Zápis 2011
Udalosti v skratke
Samovrah sa odpálil na moskovskom letisku Domodedovo, pričom
zomrelo 37 ľudí. Zranili sa tam aj slovenskí herci Zuzana Fialová a
Ľuboš Kostelný.
29.4.2011 Nástupník britského
trónu princ William si zobral za ženu Kate
Middletonovú. Svadbu sledovalo 2,4 miliardy ľudí na webe a v televízii.
1. 5.2011
„Ján Pavol II. je blahoslavený!“
2. 5.2011
zastrelený bol Bin Ládin
22.7.2011 Anders Brevik, tridsaťdvaročný muž, najskôr v centre Osla pod budovou
vládnej Strany práce odpálil výbušninou naplnenú dodávku. Rana
zabila osem ľudí a ochromila krajinu. Na ostrove Utöya zabil 69 ľudí.
31.10.2011 podľa odhadov OSN dosiahla svetová populácia sedem miliárd –
vyhlásený symbolický Deň siedmich miliárd
19.12.2011 zomrel Václav Havel
24.1.2011

Počasie
Január 2011 stredne silné zemetrasenie na Západnom Slovensku, otrasy trvali 12
sekúnd
11.3.2011 zemetrasenie a cunami v japonskom Sendai
Jún 2011
na západe Slovenska sa vyskytli povodne

Fakty o Slovensku
29.4.2011 – 15.5.2011

27. 7.2011

Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji na Slovensku,
v Bratislave a Košiciach

zomrel katolícky biskup Rudolf Baláž

zomrel Pavol Demitra, v tom čase hráča ruského klubu Lokomotivu
Jaroslavľ
13.9.2011 protest učiteľov
11.10.2011 vládu položil Euroval, Premiérka v parlamente spojila schvaľovanie
eurovalu, na ktorom sa koalícia nevedela dohodnúť, s hlasovaním o
dôvere. Zo 124 prítomných poslancov za dôveru a euroval hlasovalo
len 55.
7. 9. 2011

Fakty Obec Nižný Klátov
Evidencia obyvateľov
Počet obyvateľov v obci Nižný Klátov k 1.1.2011 bolo 729
Počet obyvateľov v obci Nižný Klátov k 31.12.2011 je 748
Prisťahovaní obyvatelia na trvalý pobyt: 24 občanov
Odsťahovaní obyvatelia z trvalého pobytu: 8 občanov
Narodení obyvatelia – trvalý pobyt: 10 detí
Zomrelí obyvatelia – trvalý pobyt: 8 obyvateľov
Počet sobášov uzavretých na matričnom úrade v Nižnom Klátove: 1

