Zápis 2013
Svet v roku 2013
13. marec - Jednou z významných udalostí sa stala voľba nového pápeža, po nečakanom odstúpení
Benedikta XVI.. Novou hlavou katolíckej cirkvi, v poradí 266 pápežom, sa stal argentínsky kardinál
Jorge Mario Bergoglio, ktorý prijal meno František. Na námestí sv. Petra zaznelo slávnostné
„Habemus papam Franciscum“. Je to prvý pápež pochádzajúci z Latinskej Ameriky a Tovarišstva
Ježišovho (rád Jezuitov). Po takmer 1100 rokoch sa opäť pápežom stal klerik katolíckej cirkvi,
ktorý nepochádza z Európy. Pred pápežom Františkom stojí výzva prinavrátiť katolíckej cirkvi
strácajúcu vážnosť a dôveru, ktorá sa vytráca po pedofilných škandáloch a zlej povesti Vatikánskej
banky.
15. apríl - V Bostone došlo k teroristickému útoku na maratóne, kde Čečenci Tamerlan a Džochar
Carnajevovci podomácky vyrobenými bombami zabili troch ľudí a vyše stosedemdesiat zranili.
17. apríl - Veľká Británia sa oficiálnym pohrebom navždy rozlúčila s političkou a bývalou
premiérkou Margaret Hildou Thatcherovou, ktorá zomrela 8. apríla 2013 po mozgovej príhode vo
veku 87 rokov. „Železná lady“, ako bola označovaná pre svoju tvrdú konzervatívnu politiku, bola
prvou premiérkou v britských dejinách. Označenie „Železná lady“ prvýkrát použila sovietska tlač
po jednom z Thacherovej prejavov, v ktorom útočne vystupovala proti Sovietskemu zväzu.
Apríl - Obrovská tragédia sa stala v apríli v Bangladéši, keď sa v hlavnom meste Dháka zrútila
osemposchodová budova s dielňami, kde sa vyrábal textil. Zomrelo 1129 ľudí a približne 2500 bolo
zranených. Tragédia sa považuje za tretie najväčšie priemyselné nešťastie v novodobých dejinách a
zároveň otvorila medzinárodnú diskusiu o nehumánnosti a zlých podmienkach v textilnom ázijskom
priemysle.
2. máj - Do obehu bola uvedená nová séria eurobankoviek Európa, prvou bankovkou bola
bankovka s nominálnou hodnotou 5 €
13. jún - V júni otriasol Českou republikou veľký korupčný škandál v najvyšších politických
špičkách. Na úrad vlády vtrhla polícia a zatkla sedem vysokopostavených politikov. Predsedu vlády
Petra Nečasa stal tento škandál premiérske kreslo. Bola vymenovaná nová vláda na čele s Jiřím
Rusnokom.
1. júl - Chorvátsko sa stalo 28.členským štátom Európskej únie
29. november - Koniec roka 2013 bol poznamenaný začatím vnútorného konfliktu v susednej
Ukrajine. Politické nepokoje, ktoré prepukli v Kyjeve, začali

