Zápis 2012
Udalosti v skratke
Talianska luxusná výletná loď Costa Concordia narazila na plytčinu a
prevrátila sa na bok. Pri nehode zahynulo 32 zo 4229 ľudí na palube.
11. 2. 2012 našli americkú speváčku Whitney Houston mŕtvu v hotelovej izbe v
americkom Beverly Hills.
14.9.2012 Česká republika vyhlásila zákaz predaja nápojov s obsahom nad 20
percent alkoholu. Reagovala tak na stále narastajúci počet otrávených
ľudí metylalkoholom.Metanolovú aféru spustila séria otráv v oblasti
moravskosliezskeho mesta Havířov.
14.11.2012 Izraelská armáda začala svoju ofenzívu v pásme Gazy. Konflikt
nasledoval po sérii raketových náletov z palestínskej strany
smerom na Izrael.
13.1.2012

Počasie
Rok 2012

skončil na Slovensku ako štvrtý až piaty najteplejší od začiatku
meteorologických pozorovaní.

Fakty o Slovensku
27.1.2012
6. 2.2012

29.2.2012
7.3.2012
10.3.2012
10.3.2012

28.3.2012
2.4.2012
4. 4.2012

4. 4.2012

Protestný pochod Gorila
Sudcu JUDr. Petra Tomku zvolili za predsedu Medzinárodného
súdneho dvora na trojročné funkčné obdobie, prvýkrát zvolili
slovenského občana
Slovenská republika má podľa výsledkov sčítania 5.397.036 trvalo
bývajúcich obyvateľov
V muničnom sklade Vojenského útvaru v Novákoch vybuchol ručný
granát, pričom zahynul jeden civilný pracovník a dvaja sa zranili.
Voľby do Národnej rady (NR) SR
Hrad Krásna Hôrka vážne poškodil veľký požiar, ktorý zrejme spôsobili
dvaja miestni chlapci vo veku 11 a 12 rokov, keď sa pod hradným
vrchom pokúšali zapáliť cigaretu a neopatrným zaobchádzaním so
zápalkami podpálili trávnatý porast
Jana Dubovcová je verejným ochrancom práv
Prezident SR Ivan Gašparovič sa rozlúčil s predsedníčkou vlády SR
Ivetou Radičovou (SDKÚ-DS)
Predseda Národnej rady SR Pavol Hrušovský (KDH) otvoril
ustanovujúcu schôdzu parlamentu, poslanci ňou vstúpili do šiesteho
volebného obdobia, novozvolená stopäťdesiatka zákonodarcov na
schôdzi zložila ústavou predpísaný sľub a ujala sa mandátov
Prezident SR Ivan Gašparovič za nového premiéra vymenoval
predsedu Smeru-SD Roberta Fica. Vymenoval aj 13 nových ministrov.
Členmi vládneho kabinetu sú podpredseda vlády a minister vnútra SR
Robert Kaliňák, podpredseda vlády a minister financií SR Peter
Kažimír, podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych
záležitostí SR Miroslav Lajčák, minister hospodárstva SR Tomáš
Malatinský, minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ján
Počiatek, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír
Jahnátek, minister obrany SR Martin Glváč, minister spravodlivosti SR

