OBEC NIŽNÝ KLÁTOV
Zápisnica
z dvadsiateho štvrtého zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 29.11.2018
Prítomní:
Starostka obce:
Poslanci:

PhDr. Ing. Marcela Jokeľová
Júlia Drábiková, Kamil Haraj, Tomáš Hudák, Jozefína Kolesárová,
M.A. Ivan Novotný

Neprítomní:
Ďalší prítomní:

Lukáš Štefan, Matej Silvay
Andrea Müllerová, zamestnankyňa obce

Verejnosť:

podľa prezenčnej listiny

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie návrhu programu, schválenie návrhu členov návrhovej komisie a jej
predsedu, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Protest prokurátora
5. Návrh VZN č. 4/2018 o verejnom poriadku na území obce Nižný Klátov
6. Výročná správa 2017
7. Odmeny poslancov obecného zastupiteľstva za rok 2018
8. Rozpočtové opatrenie č. 4/2018
9. Zrušenie uznesenia č. 293
10. Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy parcela 1121 LV1245
11. Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy parcela 1122/1 LV1853
12. Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na pozemky parcela 31117/1 LV1154,
1096/1 LV1082, 1117 LV1154 za účelom protipovodňových opatrení
13. Rôzne
14. Záver
Bod 1
Otvorenie zasadnutia
Pred posledným zasadnutím obecného zastupiteľstva zaznela štátna hymna Slovenskej
republiky tak, v súlade so zákonom NR SR č. 63/1993 Z.z. o štátnych symboloch Slovenskej
republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov. V zmysle pozvánky dvadsiate štvrté
zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Nižný Klátov otvorila starostka obce o 18:36 hod.
Konštatovala, že zasadnutie 15.10.2018 zvolané na žiadosť troch poslancov Tomáša Hudáka,
M.A. Ivana Novotného a Jozefíny Kolesárovej sa nekonalo. Svoju neúčasť ospravedlnili
Tomáš Hudák, Jozefína Kolesárová, Matej Silvay, Lukáš Štefan. Rovnako sa neuskutočnilo
zasadnutie obecného zastupiteľstva 2.11.2018. Bola predložená žiadosť iba dvoch poslancov
Tomáša Hudáka a Jozefíny Kolesárovej. Svoju účasť na zasadnutí 2.11.2018 v prípade ak sa
bude konať potvrdil Lukáš Štefan, svoju neúčasť ospravedlnil Matej Silvay a ostatní poslanci
sa nevyjadrili. Žiadané body na uvedené zasadnutia boli zapracované do programu dnešného
zasadnutia a k bodom boli predložené materiály tak ako ich doručil Tomáš Hudák.
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Prítomní sú 5 poslanci, Matej Silvay a Lukáš Štefan svoju neúčasť ospravedlnili. Sme
uznášaniaschopní. Pozvánka na dnešné zasadnutie bola poslancom doručená elektronicky
26.11.2018 a písomne do schránok. ZŠ predložila návrh na úpravu rozpočtu 28.11.2018,
doplnenie bolo zaslané poslancom elektronicky 28.11.2018. Pozvánka bola zverejnená v obci
obvyklým spôsobom. Sme uznášania schopní, môžeme začať.
Bod 2
Schválenie návrhu programu, schválenie návrhu členov návrhovej komisie a jej
predsedu, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Starostka obce konštatovala uznášaniaschopnosť obecného zastupiteľstva a nasledovalo
schválenie návrhu programu.
V zmysle rokovacieho poriadku otváram diskusiu. Má niekto návrh na vypustenie bodov
návrhu programu zasadnutia, ktorý bol v zmysle § 12 ods. 4 zákona SNR č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p. zverejnený? Na prijatie uznesenia o vypustení bodov návrhu
programu zasadnutia v poradí v akom boli predložené je potrebná nadpolovičná väčšina
hlasov všetkých poslancov (4).
Starostka obce konštatovala, že nikto nepredložil návrh na vypustenie bodov programu
zasadnutia.
Ak nie sú návrhy na vypustenie bodov návrhu programu zasadnutia, dávam hlasovať
o bodoch návrhu programu zasadnutia. Na prijatie uznesenia o bodoch návrhu programu
zasadnutia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých poslancov (4).
Starostka obce dala hlasovať o bodoch návrhu programu 24. zasadnutia obecného
zastupiteľstva.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

5
0
0
2

Júlia Drábiková, Kamil Haraj, Tomáš Hudák, Jozefína Kolesárová, M.A.
Ivan Novotný
Matej Silvay, Lukáš Štefan

