odkúpenie pozemku parcely č.414 o výmere 14 m2 a parcely č. 413 o 

výmere  198 m2 v chatovej oblasti Mlyn pre Dušana Michalíka a manželku Gabrielu 

Michalíkovú 

     V tomto bode sa diskutovalo o tom, či požiadavku pána Dušana Michalíka s manželkou na 

odkúpenie parcely č. 414 o výmere 12m2 a parcely č. 413 o výmere 198 m2 v chatovej oblasti 

Mlyn obecné zastupiteľstvo kladne posúdi alebo týmto bodom sa bude zapodievať na ďalšom 

zasadaní obecného zastupiteľstve nakoľko sa musia posúdiť ďalšie okolnosti okolo predaja.  

 

      - informácia o ukončení rekonštrukcie kuchyne MŠ 

    V tomto bode  starosta obce informoval poslancov, že rekonštrukcia kuchyne MŠ bola 

úspešne ukončená.  

     - zahájenie revitalizácie cintorína 

    Aj v tomto bode boli poslanci oboznámení s tým, že projekt pod názvom „Revitalizácia 

cintorína“ bol zahájený 10. 6. 2020. Je potrebné z hľadiska stavebných prác ukončiť montáž 

hornej a dolnej brány vstupov do cintorína. Ukončené bolo asfaltovanie chodníkov a parkové 

osvetlenie.  

   - určenie termínu  na vyhlásenie brigády na likvidáciu čiernych skládok okolo obci /brigáda 

sa uskutoční vtedy ak bude priaznivý stav pandémie/ 
    Obec aj v minulosti zabezpečovala brigádu zameranú na čistotu okolia obce. Vzhľadom na  ešte 
stále pretrvávajúcu pandémiu sa plánovaná brigáda uskutoční v mesiacoch september alebo október. 
Bude však záležať na tom, aké budú podmienky pre vyhlásenie brigády. 
 
k bodu č. 12/  Diskusia 
     V tomto bode zúčastnení obyvatelia obce okrem pripomienkovania k dodatku územného plánu 
hovorili o čistote okolie. Bol daný návrh aby starosta obce zaslal list SSC s požiadavkou aby došlo 
k vykoseniu rigolov okolo štátnej cesty nakoľko stávajú sa prípady, že dochádza k stretávke jelenej 
zveri s motorovými vozidlami. 
 
k bodu č. 13/ Návrh na uznesenie  
 
k bodu č. 14/ Záver 

  Po ukončení programu starosta obce poďakoval všetkým prítomným za ich aktívnu účasť.  

Overovatelia zápisnice:     Starosta obce: 

František Harčár                                                        Ondrej Jusko 

Ing. Viera Ruščák Balogová 



 

 

 