Evidencia daní
Počet daňovníkov: 847
Výška daní v roku 2011: 21 031 €, z toho nedoplatkov 539 €, zaplatených 17 556
€
Stavby na bývanie: 278, poľnohospodársku produkciu 42, chaty 383, garáže 47
Pozemky zdaňujeme vo výmere 4 232 817 m2
Evidencia komunálneho odpadu
Počet poplatníkov: 902
Výška poplatkov v roku 2011: 15 800 €, z toho nedoplatkov 848 €, zaplatených 14
952 €
Príspevok z recyklačného fondu: 588 €
Výdavky spojené s likvidáciou odpadov: 20 781 €
Množstvo vyprodukovaného odpadu: 236 ton, z toho komunálneho odpadu 186 ton,
skla 11 ton, plastov 4 tony, objemový odpad 30 ton
Činnosť obce za rok 2011 po mesiacoch:
Január
- 5.1.2011 sa uskutočnilo stretnutie poslancov k téme lomu a stanovisku obce
k pokračovaniu banskej činnosti, v priebehu roka to bolo celkom 9 stretnutí
- 5.1. 2011 sa na STV objavila relácia o ľadovom topogáne,
- 7.1. 2011 na STV ďalšia relácia - nevyvezený odpad z časti Klatovianka
- 16.1.2011 stretnutie poslancov ohľadne webovej stránky
- 30.1.2011 sa uskutočnilo zasadnutie OZ, v priebehu roka celkovo 9 rokovaní
obecného zastupiteľstva, bolo prijatých 7 VZN nariadení, zásady o hospodárení
a nakladaní s majetkom obce a zásady odmeňovania poslancov OZ
- 30.1.2011 sa uskutočnilo zhromaždenie obyvateľov obce, hlavnou témou bolo
pokračovanie banskej činnosti firmy KRUŠGEO.SK, s.r.o., Hlavná 22, Nižný Klátov
Február
- 16.2. 2011 sa uskutočnila rozlúčka s rodákom z obce, spolu za rok 2011 účasť na 6
rozlúčkach
- 17.2.2011 bol uzavretý futbalový klub, ktorý bol komisionálne prevzatý 19.2.2011
k dispozícii sú fotografie, bližšie nie je potrebné špecifikovať dôvod
- 21.2.2011 stretnutie s poslancom NR SR Ing. Štefanom Tomčom ohľadom ťažby
amfibolitu (7.6.2011, 30.8.2011, 22.12.2011)
Marec
- 8.3.2011 bola prejednaná zmena územného plánu obce časť Klatovianka, zmena
bola prijatá 29.6.2011 VZN č. 2/2011 s účinnosťou 15.7.2011
- obec podpísala s úradom práce dohodu o poskytnutí príspevku na dobrovoľnú
činnosť od 17.3.-31.5.2011, 12.9.-30.11.2011, 1.12.2011-29.2.2012, 9.3.2012 do
31.5.2012, spolu takto zamestnaných v roku 2011 – 4 uchádzači o zamestnanie
- 22.3.2011 sa uskutočnilo stretnutie so zástupcami LUDOVIKA ENERGY, prieskum
ťažby uránu na Jahodnej
- 23.3.2011 bol prijatý rozpočet obce celkové príjmy 415.065 €, výdavky 402.754 €,
prebytok 12.311 €, nakoľko približne v tejto výške sa počítalo s výpadkom
podielových daní (dane z príjmov fyzických osôb, ktoré obec dostáva zo štátneho
rozpočtu podľa počtu obyvateľov, počtu detí ZŠ, MŠ, podľa nadmorskej výšky obce,
počtu dôchodcov), výpadok dane za rok 2011 bol vo výške 5 753 €. V priebehu roka
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došlo k úprave rozpočtu 5 rozpočtovými opatreniami. Celkové príjmy sa upravili na
432.901 €, výdavky 428.037 €, skutočné čerpanie výdavkov bolo nižšie a výsledok
hospodárenia za rok 2011 je prebytok vo výške 10.730 €
- obec tak ako v roku 2010 aj v roku 2011 má nižší príjem z podielových daní oproti
predpokladu výšky výberu daní, zároveň za rok 2011 obec musí odviesť daň
z predaja majetku v obci je to 718,20 € do 31.12.2012
- 24.3. sa uskutočnilo sťahovanie nábytku z VUB banky, stoličky do jedálne, nábytok
na obecný úrad, nábytok pre ZŠ, MŠ a Spoločný úrad Beniakovce
Apríl
- 8.4.2011 bol zavedený internet banking z dôvodu šetrenia výdavkov na poplatky
banke
- 24.4.2011 Veľkonočné disco
- dňom 29.4.2011 sme začali tradíciu návštev novorodencov s trvalým pobytom
v obci, spolu za rok 2011 - 8 návštev
- dňa 30.4.2011 sa začali organizovať brigády, celkovo ich bolo 21, brigády spojené
s dovozom a výmenou nábytku, úpravou okolia starého a nového cintorína,
s opravou pódia, upratovaním kotolne pri MŠ, orezávke stromov, výmeny okien