Poslanci návrh uznesením schválili.
Má niekto návrh na doplnenie bodov návrhu programu zasadnutia? Na prijatie uznesenia
o doplnení bodov návrhu programu zasadnutia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov
všetkých poslancov (4).
Starostka obce konštatovala, že nikto nepredložil návrh na doplnenie bodu programu
zasadnutia.
Starostka obce dala hlasovať o schválení programu 24. zasadnutia obecného zastupiteľstva,
pričom na prijatie tohto uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných poslancov.
Program 24. zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie návrhu programu, schválenie návrhu členov návrhovej komisie a jej
predsedu, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Protest prokurátora
5. Návrh VZN č. 4/2018 o verejnom poriadku na území obce Nižný Klátov
6. Výročná správa 2017
7. Odmeny poslancov obecného zastupiteľstva za rok 2018
2

8. Rozpočtové opatrenie č. 4/2018
9. Zrušenie uznesenie č. 293
10. Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy parcela 1121 LV1245
11. Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy parcela 1122/1 LV1853
12. Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na pozemky parcela 31117/1 LV1154,
1096/1 LV1082, 1117 LV1154 za účelom protipovodňových opatrení
13. Rôzne
14. Záver
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

5
0
0
2

Júlia Drábiková, Kamil Haraj, Tomáš Hudák, Jozefína Kolesárová, M.A.
Ivan Novotný
Matej Silvay, Lukáš Štefan

Poslanci návrh uznesením schválili.
Starostka obce – predložila obecnému zastupiteľstvu na schválenie návrh členov návrhovej
komisie: Júlia Drábiková, Tomáš Hudák, Jozefína Kolesárová, za predsedu navrhla Tomáša
Hudáka.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

5
0
0
2

Júlia Drábiková, Kamil Haraj, Tomáš Hudák, Jozefína Kolesárová, M.A.
Ivan Novotný
Matej Silvay, Lukáš Štefan