po nepodpísaní tzv. Asociačnej

dohody ukrajinským prezidentom Viktorom Janukovyčom s predstaviteľmi Európskej únie.
5. december - Svet sa navždy rozlúčil s najznámejším bojovníkom proti apartheidu a prvým
černošským prezidentom Juhoafrickej republiky Nelsonom Mandelom, ktorý zomrel vo veku 95
rokov na pľúcnu infekciu.
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Rok 2013 na Slovensku
1. január - Začiatok roku 2013 bol sprevádzaný významným sviatkom, a to 20. výročím
samostatnej Slovenskej republiky. Oslávili sme jedno z najvýznamnejších výročí v novodobých
dejinách Slovenska. Pred 20 rokmi sa najvyšší predstavitelia Českej a Slovenskej federatívnej
republiky dohodli na vytvorení dvoch samostatných politických celkov. Federálne zhromaždenie
ČSFR ako vtedajší najvyšší zákonodarný orgán odhlasovalo dňa 25. novembra 1992 ústavný zánik
ČSFR k 31. decembru 1992. K 20. výročiu vzniku samostatnej Slovenskej republiky bola vydaná
pamätná medaila z rýdzeho striebra v najvyššej mincovej kvalite.
2. január - Dôležitou kultúrnou udalosťou sa stalo obdŕžanie titulu Košíc za Európske hlavné
mesto kultúry, vďaka vypracovanému projektu Interface 2013.
Jún - Napätá medzinárodná situácia vo svete a všadeprítomná hrozba terorizmu zasiahla aj
Slovensko. V médiách sa objavila smutná správa o smrti dvoch slovenských horolezcov Petra
Šperka a Antona Dobeša, ktorí sa stali obeťami teroristického útoku v Pakistane v júni 2013.
Príslušníci hnutia Taliban zaútočili na základný horolezecký tábor pod horou Nanga Parbat. Pri
útoku zahynulo jedenásť ľudí vrátane našich dvoch horolezcov. Terorizmus si vyžiadal obete aj z
radov slovenských vojakov.
Júl - Na vojenskej základni v Kandaháre zomrel vojak Daniel Kavuliak a o pár mesiacov na to v
decembri 2013 sa obeťami teroristického útoku stali príslušníci 5. pluku špeciálneho určenia
Edmund Makovník a Patrik Fraštia.
September - Na Slovensku sa spustila bločková lotéria. U ľudí vyvolala doslova ošiaľ. Do prvého
žrebovania, ktoré prebehlo 30. septembra, zaregistrovali vyše 7 miliónov bločkov. Ministerstvo
financií bolo s celou akciou mimoriadne spokojné. Daniari zaznamenali vyšší výber DPH.
9. november - Uskutočnilo sa prvé kolo volieb do samosprávnych krajov na Slovensku.
23. november - Druhé kolo volieb do samosprávnych krajov sa uskutočnilo v Banskobystrickom,
Bratislavskom, Košickom, Nitrianskom a Trnavskom kraji. Podľa zákona sa druhé kolo volieb
uskutoční v prípade, ak žiaden z kandidátov na predsedu samosprávneho kraja nezíska
nadpolovičnú väčšinu. Do ďalšieho kola postupujú prví dvaja kandidáti, ktorí získali najväčší počet
hlasov. Najväčším prekvapením týchto volieb bolo víťazstvo kontroverzného politika Mariana
Kotlebu za župana Banskobystrického kraja. Marian Kotleba je predsedom Ľudovej strany-Naše
Slovensko, ktorá sa hlási k odkazu Slovenského štátu a Hlinkovej Slovenskej Ľudovej strany, ktorá
v časoch druhej svetovej vojny ako vedúca politická sila zastávala pronacistický postoj. Podľa
politológov víťazstvo tohto politika vo voľbách odráža nespokojnosť občanov s vývojom a
fungovaním krajiny a je istým protestom.
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Počasie v roku 2013
Začiatok roka 2013 bol sprevádzaný zamračeným a oblačným počasím. Denné teploty sa
pohybovali do – 4° C, vo vyšších polohách až do – 10° C. Extrémne prejavy počasia sprevádzali
začiatok jari 2013. V dôsledku silného nárazového vetra došlo 14. a 15. marca 2013 vo viacerých
miestach na Východnom Slovensku k výpadku elektrickej energie. Najviac postihnuté výkyvom
počasia boli tieto regióny: Michalovce, Rožňava, Prešov a Spiš.
Rok 2013 priniesol extrémne teplé leto a na Slovensku padali teplotné rekordy. Prvá vlna horúčav
bola zaznamenaná už koncom apríla, keď teplota vzduchu vystúpila až na 31,6 °C. Ďalší výrazný
vzostup teplôt nastal potom až v júni. Na Sliači sa 19. júna 2013 oteplilo na rekordných 35,8°C,
Mimoriadne teplý bol začiatok júla so sériou tropických dní a nocí na našom území. Počasie s
prívlastkom extrémne bolo pozorované meteorológmi na našom území aj na prelome júla a
augusta. Jeseň začala teplým slnečným septembrom, mierny pokles teplôt nastal v októbri. Záver
jesene bol sprevádzaný občasným dažďom a zamračeným počasím. Koniec roka 2013 nijako
neprekvapil. Vianoce neboli sprevádzané snehovou nádielkou a ostali na blate. V ďalších dňoch
nasledovalo oteplenie.

