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OZNAMY

Rozpočet obce Nižný Klátov na rok 2018
Dňa 20.3.2018 bol uznesením č. 250/2018 schválený rozpočet obce. Príjmy sú rozpočtované vo
výške 839 095 €, výdavky vo výške 908 743 €; počítame so schodkom rozpočtu vo výške 69 648 €.
V príjmoch sa počíta s výškou podielových daní 250 000 €, s transfermi vo výške 269 895 € (ide o
dotácie určené na činnosť matričného úradu 3 200 €, výchovné prostriedky pre MŠ 1 700 €,
normatívne prostriedky na mzdy a prevádzku ZŠ v sume 232 000 €, dotácie na dopravné
dochádzajúcich žiakov do ZŠ 6 200 € /spádová škola pre obce Hýľov, Vyšný Klátov, Zlatá Idka/,
dotácia na výdavky spojené s organizáciou volieb 850 €). Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo
výške 207 000 € a tvoria ich príjmy z nenávratných dotácií. Výdavky sú rozpočtované na úrovni
minulého roka. Kapitálové výdavky sú spojené s nákupom pozemkov vo výške 10 000 €,
interiérového vybavenia a strojov 5 600 €, realizáciou stavieb 14 907 €, rekonštrukciou miestnych
komunikácií a rigolov vo výške 47 493 €, rekonštrukciou Domu smútku vo výške 130 000 €,
realizáciou opráv šatní vo výške 39 000 € a s výdavkami na rozvoj obce vo výške 23 000 €. Niektoré
výdavky budú realizované v prípade schválenia nenávratných dotácií. Nebol schválený návrh na
rekonštrukciu miestnej komunikácie ulica Hlavná z vlastných prostriedkov obce s termínom
realizácie v roku 2018. Celkové výdavky základnej školy sú vo výške 252 748 €, školského klubu,
ktorý obec financuje z vlastných prostriedkov, z časti podielových daní, sú vo výške 10 000 €.
Rozpočet obce, školy, ŠKD a komentáre sú zverejnené na úradnej tabuli a na webovom sídle obce
http://www.niznyklatov.sk/?page_id=48.
Poskytnuté dotácie na rok 2018
Dňa 27.3.2018 bola podpísaná zmluva o poskytnutí dotácie vo výške 3 000 € pre rímskokatolícku
cirkev, ktorá je účelovo viazaná na opravu organu v kostole sv. Michala archanjela. O deň neskôr
bola podpísaná zmluva o poskytnutí dotácie vo výške 1 500 € pre OZ Rodičovské združenie
Klatovčanik na rekonštrukciu, doplnenie vybavenia ihriska pri budove MŠ a nákup vzdelávacích
pomôcok. V priebehu roka 2018 budú poskytnuté aj dotácie na centrá voľného času, ktoré sa
nachádzajú v Košiciach a v okolí a ktoré navštevujú žiaci s trvalým pobytom v obci Nižný Klátov.
Deň otvorených dverí v Materskej škole, Čaksová 167/1, Nižný Klátov
28.4.2018 sa v Materskej škole v Nižnom Klátove otvorili dvere všetkým deťom a ich rodičom z
obce a z okolia. Pedagogický kolektív pripravil pre nich množstvo atrakcií. V úvode deti privítalo
Divadlo Crocus z Košíc. Potom sa všetci presunuli do budovy materskej školy, kde na nich čakalo
množstvo hier a zábavných činností. Deti si mali možnosť vyskúšať škôlkársku telocvičňu,
pomaľovať tvár, vyrobiť si veselý klobúčik, alebo sa pohrať v herni či na školskom dvore. Rodičia
videli priestory, učebné pomôcky, zoznámili sa s pani riaditeľkou a s pani učiteľkami, ktoré ochotne
hovorili o priebehu dňa a činnostiach a tiež ako zvládnuť adaptáciu dieťaťa na nové prostredie. Dňa
otvorených dverí sa zúčastnilo asi 30 detí. Tešíme sa, že o našu materskú školu je taký vysoký
záujem, čo všetkých zamestnancov zaväzuje k lepšej a erudovanej pedagogickej práci.
autorka príspevku: PaedDr. Eva Sobinkovičová

HK Nižný Klátov
Hokejovú sezónu 2017/2018 sme odohrali v Čaňanskej Open lige. Minuloročné druhé miesto sme
vylepšili a po dramatickom poslednom zápase sme zaznamenali 21 výhier z 26 ligových kôl. Pohár
pre víťaza prevzal 30.4.2018 z rúk organizátora dlhoročný hráč a kapitán tímu Milan Slebodník, st..
Mužstvo tvorili aj títo obyvatelia obce a rodáci: Lukáš Bernát, Richard Balog, Róbert Balog ml., Ján
Rusnák, Slavomír Slebodník, Milan Slebodník, Patrik Kolesár, Patrik Bujňák, Matej Silvay. Za
výborné reprezentovanie obce patrí veľká vďaka všetkým, ktorí nastúpili a súťažili za našu obec. Do
ďalšej sezóny prajeme pevné zdravie a veľa úspechov.
autor príspevku: Matej Silvay