Poslanci návrh uznesením schválili.
Návrhy uznesení boli poslancom predložené spolu s materiálmi. Návrhy prednáša predseda
návrhovej komisie. Návrh na zmenu návrhu uznesenia predkladajú poslanci návrhovej
komisie písomne, pričom musia byť opatrené podpisom predkladateľa. Predseda návrhovej
komisie pred hlasovaním zrekapituluje postupnosť návrhov, o ktorých sa bude hlasovať.
Počas bodu rôzne a záver nie je možné prijímať schvaľovacie uznesenia, t. j. obecné
zastupiteľstvo sa uznáša iba výrokom „berie na vedomie“.
Za zapisovateľku zo zasadnutia obecného zastupiteľstva starostka určila Andreu Müllerovú,
za overovateľov: Júliu Drábikovú a Kamila Haraja.
Bod 3
Kontrola plnenia uznesení
Starostka obce – na dvadsiatom druhom zasadnutí 10.9.2018 bolo prijatých 15 uznesení (282296), 1 VZN č.3/2018, dvadsiate tretie zasadnutie sa neuskutočnilo.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie kontrolu plnenia uznesení (uznesenie
č.282); informácie ohľadom reprezentácie obce - Festival RUDOHOHIA, 700. výročie
Hýľov, Deň obce Baška; Juniálesu 2018; rozlúčky s predškolákmi, s deviatakmi; prevádzky
MŠ v lete; Občianskeho združenia Rodičovské združenie Klatovčanik; lavíc z farského
kostola; čerpania rozpočtu za 2.Q; elektrickej prípojky čerpačka; merania rýchlosti v k.ú.
Nižný Klátov; projektov v rámci MAS; osobného služobného motorového vozidla; začiatku
školského roka 2018/2019; opráv verejného osvetlenia, obecného rozhlasu, ozvučenia Dom
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smútku; opráv v budove OcU, MŠ so ŠJ; pošty Nižný Klátov; cvičenia – Zdravý chrbát;
projektu MŠ Nižný Klátov; projektov obce; akcií v obci (uznesenie č.296).
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo VZN č. 3/2018 o VZN č. 3/2018 o úhradách za sociálne služby poskytované obcou Nižný Klátov (uznesenie č. 284).
Obecné zastupiteľstvo schválilo Komunitný plán sociálnych služieb obce Nižný
Klátov (uznesenie č. 283); dĺžku pracovného času hlavného kontrolóra obce: 0,2 (uznesenie
č. 285); zápis do kroniky obce za rok 2015 (uznesenie č. 286); zápis do kroniky obce za rok
2016 (uznesenie č. 287); zápis do kroniky obce za rok 2017(uznesenie č. 288); doplnenie
dochádzky k bodu programu odmeňovanie poslancov: brigády Deň dobrovoľníctva, Deň
Zeme s prezenčnou listinou (uznesenie č. 289); zmenu na položke 2yy 0111 637 41 výdavky
obce (služby – odmeny poslancom) -5000 €, na položku 2yy 0640 635 41 verejné osvetlenie
v sume 5000 € (uznesenie č. 290); rozpočtové opatrenie č. : 2/2018 (uznesenie č. 291);
rozpočtové opatrenie č. : 3/2018 (uznesenie č. 292); trojpätinovou väčšinou všetkých
poslancov predaj časti pozemku podľa geometrického plánu č. 100/2018 úradne overeného
15.8.2018 pod číslom 1206/2018 parcela registra KN C č. 1443, o výmere 36 m2 , druh
pozemku – ostatná plocha, v katastrálnom území Nižný Klátov vo vlastníctve Obce Nižný
Klátov vedeného v katastri nehnuteľností Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej
republiky na LV č. 900 do výlučného vlastníctva žiadateľovi Ing. Valérovi Kováčovi, bytom
Čaksová 24, Nižný Klátov za cenu 20 €/ m2 , s tým, že dôvod predaja osobitný zreteľ bol
schválený uznesením č. 277/2018 dňa 12.06.2018 (uznesenie č. 294).
Obecné zastupiteľstvo vyhlásilo deň konania voľby hlavného kontrolóra Obce
Nižný Klátov, a to 10. december 2018 (uznesenie č.285).
Obecné zastupiteľstvo určilo A) náležitosti prihlášky na výkon funkcie hlavného
kontrolóra Obce Nižný Klátov, B) spôsob voľby hlavného kontrolóra obce (uznesenie č.285).
Obecné zastupiteľstvo súhlasilo s uzavretím zmluvy o nájme poľnohospodárskych
pozemkov parcela registra E č. 1121, o výmere 2 075 m2, druh pozemku orná pôda, LV č.
1245, ktorej vlastníkom je Tomáš Hudák, spoluvlastnícky podiel ¾ a Anna Kurčová,
spoluvlastnícky podiel ¼ a pozemku parcela registra C č. 31117/1, o výmere 35 604 m2, druh
pozemku orná pôda, LV č. 1154, vo vlastníctve urbariátnikov a nájmu vo výške 0,01 €/m2
(uznesenie č.293).
Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo na VZN č.3/2018 o úhradách za sociálne služby
poskytované obcou Nižný Klátov.
Obecné zastupiteľstvo neschválilo predaj pozemkov parcela registra KN E č. 3174/8,
o výmere 33 m2, druh pozemku ostatná plocha a parcely registra KN E č. 3174/5, o výmere 17
m2, druh pozemku ostatná plocha v katastrálnom území Nižný Klátov vo vlastníctve Obce
Nižný Klátov vedeného v katastri nehnuteľností Úradu geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky na LV č. 816 do výlučného vlastníctva žiadateľom Mgr. Romanovi
Vávrovi a Mgr. Daniele Vávrovej, Dargovská 1214/3, 040 01 Košice (uznesenie č.295).
Doteraz neboli splnené: Uznesenie č.3/2013 zo dňa 28.2.2013 neboli vyjasnené vlastnícke
vzťahy v časti Skalka ani predložená kópia katastrálnej mapy od pani JUDr. Márie
Šenkýrovej, zatiaľ nie je možné zaujať stanovisko k žiadosti.
Uznesenie č. 51/2013 zo dňa 20.09.2013 nebol uskutočnený predaj – prevod pozemku pre
Ruženu Tatranskú.
Uznesenie č. 38/2014 zo dňa 17.09.2014 nebol vypracovaný geometrický plán predaja
majetku Blažej Jokeľ.
Uznesenie č. 43/2014 zo dňa 17.09.2014 nebola prejednaná správa kábla v majetku obce
Dom smútku.
Uznesenie č. 68/2014 zo dňa 22.11.2014 neboli podpísané zmluvy o nájme
poľnohospodárskych pozemkov, parcela reg. E č. 1122/1, pretože jeden zo spoluvlastníkov
pozemkov odmietol zmluvu podpísať. Nájomné zmluvy na parcelu č. 1121 boli podpísané.
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Uznesenie č. 28/2015 zo dňa 08.04.2015
bolo splnené čiastočne, pretože niektorými
žiadosťami sa bude obecné zastupiteľstvo zaoberať po realizácií vodovodu (žiadosť Mariána
Vrábeľa, Branislava a Evy Kelbelovej).
Uznesenie č. 35/2015 zo dňa 08.04.2015 nebolo prijaté uznesenie o doplnení sociálneho
fondu zamestnancov.
Uznesenie č. 125/2016 zo dňa 30.5.2016, uznesenia č. 131/2016, 138/2016 zo dňa 24.8.2016,
uznesenie č. 156/2016 zo dňa 14.12.2016, uznesenie č. 166/2017 zo dňa 9.2.2017, uznesenie
č. 223, 240/2017 zo dňa 14.12.2017, uznesenie č. 258,259/2018 zo dňa 20.3.2018, uznesenie
č. 275, 276/2018 zo dňa 12.6.2018, uznesenie č. 285, 293, 294/2018 zo dňa 10.9.2018 sú
v plnení.
Nebolo podpísané uznesenie č. 18/2015 zo dňa 09.01.2015, 29, 30, 31, 34/2015 zo dňa
08.04.2015, uznesenie č. 84/2015
zo dňa 15.12.2015, uznesenie č. 215/2017 zo dňa
23.10.2017, uznesenie č. 232, 233/2017 zo dňa 14.12.2017, dôvody boli zverejnené.
Predseda návrhovej komisie Tomáš Hudák konštatoval, že nebol predložený návrh na zmenu
návrhu uznesenia a predniesol návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov
berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