Naša obec v roku 2013
Štatistika obyvateľstva
Počet obyvateľov s trvalým pobytom v obci Nižný Klátov k 31.12.2013 bolo 753
Prisťahovaní obyvatelia na trvalý pobyt: 20
Odsťahovaní obyvatelia z trvalého pobytu: 18
Narodení obyvatelia – trvalý pobyt: 5
Zomrelí obyvatelia – trvalý pobyt: 9
Počet sobášov uzavretých na matričnom úrade v Nižnom Klátove: 4
Financovanie obce (rozpočet, záverečný účet obce)
Naša obec v roku 2013 hospodárila na základe rozpočtu, ktorý bol schválený obecným
zastupiteľstvom dňa 28. 2. 2013, prijatý uznesením č. 13/2013. Celkové príjmy pre obec boli
schválené vo výške 618 252 € a výdavky vo výške 653 288 €. Schodok rozpočtu, ktorý činil 34 999
€ bol krytý z rezervného fondu. Ku koncu roka 2013 príjmy obce boli 569 235 € a výdavky boli 586
433 €.
Na daniach obec získala 21 325 €, z celkovej výšky 24 189 €, nedoplatky na daniach predstavovali
sumu 2 864 €. Suma predstavovala daň za stavby, pozemky a psa. V roku 2013 mala Obec Nižný
Klátov 827 daňovníkov. Za odpad bolo získaných 19 490 €, z celkovo 20 959 €, nedoplatky za
odpad boli vo výške 1 469 €. V roku 2013 bolo v obci 828 poplatníkov, ktorí vyprodukovali 214 ton
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odpadu. Pravidelná likvidácia odpadu stála obec 21 938 €. Obec získala príspevok z recyklačného
fondu 409 €. V obci sa vyprodukovalo 169 ton komunálneho odpadu, skla – 9,5 ton, plastov – 3
tony a objemového odpadu – 32 ton.
Celkovo boli v roku 2013 obci poskytnuté dotácie vo výške 332 888,71 €. Z environmentálneho
fondu na realizáciu kanalizácie bola poskytnutá dotácia vo výške 109 639 €, na matričnú činnosť
2 817,55 €, evidenciu obyvateľstva 244,86 €, likvidáciu odpadu 409 €. Dotácia vo výške 1 194,87 €
bola určená na výdavky spojené s voľbami, na opravu komunikácií bolo poskytnutých 1 710,92 €.
Prostriedky pre Základnú školu v