Tomáš Borec, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter,
minister životného prostredia SR Peter Žiga, minister školstva, vedy,
výskumu a športu SR Dušan Čaplovič, minister kultúry SR Marek
Maďarič, ministerka zdravotníctva SR Zuzana Zvolenská
4.4.2012
Predsedom Národnej rady SR sa stal Pavol Paška (Smer-SD), vo
vedení Národnej rady SR sú prvýkrát v histórii až tri ženy.
Podpredsedami parlamentu sa stali Jana Laššáková, Renáta
Zmajkovičová (obe Smer-SD), Erika Jurinová (OĽaNO) a Ján Figeľ
(KDH). Túto funkciu doteraz nevykonával žiaden z nich.
1.7.2012
Arcibiskupa Róberta Bezáka odvolal pápež Benedikt XVI. z úradu
trnavského arcibiskupa. Veriacim to na omši v Trnave oznámil samotný
Bezák, ktorý prečítal list z nunciatúry
4.7.2012
Cyrilo-metodskou národnou púťou sa v Nitre symbolicky začal
Cyrilometodský rok, počas ktorého si až do decembra 2013 bude celé
Slovensko pripomínať 1150. výročie príchodu vierozvestov Cyrila a
Metoda na naše územie
25. 9.2012 Bruselský magazín THE PARLIAMENT vyhlásil Edit Bauer, poslankyňu
Európskeho parlamentu za poslanca roka 2012
18.10.2012 Premiér SR Robert Fico a predstavitelia Združenia miest a obcí
Slovenska (ZMOS) podpísali memorandum, v ktorom sa obe strany
zaviazali ku zodpovednému hospodáreniu a viazaniu finančných
prostriedkov.
2.11.2012 Pri obci Kurimany, okr. Levoča, sa zrútil betónový diaľničný most vo
výstavbe. Pri tragédii zomreli štyria robotníci.
Fakty Obec Nižný Klátov
Evidencia obyvateľov
Počet obyvateľov v obci Nižný Klátov k 1.1.2012 bolo 748
Počet obyvateľov v obci Nižný Klátov k 31.12.2011 je 754
Prisťahovaní obyvatelia na trvalý pobyt: 28 občanov
Odsťahovaní obyvatelia z trvalého pobytu: 23 občanov
Narodení obyvatelia – trvalý pobyt: 6 detí
Zomrelí obyvatelia – trvalý pobyt: 4 obyvateľov
Počet sobášov uzavretých na matričnom úrade v Nižnom Klátove: 1
Evidencia daní
Počet daňovníkov: 847
Výška daní v roku 2012: 22 594 €, z toho nedoplatkov 155,71 €, zaplatených
22 438,94 €
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 2012: 21 270 €, z toho nedoplatkov 980 €, zaplatených 20
470 €
Príspevok z recyklačného fondu: 441 €
Výdavky spojené s likvidáciou odpadov: 21 269 €
Množstvo vyprodukovaného odpadu: 241 ton, z toho komunálneho odpadu 191 ton,
skla 11 ton, plastov 3 tony, objemový odpad 31 ton
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Činnosť obce za rok 2012 po mesiacoch:
Január
- 8.1.2012 sa uskutočnilo tradičné posedenie ľudí dobrej vôle. Na vstupnom sa
vyzbieralo 550,30 € pre Krízové stredisko Alžbetka, n.o. v Spišskej Novej Vsi
- 10.1. 2012 sa začal v sále kultúrneho domu civičiť pilates, spolu za rok 41 cvičení
- 14.1. 2012 na Zlatej Ide bol uzavretý sobáš
- 23.1.2012 bolo vydané prvé číslo Klátovskeho hlásnika, spolu za rok vydaných 9
informačných novín
- 31.1.2012 sa zmenil informačný a účtovný systém. Obec začala používať program
Korwin
- od 6.2.2012 do 23.2.2012 bola obec bez tečúcej vody, ďalší mesiac bola
k dispozícii iba úžitková voda
Február
- od 6.2.2012 do 23.2.2012 bola obec bez tečúcej vody, ďalší mesiac bola
k dispozícii iba úžitková voda
- od 7.2.2012 do 20.12.2012 sa mohli obyvatelia obce zapojiť do zberu papiera
- 23.2.2012 sa uskutočnilo rokovanie obecného zastupiteľstva, spolu za rok 2012 sa
uskutočnilo osem zasadnutí, na troch z nich bola účasť 100 %, prijatých bolo
prijatých 51 uznesení, päť všeobecne záväzných nariadení obce a zásady
vykonávania finančnej kontroly v podmienkach Obce Nižný Klátov
- 28.2.2012 Hlavný banský úrad potvrdil rozhodnutie o ťažbe výhradného ložiska
amfibolitov v dobývacom priestore „Vyšný Klátov I“. Dňa 7.5.2012 obec podala
žalobu na súd, podala podnet na prokuratúru. Dňa 31.3.2012 bola v Správach STV
odvysielaná relácia Kameňolom bez cesty. Obec dňa 19.10.2012 obdŕžala od
krajskej prokuratúry v Banskej Bystrici oznámenie o zaslaní protestu prokurátora proti
rozhodnutiu Hlavného banského úradu o povolení ťažby v miestnom lome. Dňa