5
0
0
2

Júlia Drábiková, Kamil Haraj, Tomáš Hudák, Jozefína Kolesárová, M.A.
Ivan Novotný
Matej Silvay, Lukáš Štefan

Uznesenie bolo prijaté.
Bod 4
Protest prokurátora
Starostka obce po schválení VZN č. 2/2018 obec požiadala o preskúmanie zákonnosti
prijatého VZN okresnú prokuratúru. Dňa 9.11.2018 bol obci doručený protest prokurátora
(viď príloha). V zmysle § 27 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v z. n. p. je obec povinná
podaný protest prejednať. Na základe zaslaného protestu bolo upravené VZN a návrh bol
zverejnený na webovej stránke obce.
Predseda návrhovej komisie Tomáš Hudák konštatoval, že nebol predložený návrh na zmenu
návrhu uznesenia a predniesol návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov
prejednalo protest prokurátora Pd 136/18/8806-5 zo dňa 5.11.2018 proti § 2 v časti, kde sa
vymedzuje pojem verejné priestranstvo a § 3 ods. 2 Všeobecne záväzného nariadenia Obce
Nižný Klátov č. 2/2018 o verejnom poriadku na území obce Nižný Klátov a konštatuje, že
starostka obce predložila návrh VZN č. 4/2018 o verejnom poriadku na území obce Nižný
Klátov v súlade s protestom.
Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

5
0
0
2

Júlia Drábiková, Kamil Haraj, Tomáš Hudák, Jozefína Kolesárová, M.A.
Ivan Novotný
Matej Silvay, Lukáš Štefan
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Uznesenie bolo prijaté.
Bod 5
Návrh VZN č. 4/2018 o verejnom poriadku na území obce Nižný Klátov
Starostka obce bol Vám zaslaný návrh VZN č. 4/2018 (viď príloha). Návrh VZN č. 4/2018 o
verejnom poriadku na území obce Nižný Klátov bol dňa 22.11.2018 zverejnený, termín na
uplatnenie pripomienok k návrhu bol stanovený na 04.12.2018. V zmysle zákona je možné
o VZN hlasovať až na ďalšom zasadnutí.
Predseda návrhovej komisie Tomáš Hudák konštatoval, že nebol predložený návrh na zmenu
návrhu uznesenia a predniesol návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov
berie na vedomie predložený návrh VZN č. 4/2018 o verejnom poriadku na území obce Nižný Klátov upravený v zmysle protestu prokurátora.
Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

5
0
0
2

Júlia Drábiková, Kamil Haraj, Tomáš Hudák, Jozefína Kolesárová, M.A.
Ivan Novotný
Matej Silvay, Lukáš Štefan

Uznesenie bolo prijaté.
Bod 6
Výročná správa 2017
Starostka obce – dňa 21.8.2018 bola vypracovaná výročná správa a uskutočnil sa audit
konsolidovanej závierky a výročnej správy. Výročná správa (viď príloha) bola zverejnená na
úradnej tabuli a webovej stránke obce. Prekladám Vám správu nezávislého audítora
Obecnému zastupiteľstvu obce Nižný Klátov, ku konsolidovanej účtovnej závierke a dodatok
správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou v zmysle zákona č.
540/2007 Z. z. § 23 odsek 5. Správu a dodatok správy (viď príloha). V zmysle zákona o
účtovníctve výročnú správu je potrebné schváliť za predchádzajúce účtovné obdobie do
31.12.2018.
Starostka – obec je zriaďovateľom základnej školy s právnou subjektivitou, preto je potrebné
vykonať konsolidovanú závierku oboch subjektov a zároveň vypracovať za celok aj výročnú
správu. Obec je povinná auditovať účtovníctvo, základná škola nie je.
Predseda návrhovej komisie Tomáš Hudák predložil návrh na uznesenie: Obecné
zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov berie na vedomie výročnú správu Obce Nižný Klátov za
konsolidovaný celok za rok 2017, správu nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné
zastupiteľstvo konsolidujúcej účtovnej jednotky Obec Nižný Klátov.
Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