Nižnom Klátove

na mzdy a prevádzku boli prijaté vo výške

210 036,60 €. Z príjmu fyzických osôb bolo obci prerozdelených na rok 2013 (tzv. podielové dane)
- 165 368,89 €, čo bolo oproti plánu o cca 4,0 tis. eur menej.
Poslanci obecného zastupiteľstva 28.6.2013 na zasadnutí obecného zastupiteľstva schválili celoročné hospodárenie obce za rok 2012 bez výhrad. Obec rok 2012 ukončila s prebytkom 14.542,82
€, ktorý bol prevedený do rezervného fondu obce.
Investície obce
Obec v roku 2013 spolufinancovala ďalšiu etapu kanalizácie Nižný Klátov, výstavba ktorej
bola dlhodobo pre obec prioritou. V roku 2013 sa uskutočnila v poradí druhá čiastková kolaudácia
obecnej kanalizácie v zmysle stavebného povolenia z roku 1999. Kolaudácia sa uskutočnila
31.10.2013 a rozhodnutie o povolení zmeny stavby a užívania vodnej stavby „Kanalizácia – Nižný
Klátov“ sa stalo právoplatným dňa 2.12.2013. Dňa 22.11.2013 bolo obecným zastupiteľstvom
schválené zverenie kanalizácie (v hodnote 436 255,90 €) do správy Východoslovenskej vodárenskej
spoločnosti, a.s. v zmysle zmluvy o výkone správy majetku Obce Nižný Klátov s VVS, a. s.
Stavba mohla byť zrealizovaná aj vďaka majiteľom pozemkov, ktorí umožnili výstavbu
kanalizácie na svojich pozemkoch a to bezodplatne. Poďakovanie patrí rodine Verebovej,
Scernakovej, pani Cecílii Hudákovej a spoločnosti PD Klatov, a.s.. Celkovo v rámci druhej etapy
bola vybudovaná kanalizácia v dĺžke 1 545,50 m, vrátane 95 prípojok, ktoré boli v dĺžke 468,77 m.
Rovnako pre obec bola prioritou výstavba vodovodu a s tým spojené výstavba
vodojemu v k.ú. Bukovec. Dňa 8.1.2013 sa na obecnom úrade v Bukovci stretli zástupcovia
cirkevnej rady Bukovec, farár Mgr. Peter Gombita, starosta obce Bukovec Ing. Juraj Petrov, starosta
obce Vyšný Klátov Ondrej Jusko a starostka obce Nižný Klátov PhDr. Ing. Marcela Jokeľová
ohľadne projektu zásobovania vodou. Bolo dohodnuté, že Farnosť Hýľov uzavrie zmluvu
s vodárňami a obec Nižný Klátov nebude musieť zaplatiť 21.386 € za pozemok pod plánovaný
vodojem, ktorý bude vodou zásobovať okrem obce Nižný Klátov aj obec Vyšný Klátov.
Za pomoc poďakovanie patrí starostovi Ing. Jurajovi Petrovi a farárovi Mgr. Petrovi Gombitovi.
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Samospráva obce
Prvé obecné zastupiteľstvo sa v danom roku uskutočnilo 28. 2. 2013. V priebehu celého roka sa
obecné zastupiteľstvo stretlo 6 krát, aby prejednávalo dôležité záležitosti týkajúce sa fungovania
obce. Bolo prijatých 81 uznesení a 2 všeobecne záväzne nariadenia obce.
Obecné zastupiteľstvo na svojom rokovaní dňa 22.11.2013 schválilo uznesenie č. 69, ktorým
schválilo zámer spracovať zmeny a doplnky č. 3 územného plánu obce Nižný Klátov v rozsahu:
zmena časť Gruby – vedenie, časť hospodársky dvor PD Klatov - bitúnok, zákaz banskej činnosti a
zámerov na základe požiadaviek obyvateľov obce: riešenie elektrickej, kanalizačnej, vodovodnej
siete v lokalite Iberšek, rozšírenie parciel určených na výstavbu pri lesnej správe, zakreslenie vedení
v zmysle vyjadrenie VSD na parcele 1318, zmenu trasovania súkromnej cesty vedľa cesty III triedy
(ulica Klátovská) až po napojenie na ulicu Hlavná, doplnenie parciel do plánu výstavby IBV v
lokalite pri Hore, upraviť priepust dažďovej vody, ktorý je vybudovaný v blízkosti chatovej osady
Skalka.
Činnosť obce v súvislosti s plánovanou ťažbou uránu na Jahodnej
V súvislosti s prieskumom miesta a plánovaním ťažby uránu v blízkosti našej obce požiadala Obec
Nižný Klátov Ministerstvo hospodárstva o informáciu o podpise memoranda o porozumení a
spolupráci v energetickom sektore. Memorandum sa týkalo možného využitia geologických zásob
na Jahodnej v objeme 5 427 000 ton. Téma ťažby uránu a hrozba jej uskutočnenia rezonovala v
našom okolí posledné roky. Prieskumne vrty v lokalite Jahodná vykonáva od roku 2005 firma
Ludovika Energy, s.r.o., ktorá zastupuje záujmy kanadskej spoločnosti European Uranium
Resources. Ložisko uránovej rudy leží 250-650 metrov pod zemou s množstvom 1 256 000 ton
rudy s koncentráciou uránu 0,56 %. V prípade ťažby by uránová baňa na Jahodnej predstavovala
negatívny svetový unikát. Bola by najbližšie situovanou baňou v blízkosti obývaného prostredia.
Druhé najväčšie mesto Slovenska Košice by bolo vzdialené približne 8 km od miesta ťažby. Proti
ťažbe uránu na Jahodnej vedú ochranári, ale aj okolité obce vrátane našej a ich obyvatelia kampaň
už od roku 2005. Pod petíciu za zákaz ťažby uránu sa podpísalo približne 100 tisíc ľudí a 40 miest.
Dňa 1. 3. 2013 zaslalo Ministerstvo hospodárstva obci právoplatné rozhodnutie o predlžení
prieskumného územia Jahodná-Čermeľ do 19. 4. 2015. Rozhodnutie bolo jedným z bodov
rokovania obecného zastupiteľstva dňa 16. 5. 2013, kedy bolo prijaté uznesenie, v ktorom sa
žiadalo o zmenu územného plánu a to zákaz ťažby, spracovania rádioaktívnych nerastov a ukladania
odpadu v katastrálnom území obce. Dňa 7. 8. 2013 bolo na základe protestu prokurátora
Ministerstvom životného prostredia zrušené rozhodnutie o predlžení prieskumného územia
Jahodná-Čermeľ.
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Ťažba amfibolitu v obci
Na základe protestu prokurátora dňa 7.1.2013 zrušil Hlavný banský úrad svoje rozhodnutie
o odvolaní zo dňa 28.2.2012. Firma KRUŠGEO.SK, s.r.o. tak nemala povolenie banskej činnosti
v Lome Vyšný Klátov I. Firma KRUŠGEO.SK, s.r.o. sa proti zrušeniu banskej činnosti odvolala.
Odvolanie podala aj firma RICORSO, s.r.o. Bratislava, na ktorú bol dňom 22.1.2013 zmluvne
prevedený dobývací priestor. Dňa 26.07.2013 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
zamietlo odvolanie organizácie RICORSO, s.r.o., Bratislava a potvrdilo rozhodnutie Hlavného
banského úradu zo dňa 07.01.2013 o proteste prokurátora. HBÚ v plnom rozsahu vyhovel protestu
prokurátora Krajskej prokuratúry Banská Bystrica zo dňa 03.12.2012. Dňa 4.12.2013 HBÚ vydal
nové rozhodnutie o odvolaní č. 160-2284/2013, ktorým firme RICORSO, s.r.o. so sídlom Boženy
Němcovej 8, 811 04 Bratislava povolil banskú činnosť v dobývacom priestore Vyšný Klátov I.
Voči tomuto rozhodnutiu sa obec odvolala.
Voľby do vyšších územných celkov
Dňa 9. novembra 2013 sa uskutočnilo prvé kolo volieb do vyšších územných celkov alebo do
orgánov samosprávnych krajov. Voliči mohli spomedzi kandidátov zakrúžkovať jedného predsedu
samosprávneho kraja a ôsmich poslancov. V prípade, že ani jeden z kandidátov na predsedu v
danom volebnom obvode nezískal nadpolovičnú väčšinu platných hlasov, uskutočnilo sa druhé kolo
volieb a to 23. novembra 2013. V našej obci komisia z počtu 628 oprávnených zapísaných voličov
vydala 87 obálok, počet odovzdaných obálok voličmi bolo 87. Platných hlasovacích lístkov pre
predsedu VÚC bolo 85 a pre voľbu poslancov do zastupiteľstva bolo 76.
Počet platných hlasov podľa poradia pre predsedu v prvom kole:
1 Rudolf Bauer