24.10.2012 bola odvysielaná relácia v STV Občan za dverami. K ťažbe a preprave sa
vyjadrili obyvatelia obce, k návrhu trasy novej cesty starostovia okolitých obcí
Marec
- 3.3.2012 sa uskutočnilo prvé stretnutie poslancov, spolu za rok 2012 ich bolo 8
- 10.3.2012 sa uskutočnili voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. V obci bolo
odovzdaných 389 platných hlasov, (Zelení 2, KDH 51, SDĽ 1, SNS 16, OĽaNO 27,
SaS 27,PaS 3, Náš kraj 1, SZ 2, ĽSNS 6, SMER-SD163, Zmena zdola, DÚ 7, NaSns
7, KSS 4, SRÚS 0, MOST-HÍD 12, 99 PECENT 11, ĽS-HZDS 0, +1 HLAS 0, SF 4,
Obyčajní ľudia 0, SDKÚ – DS 27, SOSKA 0, SMK-MKP 0, SSS-NM 16, SZČ 2)
- 18.3.2012 sa zhromaždenia obyvateľov obce zúčastnilo 31 občanov. Témou
zhromaždenia bolo zhodnotenie doterajšej činnosti a pokračovanie banskej činnosti
v miestnom lome, spolu dve zhromaždenia za rok 2012
- 28.3.2012 bola podpísaná zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu
vo výške 199 178 €. Spoluúčasť obce bola 10 747,76 €. Vynaložené prostriedky na
kanalizáciu od roku 1998-2012 predstavujú 687 058,83 €
- od 28.3.2012 do 30.3.2012 sa vykonal výrub 66 stromov na obecnom cintoríne
Apríl
- 11.4.2012 bol do prevádzky v školskej jedálni spustení konvektomat
- 20.4.2012 a 21.4.2012 sa uskutočnili brigády ku dňu Zeme. Vyčistil sa školský dvor,
priestory školy, miestny park, natreli sa preliezky, oplotenie. Upravil sa priestory
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nového cintorína, okolie obecného úradu, Nižnoklátovského a Vyšnoklátovského
potoka.
Máj
- 11.5.2012 naši škôlkari a žiaci základnej školy prichystali darček a program pre
svoje mamy, ako vďaku za ich lásku. Všetkým mamám sa prihovoril zástupca
starostky obce Ing. Ján Hlavačka
- 16.5.2014 sa začalo vítanie novorodencov v roku 2012, spolu navštívených 3
- 24.5.2012 bol zrušený CO sklad, prebytočný materiál bol odvezený do Malej Idy
- 28.5.2012 bol porušený zákaz vjazdu motorových vozidiel nad 12,5 t pri preprave
dreva na ulici Hlavnej
Jún
- 23.6.2012 sa uskutočnil tradičný Juniáles. Po otvorení a príhovore starostky
vystúpili deti z materskej školy a žiaci základnej školy. Nasledovalo vystúpenie
spevácko-tanečnej skupiny pri divadielku METEORIT z Vyšného Klátova.
Nasledovala voľná zábava, o ktorú sa postarala hudobná skupina SAMSON a DJ.
Pre deti bol k dispozícii skákací hrad a cukrová vata
- 28.6.2012 sme sa rozlúčili s 9takmi ZŠ, prihovoril sa im starosta Obce Hýľov pán
Stanislav Bernát. Dochádzku ukončilo 11 žiakov (4 žiaci z Nižného Klátova, 4 žiaci z
Hýľova a 3 žiaci z Vyšného Klátova).
- 29.6.2012 sme sa v materskej škole lúčili s predškolákmi. Šesť detí ukončilo
predškolskú výchovu (5 z Nižného Klátova, 1 z Hýľova)
- 29.6.2012 sa stretli majitelia pozemkov cez ktoré v zmysle stavebného povolenia
vedie vetva obecnej kanalizácie. Stavebný dozor informoval majiteľov
o obmedzeniach spojených s uložením kanalizácie. Z dôvodu nesúhlasu dvoch
vlastníkov pozemkov sa uskutočnila zmena trasy kanalizácie. Následne trasa
pokračovala v zmysle povolenia, za čo patrí vďaka niektorým majiteľom štyroch
pozemkov
Júl
- 10.7.2012 boli v obci poškodené a ukradnuté značky – zákaz vjazdu nákladných
vozidiel na uliciach Tichá a Hlavná. Znova boli osadené značky v auguste 2012
- 10.7.2012 bol obci doručený zámer „Bitúnok s rozrabkárňou na hospodárskom
dvore PD Klatov, a.s. V obci bola organizovaná petícia proti aj za zriadenie bitúnku.
K uvedenému sa uskutočnilo zhromaždenie obyvateľov obce (16.9.2012). Po
zhromaždení sa uskutočnilo zasadnutie zastupiteľstva na ktorom bola uznesením
schválená výstavba bitúnku s rozrábkarňou v areáli PD klatov za zmluvne
dohodnutých podmienok
- 12.7.2012 boli na ceste III triedy osadené značky zákaz vjazdu nákladných vozidiel
nad záťaž 22 t a 26 t
- 21.7.2012 boli pripravené dokumenty na archiváciu do Štátneho archívu v
Košiciach
August