5
0
0
2

Júlia Drábiková, Kamil Haraj, Tomáš Hudák, Jozefína Kolesárová, M.A.
Ivan Novotný
Matej Silvay, Lukáš Štefan
6

Uznesenie bolo prijaté.
Bod 7
Odmeny poslancov obecného zastupiteľstva za rok 2018
Starostka obce boli Vám zaslané dochádzka a návrh. Požiadala o predsedu o predloženie
návrhu na uznesenie.
Predseda návrhovej komisie Tomáš Hudák predložil návrh na uznesenie: Obecné
zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov schvaľuje poskytnutie odmien poslancom obecného
zastupiteľstva v zmysle čl. 2 zásad odmeňovania poslancov za účasť na zasadnutiach
obecného zastupiteľstva, za jednorazové aktivity podľa dochádzky: účasť na sobáši, deň
matiek, oprava prístreška, kosenie ihriska, futbal Hýľov, guľáš Baška, posedenie
s dôchodcami, za aktivity vyžadujúce prípravu podľa dochádzky: šachový turnaj,
stolnotenisový turnaj, festival RUDOHORIA, juniáles, deň zeme a dobrovoľníctva,
a gulečníkový turnaj.
Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

5
0
0
2

Júlia Drábiková, Kamil Haraj, Tomáš Hudák, Jozefína Kolesárová, M.A.
Ivan Novotný
Matej Silvay, Lukáš Štefan

Uznesenie bolo prijaté.
Bod 8
Rozpočtové opatrenie č. 4/2018
Starostka obce bolo Vám zaslané rozpočtové opatrenie č. 4 a rovnako rozpočtové opatrenie
zaslala aj základná škola bez návrhu na uznesenie. Je pravda, že ste nedoplnili bod
o rozpočtové opatrenie základnej školy.
Požiadala o predsedu o predloženie návrhu na uznesenie.
Predseda návrhovej komisie Tomáš Hudák predložil návrh na uznesenie: Obecné
zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov
schvaľuje
I. rozpočtové opatrenie č. : 4/2018
a) presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa
nemenia celkové príjmy a celkové výdavky,
v rámci položky funkčná klasifikácia 09111 predprimárne vzdelávanie 500 €
b) rozpočtové opatrenie – povolené prekročenie a viazanie príjmov
v podielových daniach, poplatkoch a pokutách v sume 13 680 €
c) rozpočtové opatrenie – povolené prekročenie a viazanie výdavkov
na položke funkčná klasifikácia 0111 výdavky obce v sume 9 100 €, 0820 ostatné kul. služby
vrátane KD služby v sume 500 €, 0840 dom smútku v sume 100 €, 09111 MŠ v sume 1 000 €,
09601 ŠJ v sume 1 900 €, 09602 ŠJ v sume 530 €, 09603 ŠJ v sume 550 €.
v celkovej sume 13 680 €
Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
Za:
Proti:
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Júlia Drábiková, Kamil Haraj, Tomáš Hudák, Jozefína Kolesárová, M.A.
Ivan Novotný

0
7

Zdržal sa:
Neprítomní:

0
2

Matej Silvay, Lukáš Štefan

Uznesenie bolo prijaté.
Starostka – čo s rozpočtovým opatrením základnej školy?
Tomáš Hudák – ty si robila program. To si tam nemohla doložiť?
Starostka obce – ja som robila program 26. novembra. Som to čítala. A škola nám to poslala
27. novembra.
Jozefína Kolesárová – základná škola vedela, že je obecné zastupiteľstvo? Pani riaditeľka
vedela?
Starostka obce – základná škola vedela, že potrebuje rozpočtové opatrenie sa pýtam?
Jozefína Kolesárová – určite vedela. Takže jednoznačne treba dať návrh na schválenie.
Starostka obce – materiály ste dostali. Predložte návrh.
Predseda návrhovej komisie Tomáš Hudák predložil návrh na uznesenie: Obecné
zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov schvaľuje návrh zmeny rozpočtu Základnej školy
rozpočtovým opatrením č. 5/2018 ku dňu 31.10.2018 podľa priloženej prílohy.
Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