- 29

2 Marek Ďurán

-4

3 Jaroslav Džunko

-1

4 Vladimír Gurtler

-5

5 Jozef Holečko

-0

6 Ivan Kuhn

-0

7 Rastisla Masnyk

- 10

8 Dominika Palaščaková - 4
9 Lukáš Sisák
10 Zdenko Trebuľa

-2
- 30
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Počet platných hlasov podľa poradia v druhom kole 23. novembra:
Rudolf Bauer

- 44

Zdenko Trebuľa

- 33

Juniáles 2013
Aj v tomto roku pripravila obec pre občanov spoločenské podujatie plné kultúrneho programu a
zábavy. Dňa 22. 6 2013 sa uskutočnil Juniáles 2013 so začiatkom o 13:00 hod. na miestnom ihrisku.
Program začal prezentáciou príslušníkov policajného zboru. Pre malých, ale aj dospelých občanov
bola pripravená ukážka práce psovodov so štvornohými pomocníkmi, práca rýchlej pohotovostnej
jednotky a použitie vodného dela. Pre deti bola pripravená jazda v policajnom aute, streľba z pištole.
Ďalším atraktívnym programom pre deti bola jazda na poníkovi, maľovanie na tvár a rôzne hry v
areáli materskej školy. Skákací hrad bol pre deti k dispozícii do 19:00 hodiny. Oficiálna časť
programu začala o 16:00 hodine príhovorom starostky obce a programom detí z materskej školy.
Občerstvenie pre najmenších účinkujúcich zabezpečila firma Ramas s.r.o. V rámci programu
vystúpili folklórna skupina Blancar, detský folklórny súbor Hanička, detský folklórny súbor
Hruštička a členovia Školy tanca a baletu. Záver pestrého programu patril členom Klubu
dôchodcov v Nižnom Klátove, ktorí pravidelne pripravujú vystúpenia pre podobné kultúrne
podujatia. Pre účinkujúcich a divákov bol k dispozícii chutný guľáš, ktorého prípravu zabezpečili
pracovníčky školskej jedálne a poslankyne obecného zastupiteľstva. Po programe nasledovala
voľná zábava, ktorá napriek nepriaznivému počasiu trvala až do skorého rána.