- v mesiaci august boli dobrovoľníkom v slále kultúrneho domu poskytnuté priestory
na šitie poťahov a čalúnenie lavičiek pre Kostol sv. Michala. Zároveň boli očalúnené
stoličky pre obecný úrad
- 16.8.2012 sa uskutočnil tradičný výlet do Maďarska na kúpalisko Tiszaújváros
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- 17.8.2012 bola budova Základnej školy v Nižnom Klátove pripojená na verejnú
kanalizáciu
- 24.8.2012 bolo doplnené verejné osvetlenie v časti Mlynky
September
- 3.9.2012 sa otvorili brány MŠ, ktorú v roku 2012 navštevovalo 20 detí. V škôlke sa
počas leta vymenilo osvetlenie, koberec v herni, boli vymaľované priestory
- 3.9.2014 sme v kultúrnom dome privítali prvákov a ostatných žiakov školy. Školu
v roku 2012 navštevovalo 90 žiakov, z toho 7 prváci
- 19.9.2012 obec dala v teréne vytýčiť hranice obecného pozemku a pozemku PD
Klatov a.s. z dôvodu výstavby kanalizácie
- 19.9.2012 folklórna skupina Blancar začala s nácvikom piesní a tancov v sále
kultúrneho domu. Skupina bude vystupovať v na podujatiach organizovaných obcou
- 20.9.2012 a 21.9.2012 sa uskutočnili brigády počas dní dobrovoľníctva v areáli
Základnej školy a nového cintorína. Na cintoríne sa po výrube štiepkovali konáre
stromov
Október
- v mesiaci októbri firma Siemens darovala 5 počítačov a 4 monitory pre obecnú
knižnicu
- 11.10.2012 sme pripravili zasadnutie Regionálneho združenia miest a obcí
Rudohorie. Na zasadnutí sme sa venovali aj trasovaním dopravy kameniva z lomu
cez okolité obce. Rokovania sa zúčastnil Ing. Martin Wiedermann, zástupca firmy
SHIFT, a.s., ktorá je spoločníkom firmy KRUŠGEO.SK, s.r.o. S návrhom trasy
z dôvodu ochranných pásiem, realizovanej, resp. plánovanej individuálnej bytovej
výstavby a nadmernej záťaži ciest cez katastre ich obcí nesúhlasili
- do 26.10.2012 boli na environmentálny fond doručené tri žiadosti. Žiadosť o dotáciu
na dobudovanie kanalizácie, na výstavbu rigolov a žiadosť v rámci programu obnovy
dediny
- 26.10.2012 sa uskutočnilo posedenie s dôchodcami, v rámci ktorého sme
blahoželali 18 jubilantom, pre nezúčastnených boli darčeky odovzdané v ich
domácnostiach
- 27.10.2012 sa uskutočnilo stretnutie chatárov s poslancami obecného
zastupiteľstva. Témou stretnutia bola likvidácia odpadu na území obce Nižný Klátov.
November
- 4.11.2012 sa uskutočnil hokejbalový turnaj Stars Cup. Zorganizovalo ho mladé
klátovské družstvo N.K.STARS, ktoré hráva amatérsky hokejbal viac ako dva roky
- 9.11.2012 boli po výstavbe kanalizácie asfaltované ulice Hlavná, Stará Košická
a Cintorínska
- 17.11.2012 sa uskutočnil stolnotenisový turnaj, súťažilo sa v dvoch kategóriách,
žiaci a dospelí. Do súťaže sa zapojilo 7 žiakov a 10 dospelých. Víťazmi boli Denis
Mika v žiackej kategórii a Lukáš Bernát v kategórii dospelí
- 19.11.2012 obec prevzala dar od Krajského riaditeľstva policajného zboru a to
osobné motorové vozidlo
December
- od 1.12.2012 obec prispieva na autobusový spoj, ktorý premáva od pondelka do
piatku o 22:40 hod
- 20.12.2012 boli odstránené konáre z blízkosti vedenia miestneho rozhlasu
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Financovanie obce v roku 2012
Obec hospodárila na základe schváleného rozpočtu obce zo dňa 23.02.2012,
uznesením č. 3/2012. Celkové príjmy boli schválené vo výške 690 255 €, výdavky
vo výške 711 307 €. Schodok rozpočtu vo výške 21 052 € bol krytý prevodom
z rezervného fondu. K 31.12.2012 boli skutočné príjmy obce vo výške 613 753 €,
výdavky vo výške 609 288 €. Zostatok na účte rezervného fondu k 31.12.2012 bol vo
výške 26.224,20 €.

Prijaté nariadenia, smernice, zásady
Za rok 2012 na zasadnutiach obecného zastupiteľstva (spolu 7) bolo prijatých 51
uznesení, päť všeobecne záväzných nariadení obce a zásady vykonávania finančnej
kontroly v podmienkach Obce Nižný Klátov.
Zápis za rok 2012 do obecnej kroniky zapísaný na základe uznesenia č. 65/2014 zo dňa
28.11.2014.
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