Záverečný účet Obce Nižný Klátov za rok 2017
Dňa 2.5.2018 bol v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
zverejnený návrh záverečného účtu obce za rok 2017 na úradnej tabuli a webovom sídle obce
http://www.niznyklatov.sk/wp-content/uploads/samosprava/ZaverecnyUcet/ZU2017.pdf.
Obecné zastupiteľstvo prerokuje návrh záverečného účtu na najbližšom zasadnutí obecného
zastupiteľstva. Konečný výsledok hospodárenia obce za rok 2017 +7 089,70 €. Spolu s finančnými
prostriedkami z minulých rokov sa do rezervného fondu obce presunie 12 587,70 €. Stav rezervného
fondu bude do 30.6.2018 doplnený na 209 203,53 €.
Čistenie cesty III. triedy a miestnych komunikácií
Dňa 3.5.2018 sa uskutočnilo čistenie cesty III. triedy a miestnych komunikácií na základe
objednávky prác u Správy ciest Košického samosprávneho kraja.
Rada školy pri ZŠ Nižný Klátov, Rada školy pri MŠ Nižný Klátov
Dňa 15.5.2018 bola zriadená rada školy pri ZŠ. Predsedníčkou rady školy je Mgr. Šarlota
Socháňová. Dňa 21.5.2018 bola zriadená rada školy pri MŠ. Predsedom rady školy je Ing. Dávid
Korl. Funkčné obdobie rady sú štyri roky. Všetkým funkcionárom v radách prajeme veľa úspechov.
Deň matiek
Dňa 18.5.2018 poslanec Lukáš Štefan pri príležitosti sviatku Dňa matiek privítal všetky mamy,
staré mamy a prastaré mamy v sále kultúrneho domu. Vo svojom príhovore pripomenul, že na tento
deň by sme nemali nikdy zabudnúť. Je to sviatok našich najdrahších bytostí a je to príležitosť
poďakovať mamám za všetku tú vrelú lásku, nehu, starostlivosť, opateru, nekonečnú trpezlivosť
a obetavosť. V mene všetkých detí mamám poďakoval za každú rozprávku, ktorú prečítali, za každú
pieseň zaspievanú s láskou, za strach, za všetky milé slová, za každý bozk. Všetkým poprial najmä
pevné zdravie a krásny zážitok z pripraveného programu. Nasledovalo skoro hodinové vystúpenie
žiakov základnej školy a základnej umeleckej školy. Mamám sa predstavili rôznymi pesničkami,
scénkami a tancom. Srdečné poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii
Dňa matiek. Za prípravu miestnosti ďakujeme Andrei Müllerovej, Agáte Čižmárovej a Márii
Silvayovej. Za prípravu občerstvenia Andrei Müllerovej, Agáte Čižmárovej, Júlii Drábikovej
a Nikole Drábikovej.
Dňa 22.5.2018 deti materskej školy recitovali básničky, spievali pesničky a tancovali, aby si
uctili svoje mamky a babky. Okrem toho mamkám, ale aj oteckom ukázali ako sa zabávajú
s angličtinou. Na záver mamkám odovzdali darčeky, ktoré pod dohľadom a s pomocou pani
riaditeľky a učiteliek vyrobili. Ďakujeme za pekný zážitok.
Odpady v obci
Zber elektroodpadov v obci sa uskutočnil 22.2. a 24.5., v čase od 20.4. do 23.4. sa uskutočnil
zber veľkoobjemového odpadu, od 17.4. do 17.5. zber papiera. Koncom mája 2018 sa uskutoční zber
starých pneumatík. Vývoz separovaných odpadov sa uskutoční: PAPIER (vývoz 28.7., 20.10.,
15.12.), SKLO (vývoz 7.7., 15.9., 8.12.) a PLAST (vývoz 2.6., 14.7., 11.8., 8.9., 6.10., 3.11., 1.12.)
Ďakujeme, že separovaním odpadu chránite životné prostredie!
Obecná knižnica, šport v obci
Zoznam 4 116 kníh, ktoré sa nachádzajú v obecnej knižnici je zverejnený na webovom sídle obce
http://www.niznyklatov.sk/wpcontent/uploads/ostatne/2018/Zoznam_knih_kniznica_N_Klatov.pdf.
Knihy je možné si požičať každú stredu a piatok od 17.00 do 19:00 hod.
Od 13.1.2015 sa v sále kultúrneho domu cvičí ZUMBA, každý utorok a štvrtok od 19.25 hod. do
20.25 hod. Cvičiteľkou zumby je Vlasta Kupčíková. Jednorázové vstupné je 2,40 €.
Od 15.5.2018 sa v sále kultúrneho domu každý utorok od 18:00 hod. do 19:00 hod. konajú
Cvičenia zamerané na zdravý chrbát a uvoľnenie stiahnutých svalov. Cvičiteľkou je Vlasta
Matusaková, certifikovaná cvičiteľka. Jednorázové vstupné - 4 €.
Prevádzka Materskej školy, Čaksová 167/1, Nižný Klátov
Riaditeľka školy oznamuje rodičom, že prevádzka počas letných mesiacov bude nasledovná:
2.-4.júla - otvorené, 5.-6. júla zatvorené, 9.-27.júla otvorené, 30.-31.júla zatvorené, mesiac august
zatvorené. Nástup detí do materskej školy je 3.septembra 2018 o 8:00 hod.
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