Posedenie s dôchodcami
Dňa 27. 10. 2013 si obec pripravila posedenie s dôchodcami. Toto tradičné podujatie realizuje obec
Nižný Klátov už niekoľko rokov, aby prostredníctvom

obecných zástupcov vyjadrila úctu a

pripravila kultúrny program pre najstarších obyvateľov obce. Podujatie otvorila starostka obce
príhovorom k zúčastneným. Potom nasledoval slávnostný obed a vystúpenie Ukrajinského
národného zboru Karpaty, pod umeleckou taktovkou vedúceho Levka Dohoviča. Zbor už tri
desaťročia predstavuje neoddeliteľnú súčasť kultúrneho života v Košiciach a je považovaný za
jedinečný v našom regióne. Na záver vystúpenia zbor pre tohtoročných jubilantov zaspieval pieseň
„Mnohaja lit“. Program pokračoval blahoželaním jubilantom, ktorí sa v roku 2013 dožili okrúhleho
výročia. Medzi najstarších oslávencov patrili a 85 rokov sa dožili pani Margita Sceranková, pán
Michal Kolesár a pán Ondrej Kollár. Starostka obce popriala jubilantom veľa zdravia, spokojnosti,
pohody a šťastia v rodinnom kruhu. O ďalšiu zábavu sa postaral Peter Vysokai hrou na harmonike.
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Základná škola a materská škola v Nižnom Klátove
V školskom roku 2013/2014 sa brány našich vzdelávacích inštitúcií otvorili 2. septembra 2013.
Základnú školu začalo navštevovať 98 žiakov. V prvom ročníku zasadlo do školských lavíc 17 detí.
Materská škola privítala v prvý deň 20 detí. Naši najmenší prišli do vynovených priestorov. V
letných mesiacoch prebehla v budove materskej školy oprava kúrenia, výmena radiátorov, výmena
batérií, tepovanie kobercov. V spálni bola vymenená podlaha a na dvore vymenené pieskovisko.
Niektoré práce boli vykonané brigádnicky a uhradené sponzorsky. Dňa 26. 8. 2013 bol do materskej
školy zakúpený počítač pre predškolákov. Kúpa sa uskutočnila vďaka podpore spoločnosti Siemens
s. r. o.. Školská jedáleň zabezpečovala v roku 2013 obedy pre 120 stravníkov.
Šport v našej obci
Od roku 2001 funguje v obci amatérsky hokejový klub HK Nižný Klátov. Dňa 24. 2. 2013 sa
uskutočnil III. ročník Zajo Cup 2013 v Gelnici. Naše mužstvo sa na turnaji umiestnilo na skvelom 2.
mieste.

Hráči klubu HK Nižný Klátov sa začiatkom mája zúčastnili na dvanástom ročníku

hokejového turnaja vo vynovenej CROW ARÉNE. V silnej konkurencii obsadili šieste miesto. V
skupine trikrát remizovali, v zápase o umiestnenie po remíze 2:2, prehrali po nájazdoch.
Počasie v obci v roku 2013
V dňoch 6. a 7. februára obec zasiahla snehová kalamita. V časti Čaks bolo potrebné sprejazdniť
komunikáciu, na ktorej bol spadnutý strom. Zimná údržba trvala 12 hodín.
Dňa 30.5.2013 obec zasiahla povodeň v časti Gruby, Skalka.
Z dejín obce
Pôvod a vývoj názvu našej obce
Názov Ujfalu seu Németfalu, v preklade Nová Ves alebo Nemecká Ves, spomenutý v listine z roku
1317, poukazujú na fakt, že naša obec bola a osídlená obyvateľmi nemeckého pôvodu, ktorí na naše
územie prichádzali v stredoveku, v období tzv. nemeckej kolonizácie. V 14. storočí sa začal
používať názov „Teukeshuyfalu“ – „Tökesujfalu“. „Töke“ v maďarčine znamená klát, čo
poukazuje na to, že dedina vznikla na rúbanisku. V polovici 14. storočia názov Nová Ves zanikal a
ustálil sa názov „Tökes“ (Tejkeš). Význam slova töke znamená aj trs alebo vinič, ktorý bol
zobrazený na prvej obecnej pečati. Od polovice 14. storočia sa v dokumentoch uvádzajú dve
samostatné dediny – Nižný a Vyšný Klátov. Definitívna podoba súčasného názvu Nižný Klátov bola
ustálená po roku 1948.
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Ukážka niektorých názvov obce Nižný Klátov:
1342 – Tekeshuyfalu
1337 – Teukes
1397 – Alteukes
1580 – Nieder Beckseyfen
1773 – Nizny Tikess
1920 – Nižný Tejkeš
1948 – Nižný Klátov

Zápis za rok 2013 do obecnej kroniky zapísaný na základe uznesenia č. 271/2018 zo dňa
12.6.2018.
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