5
0
0
2

Júlia Drábiková, Kamil Haraj, Tomáš Hudák, Jozefína Kolesárová, M.A.
Ivan Novotný
Matej Silvay, Lukáš Štefan

Uznesenie bolo prijaté
Bod 9
Návrh na zrušenie uznesenia č. 293
Starostka obce bol Vám zaslaný návrh na zrušenie uznesenia č. 293. Svoj názor som pri jeho
prijímaní povedala a to bolo rovnaký prístup k vlastníctvu a nájmu.
Požiadala o predsedu o predloženie návrhu na uznesenie.
Predseda návrhovej komisie Tomáš Hudák predložil návrh na uznesenie: Obecné
zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov ruší uznesenie č. 293 o nájme poľnohospodárskych
pozemkov parcela registra E č.1121 o výmere 2075 m2, druh pozemku orná pôda LV č. 1245,
ktorej vlastníkom je Tomáš Hudák spoluvlastnícky podiel ¾ a Anna Kurčová spoluvlastnícky
podiel ¼ a pozemku parcela registra C č. 31117/1 o výmere 35.604 m2 druh pozemku orná
pôda LV 1154 vo vlastníctve urbariátnikov a nájmu vo výške 0,01€/m2
Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
Za:

5

Proti:
Zdržal sa:

0
0

Júlia Drábiková, Kamil Haraj, Tomáš Hudák, Jozefína Kolesárová, M.A.
Ivan Novotný

8

Neprítomní:

2

Matej Silvay, Lukáš Štefan

Uznesenie bolo prijaté.
Bod 10
Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy parcela č. 1121, LV 1245
Starostka obce bol Vám zaslaný návrh.
Požiadala o predsedu o predloženie návrhu na uznesenie.
Predseda návrhovej komisie Tomáš Hudák predložil návrh na uznesenie: Obecné
zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov súhlasí s uzavretím zmluvy o nájme poľnohospodárskeho
pozemku parcela E č. 1121 o výmere 2075 m2, druh pozemku orná pôda LV 1245, ktorej je
vlastníkom Tomáš Hudák spoluvlastnícky podiel ¾ a Anna Kurčová spoluvlastnícky podiel ¼
vo výške 0,01 €/m2 ročne
Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

5
0
0
2

Júlia Drábiková, Kamil Haraj, Tomáš Hudák, Jozefína Kolesárová, M.A.
Ivan Novotný
Matej Silvay, Lukáš Štefan

Uznesenie bolo prijaté
Bod 11
Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy parcela č. 1122/1, LV 1853
Starostka obce bol Vám zaslaný návrh.
Požiadala o predsedu o predloženie návrhu na uznesenie.
Predseda návrhovej komisie Tomáš Hudák predložil návrh na uznesenie: Obecné
zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov súhlasí s uzavretím zmluvy o nájme poľnohospodárskeho
pozemku parcela E č. 1122/1 o výmere 2017 m2, druh pozemku orná pôda LV č. 1853 ktorej
je vlastníkom Peter Hlavatík spoluvlastnícky podiel 2/12, Helena Naršanská spoluvlastnícky
podiel 2/12 , Marián Novák spoluvlastnícky podiel 4/12, Ľubomír Kolesár spoluvlastnícky
podiel 4/12 vo výške 0,01€/m2 ročne.
Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

5
0
0
2

Júlia Drábiková, Kamil Haraj, Tomáš Hudák, Jozefína Kolesárová, M.A.
Ivan Novotný
Matej Silvay, Lukáš Štefan