v budove ZŠ, dovozom potravinovej pomoci pre ľudí v hmotnej núdzi, organizovaním
kultúrnych podujatí
Máj
- 5.5.2011 bola otvorená nová cyklotrasa z Bankova – do Nižného Klátova a osadená
tabuľa v priestoroch parku
- 12.5.2011 si deti MŠ a ZŠ prichystali program pre svoje mamičky pri príležitosti Dňa
matiek
Jún
- od 16.6.2011 do 11.9.2011 prebehla rekonštrukcia elektrických vedení, investor
VSE náklad 133.967 €
- 23.6.2011 prietrž mračien na Čaksovej spôsobil nánosy kameňa a hliny na ceste,
ktoré bolo treba odstrániť
- 25.6.2011 sa konal Juniáles, ktorý sa začal o 11:00 hod futbalovým turnajom,
pokračoval športovými súťažami detí, oficiálny program sa začal o 15:00 hod, na
úvod vystúpili deti základnej školy a materskej školy, Folklórny súbor Hornád so
Školou tanca pre deti a rodičov a prekvapením pre fanúšikov hokeja bol pohár HC
Košice, ktorý priniesol hráč klub Oliver Jokeľ
- 29.6.2011 sme sa rozlúčili s 9takmi ZŠ
- 30.6.2011 sme do štátneho archívu odovzdali matričné knihy, sme matričný obvod
pre 5 obcí Nižný Klátov, Vyšný Klátov, Hýľov, Zlatá Idka, Baška pre archiváciu platí
100 ročné obdobie v knihe narodení, sobášov a úmrtí
Júl
- 8.7.2011 sme sa rozlúčili s dlhoročnou učiteľkou našej materskej školy p.
Anastáziou Janovskou, nastala zmena na poste učiteľky a pracovníčky obecného
úradu, pani Eva Truhanová je učiteľkou, pani Andrea Müllerová pracovníčkou
obecného úradu
- 20.7.2011 po prietrži mračien postihnutá časť ulici Klátovskej
August
- 2.8.2011 sa uskutočnil zájazd do Maďarska
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- 18.8.2011 sa uskutočnila prvá voľba kontrolóra, od podpísanej pracovnej zmluvy
odstúpil p. Mikuláš Bernát, uskutočnili sa nové voľby, od 1.11.2011 je hl. kontrolórkou
obce Nižný Klátov Ing. Oxana Hospodárová
- 24.8.2011 potravinová pomoc, bolo dovezených 1200 kg potravín, 600 kg múky
a 600 kg cestoviny
September
- od septembra majú deti MŠ po 30 rokoch nové postieľky 19 ks, pre predškolákov
sme kúpili stoličky 6 ks
- od septembra sa uskutočňuje roznáška obedov pre starších obyvateľov
prostredníctvom dobrovoľnej činnosti, na stravu pre dôchodcov obec v roku 2011
prispela sumou 1.579 €
- 24.- 25.9.2011 sa počas dní Dobrovoľníctva uskutočnili brigády v okolí budov ZŠ,
MŠ, v priestoroch starého a nového cintorína, viacúčelového ihriska
Október
- 4.10.2011 bola schválená dotácia z environmentálneho fondu na kanalizáciu vo
výške 186.215,40 €
- 4.10.2011 bolo doručených 150 listov pre poslancov NR SR s informáciou
o schválení ťažby v miestnom lome Obvodným banským úradom v Košiciach, zo
strany poslancov boli zaslané dve odpovede a dvaja poslanci obec aj navštívili
- 6.10.2011 stretnutie s poslankyňou NR SR Ing. Máriou Sabolovou ohľadom ťažby
amfibolitu (ďalšie stretnutie 19.12.2011)
- 12.10.2011 sa uskutočnili revízie elektro, plyno zariadení na obecnom úrade, v MŠ,
v Dome Smútku a revízie rozvádzačov verejného osvetlenia
- 21.10.2011 sa uskutočnilo posedenie s dôchodcami, v rámci ktorého sme
blahoželali 35 jubilantom, pre nezúčastnených boli darčeky odovzdané v ich
domácnostiach
- 31.10.2011 bola doručená žiadosť na environmentálny fond na ďalšiu etapu
kanalizácie
November
- 14.11.2011 charita – zbieranie šatstva
- 23.11.2011 ukončenie pracovného pomeru p. Marty Štefanovej
December
- od 16.12.2011 do konca roka sme sa zaoberali zálohou údajov od roku 1993
používaného systému, z ktorého nebol možný elektronický prenos dát
- využívanie plochy viacúčelového ihriska na korčuľovanie
- za celý rok sa podarilo získať sponzorské príspevky vo výške 1.018 €, v materiálnej
forme a vo forme dobrovoľníckej práce príspevok nie je vyčíslený, za obe formy
ďakujeme
Činnosť obce spojená s pokračovaním banskej činnosti v lome Vyšný Klátov I