Uznesenie bolo prijaté.
Bod 12
Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy p. č. 31117/1, LV 1154, p. č. 1096/1, LV 1082, p.
č.1117, LV 1154 za účelom protipovodňových opatrení
Starostka obce bol Vám zaslaný návrh.
Tomáš Hudák – môžem sa k tomu vyjadriť?
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Starostka obce – môžete sa vyjadriť stále.
Tomáš Hudák – chcem vysvetliť, prečo je tam nájom 1000 Eur za rok. Mali sme stretnutie
urbárnikov. My máme určenú sumu za prenájom pozemkov ohodnotenú na 0,38 €/m². Tak
ako obce má predaj za 20 €/m², tak my máme 0,38 €/m² na prenájom. Keďže je taká situácia
aká je, tak sme sa zhodli, že tieto všetky parcely, čo je cca 54 000 m², bude za 1000 eur ročne.
Vychádza to na necelé 0,02 €/m².
Starostka obce – nejedná sa len o tú parcelu, ktorú som navrhovala, ale ešte ďalšie parcely.
Kamil Haraj – ja sa chcem opýtať, aký je tvoj názor na uzavretie tejto zmluvy?
Starostka obce – ja som sa už vyjadrila pri zrušení uznesenia č. 293. Pre mňa je vlastník
rovnako, či je to Kurčová, alebo Urbariát. Ak raz prenajímam za 0,01 €/m², lebo mi komerčne
neprenajímame pozemok, potrebujeme to na protipovodňové opatrenia a preto som
navrhovala či už Kurčovú, alebo urbársky pozemok. Cez pozemok Kurčovej a Tomáša sa nám
splavovalo kamenivo a zanášalo priehradzku a cez pozemok urbariátu potrebujeme prvýkrát
odraziť vodu, lebo prechádza po ceste. Minule nás pán Hudák už vyhnal z cesty, aby sme tam
nerobili prekopávky, pretože si odkupoval pozemky, ktoré sú vedľa družstva. Takže inú
možnosť, aby sme to kamenivo nemali až pri Kelbelovej, minule tam bolo jedno UNC. Preto
bol môj návrh taký, aký bol. Ďalšia vec je, že na niektorých pozemkoch je stavebný odpad
a bude to potom náklad pre obec.
Tomáš Hudák – to čo som chcel zrušiť, sa zrušilo. Môj pozemok sa prijal. Toto je už na Vás,
či súhlasíte, alebo nie.
Požiadala o predsedu o predloženie návrhu na uznesenie.
Predseda návrhovej komisie Tomáš Hudák predložil návrh na uznesenie: Obecné
zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov súhlasí s uzavretím zmluvy o nájme poľnohospodárskych
pozemkov parcela registra C č. 31117/1 o výmere 35.604 m2 druh pozemku orná pôda LV č.
1154, parcela registra E č. 1096/1 o výmere 2.333 m2 druh pozemku orná pôda LV č.1082,
parcela registra E č. 1117 o výmere 15.951 m2 druh pozemku trvalý trávnatý porast LV č.
1154 za účelom protipovodňových opatrení vo výške 1.000€/ročne.
Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

5
0
0
2

Júlia Drábiková, Kamil Haraj, Tomáš Hudák, Jozefína Kolesárová, M.A.
Ivan Novotný
Matej Silvay, Lukáš Štefan

Uznesenie bolo prijaté.
Bod 13
Rôzne
Správa o výchovno-vzdelávacom procese MŠ, ZŠ
Starostka obce 24.10.2018 Vám boli zaslané správy. Kto si ich prečítal, veľa sa z nich
dozvedel. Ja som si prečítala obe. Požiadala som opraviť chybne uvedené počty. Správu
v zmysle zákona prerokováva pedagogická rada, potom rada školy, až tak sa dostane
k zriaďovateľovi. Nič sa nezmenilo ani tento rok, opakuje sa to každý rok a to minimálne
chybne uvedené počty žiakov v školskom klube, keďže sa jedná o originálnu kompetenciu
10