- obci bol zaslaný Plán otvárky, prípravy a dobývania ložiska amfibolitov
v dobývacom priestore „Vyšný Klátov I“ na obdobie rokov 2011–2020,
stanovisko obce: obec nesúhlasí s povolením banskej činnosti v žiadnom určenom
objeme (ani v objeme pod 200 000 ton ročne) bez dokončenia reálneho obchvatu
zastavaného územia obcí Nižný Klátov a Vyšný Klátov, potvrdeného právoplatným
kolaudačným rozhodnutím príslušného stavebného úradu.
- 21.1.2011 sa uskutočnilo ústne pojednávanie,
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- od 8.2.2011 sme na problémy s dopravou kameniva a ťažbou v kameňolome
upozorňovali média, spolu 15 mediálnych vystúpení (prostredníctvom STV, TV Naša,
Markíza, DENNÍK KOŠICKÝ KORZÁR, DENNÍK PLUS JEDEN DEŇ)
- od 4.2.2011 právne služby pre obec vykonáva JUDr. Iveta Rajtáková
- 25.2.2011 sa stalo právoplatným uznesenie o odmietnutí trestného stíhania vo veci
zneužitia právomoci verejného činiteľa, ktoré sa mala dopustiť starostka obce, že
vydala opatrenie na základe ktorého došlo dňa 7.10.2010 k osadeniu dopravného
značenia B5 “Zákaz vjazdu nákladných automobilov“ s dodatkovou tabuľkou s
nápisom „12,5t“ na uliciach Hlavná a Tichá
- obci bola 8.3.2011 zaslaná výzva na odstránenie nedostatkov v organizácii
dopravy, a to doplniť dopravné značenie na ulici Hlavná a Tichá o dodatkovú tabuľku
„okrem dopravnej obsluhy“, obec využila všetky právne kroky a dosiahla dňa
3.6.2011 zrušenie tejto výzvy
- v apríli – v júni 2011 sa obyvatelia obce sťažovali na 4 odstrely v lome, ktorý nemá
povolenie na banskú činnosť, pri prešetrení banský úrad konštatoval, že v tom čase
prebehla oblasťou rázová vlna nadzvukovej stíhačky MiG-29, ktorá v ten deň, v tom
čase, podľa oznámenia MO SR prelietavala nadzvukovou rýchlosťou v oblasti medzi
Levočou a Prešovom
- 18.8.2011 Obvodný banský úrad povolil banskú činnosť firme KRUŠGEO.SK, s.r.o.
so špecifickými podmienkami.
Neúspešné, nezrealizované projekty v roku 2011
- odpad – nedarí sa zabezpečiť čistotu okolia kontajnerov, náležité separovanie
odpadu- fľaše sa nestláčajú, do zberu papiera sa dáva komunálny odpad,
dochádza k presunu kontajnerov v rámci vymedzených miest
- voľne sa potulujúce psy
- 100 % napojenie na verejnú kanalizáciu
- čierne skládky
- výrub stromov na novom cintoríne
- rekonštrukcia verejného osvetlenia, neboli sme úspešný s projektom
verejného osvetlenia
- ľadový topogán – nepodarilo sa vyriešiť zvod vody do Myslavského potoka
z dôvodu nevysporiadaných vlastníckych vzťahov
- nezískali sme dotáciu z nadácie Kosit, firmy U.S.Steel na opravu strechy
materskej školy
- nezískali sme finančné dary od okolitých obcí ani Krajského školského úradu
na opravu strechy v budove ZŠ a vybavenia základnej školy
- vodovod cez vodárenskú spoločnosť
- prečerpávacia stanica pre budovu MŠ
- čistenie potoka Nižnoklátovského potoka

Financovanie obce v roku 2011
Obec hospodárila na základe schváleného rozpočtu obce zo dňa 23.03.2011,
uznesením č. 18/2011. Celkové príjmy boli schválené vo výške 378 915 €, výdavky
vo výške 389 354 €. Schodok rozpočtu 10 439 € bol krytý prevodom z rezervného
fondu. K 31.12.2011 boli skutočné príjmy obce vo výške 569 265 €, výdavky vo
výške 568 825 €. Zostatok na účte rezervného fondu k 31.12.2011 bol vo výške
34.552,53 €.
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Prijaté nariadenia, smernice, zásady
Za rok 2011 na zasadnutiach obecného zastupiteľstva (spolu 9) bolo prijatých 84
uznesení, sedem všeobecne záväzných nariadení obce, zásady o hospodárení
a nakladaní s majetkom obce a zásady odmeňovania poslancov obecného
zastupiteľstva.
Zápis za rok 2011 do obecnej kroniky zapísaný na základe uznesenia č. 65/2014 zo dňa
28.11.2014.
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