obce tak bolo pre mňa vždy dôležité, aby údaje o počte žiakov, ktoré navštevujú školský klub
detí a ktorý obec financuje z podielových daní boli správne.
Čerpanie rozpočtu 3.Q
Starostka obce 21.11.2018 nám na základe žiadosti bolo doručené čerpanie rozpočtu 3.Q aj za
ZŠ, takže sme Vám ich mohli zaslať.
Zimná údržba ciest
Starostka obce dňa 26.11.2018 bolo ukončené výberové konanie na zimnú údržbu. Keďže
víťaz nemal 27.11.2018 zabezpečený ani stroj ani posypový materiál, tak sa musela objednať
zimná údržba cez VHV Košice – Myslava. Dnes bola prevzatá objednávka od 1.12.-31.3.2018
je zabezpečená zimná údržba vrátane pohotovosti tak ako minulý rok.
STK
Starostka obce dňa 3.12.2018 nám končí STK na služobné motorové vozidlo Fabia, tak som
ho musela zabezpečiť.
Vložné SpObU
Starostka obce dňa 26.11.2018 nás požiadala Obec Beniakovce ako zriaďovateľ Spoločného
obecného úradu Beniakovce, ktorý pre obec zabezpečuje agendu na úseku preneseného
výkonu školstvo, stavebné veci a pod. o schválenie navýšenia vložného. Návrh je vložné 1,34
€/obyvateľa/rok zvýšiť na 2,0 €/obyvateľa/rok. Bola zaslaná odpoveď, že to bude riešiť nová
starostka. Je pravdou, že každým rokom pribúdajú spisy aj agenda, rovnako aj sťažnosti
posledná je z 25.10.2018.
Platy vo verejnej správe
Starostka obce od 1.12.2018 sa zvyšujú platy starostov o cca 20 %, rovnako sa zvyšujú platy
ostatných zamestnancov od 1.1.2019. Nové zatriedenia bude riešiť nová starostka.
Súkromné pozemky školský dvor, autobusová zastávka Mlynky, miestna komunikácia
ČAKS
Starostka obce iba pár čísel s majiteľmi pozemkov školského dvora (spodná časť), resp. s ich
rodinnými príslušníkmi, ktoré boli odkúpené okresným národným výborom v rokoch 1979 –
1982 obec rokovala v roku 2014. Na pozemky bol 17.3.2014 vyhotovený znalecký posudok.
Majitelia ich odmietli predať v cene znaleckého posudku a poslanci odmietli veci riešiť
súdnou cestou. Na zmluvy som narazila pri hľadaní informácie o vyhlásení dobývacieho
priestoru okolo roku 1980 a v registratúrnom denníku bola informácia o majetkovom
vysporiadaní školského dvora, kópie sú na úrade.
Pozemky v časti Čaks, ktoré majú slúžiť na odvodnenie cesty sú už vo vlastníctve obce. Jeden
pozemok bol darovaný, druhý odkúpený v cene znaleckého posudku.
Pozemky v časti Mlynky, kde sa nachádza autobusová zastávka sú zatiaľ iba v nájme,
spoluvlastníkom je Slovenský pozemkový fond, preto bolo jednoduchšie najprv dostať
pozemok do nájmu.
Vyjadrenie k investičnému zámeru spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s.
v obci Nižný Klátov „Nižný Klátov – Klátovská, Tichá, Čaksová, Stará Košická – NN
a DP“
Starostka obce po dlhoročných urgenciách nám VSD, a. s. predložila investičný zámer stavby
„Nižný Klátov – Klátovská, Tichá, Čaksová, Stará Košická – NN a DP“. Vyjadrenie
vzhľadom na nespornú znalosť pomerov som vypracovala. V prvom rade žiadam o výmenu
stĺpov tak, aby boli čo najbližšie k hraniciam súkromných pozemkov alebo na obecných ak
tomu nebudú brániť rigoly a ostatné siete. Vo vyjadrení požiadam o rozšírenie stavby na
Starej Košickej ulici o smer k cintorínu, aby bolo možné osvetliť cintorín a priľahlé
parkoviská. Okrem toho tak ako v zámere je napojenie rodinných domov na Starej Košickej
11

ulici budem požadovať o pripojenie rodinných domov v zmysle zmien a doplnkov č. 3
Územného plánu obce Nižný Klátov. Potrebné je riešiť aj návrh nového dopravného značenia
pričom prechod pre chodcov pri ZŠ musí byť osvetlený. Termín realizácie je do 31.12.2019.
Zmeny a dodatky č. 4
Starostka obce schválené boli už zmeny a dodatky č. 4. Ukončené máme zmeny a dodatky č.
3. Žiadatelia si zmeny budú financovať samy.
Predseda návrhovej komisie Tomáš Hudák predložil návrh na uznesenie: Obecné
zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov berie na vedomie informácie ohľadom správy
o výchovno-vzdelávacom procese MŠ, ZŠ; čerpania rozpočtu 3.Q; zimnej údržby ciest; STK;
vložného SpObU; platov vo verejnej správe; súkromných pozemkov školský dvor,
autobusová zastávka Mlynky, miestna komunikácia ČAKS; vyjadrenia k investičnému
zámeru spoločnosti Východoslovenská distribučná, a. s. v obci Nižný Klátov „Nižný Klátov –
Klátovská, Tichá, Čaksová, Stará Košická – NN a DP“; zmien a dodatkov č. 4.
Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

5

Júlia Drábiková, Kamil Haraj, Tomáš Hudák, Jozefína Kolesárová, M.A.
Ivan Novotný

0
0
2

Matej Silvay, Lukáš Štefan

Uznesenie bolo prijaté.
Bod 14
Záver
Starostka obce ukončila dvadsiate štvrté zasadnutie obecného zastupiteľstva, prítomným
poďakovala za účasť. Zasadnutie bolo ukončené o 19:12 hod.

Overovatelia:
Júlia Drábiková

........................................

Kamil Haraj

........................................

Zapisovateľka:
Andrea Müllerová

........................................

........................................................
PhDr. Ing. Marcela Jokeľová
starostka obce
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