OBEC NIŽNÝ KLÁTOV
Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 14.12.2014

Prítomní:

Starostka obce: PhDr. Ing. Marcela Jokeľová
Poslanci: Júlia Drábiková, Ing. Ján Hlavačka, Viera Kolesárová,
Ing. Štefan Kováč, Ing. Valér Kováč, Matej Silvay
Poslanci: Júlia Drábiková, Kamil Haraj, Tomáš Hudák, Jozefína
Kolesárová, Bc. Metod Korpesio, M.A. Ivan Novotný, Matej Silvay
Neprítomní:
Ing. Dávid Korl
Ďalší prítomní: Ing. Oxana Hospodárová, hlavná kontrolórka obce
Andrea Müllerová, zamestnankyňa obce
Verejnosť:
viď prezenčná listina
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom
novozvoleného obecného zastupiteľstva
3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
4. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
5. Vystúpenie starostu
6. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
8. Poverenie poslanca zastupovaním starostu obce
9. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať
a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
10. Určenie zástupcu sobášiaceho
11. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov
12. Určenie platu starostu obce
13. Diskusia
14. Záver

Bod 1
Otvorenie zasadnutia
Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva v Nižnom Klátove bolo zahájené hymnou
Slovenskej republiky. Zasadnutie v zmysle pozvánky otvorila starostka obce PhDr. Ing.
Marcela Jokeľová a privítala prítomných.
Požiadala člena miestnej volebnej komisie o oznámenie výsledkov volieb do orgánov
samosprávy obcí.
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Bod 2
Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie
osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného
zastupiteľstva
Mikuláš Bernát, člen miestnej volebnej komisie oboznámil prítomných s výsledkami volieb
do orgánov samosprávy obce (viď príloha). Odovzdal osvedčenie o zvolení starostke obce
a poslancom obecného zastupiteľstva.
Ing. Ján Hlavačka prišiel o 15.12 hod.
Bod 3
Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
Zákonom predpísaný sľub starostu zložila PhDr. Ing. Marcela Jokeľová, starostka obce, ktorý
potvrdila svojim podpisom (viď príloha) a zároveň prevzala vedenie ustanovujúceho
zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Bod 4
Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
Zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva, ktorého znenie prečítala Júlia
Drábiková zložili aj poslanci, ktorí ho potvrdili svojim podpisom (viď príloha).
Bod 5
Vystúpenie starostu
S príhovorom vystúpila starostka obce (viď príloha).
Bod 6
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva starostka určila
Andreu Müllerovú, za overovateľov: Júliu Drábikovú, Mateja Silvaya.
Bod 7
Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
Starostka obce konštatovala uznášaniaschopnosť obecného zastupiteľstva a predložila na
schválenie návrh program zasadnutia.
Návrh programu odporučila doplniť o stanovenie sobášnych dní, hodín a miesta sobášov pre
volebné obdobie 2014-2018.
Požiadala poslancov o predloženie návrhov na doplnenie, zmeny bodov programu zasadnutia.
M.A. Ivan Novotný – ja by som navrhoval doplniť bod rokovania o to, aby sme vyjadrili
nesúhlas s predĺžením prieskumného územia pre Ludovika Energy. Mesto Košice je proti
tomu. Mali by sme sa vyjadriť.
Starostka – žiadosť o vyjadrenie sme dostali. Nevidím dôvod, aby sme sa k tejto téme nestretli
aj na osobitnom stretnutí. Tak ako to bolo po ustanovujúcom zasadnutí 19.12.2010, stretnutie
bolo 5.1.2011 k otvárke kameňolomu. Obec už raz vyjadrila nesúhlasné stanovisko.
Bc. Metod Korpesio – ako je to s rozpočtom obce. Je schválený? 1. január je predo dvermi.
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Starostka – nie je schválený. Od 1.1.2015 sa mení funkčná klasifikácia. Od nového roku sme
v rozpočtovom provizóriu na základe zákona o rozpočtových pravidlách.
Starostka dala schváliť doplnenie bodu 10 programu zasadnutia o dni, hodiny a
sobášov pre volebné obdobie 2014-2018.

miesto

Poslanci tento návrh doplnenia programu hlasovaním schválili bez pripomienok.
Hlasovanie:
7
Júlia Drábiková, Kamil Haraj, Tomáš Hudák, Jozefína
Za:
Kolesárová, Bc. Metod Korpesio, M.A. Ivan Novotný,
Matej Silvay
0
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
Starostka dala schváliť doplnenie nového bodu programu zasadnutia o vyjadrenie nesúhlasu
so zámerom spoločnosť Ludovika Energy s.r.o. predĺžiť lehotu geologického prieskumu
v prieskumnom území „Čermeľ-Jahodná-U, Mo, Cu rudy“.
Poslanci tento návrh doplnenia programu hlasovaním schválili bez pripomienok.
Hlasovanie:
5
Júlia Drábiková, Tomáš Hudák, Jozefína Kolesárová,
Za:
Bc. Metod Korpesio, M.A. Ivan Novotný
0
Proti:
2
Kamil Haraj, Matej Silvay
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
Dala schváliť návrh programu zasadnutia doplnený o stanovenie sobášnych dní, hodín
a miesta sobáša pre volebné obdobie 2014-2018 a vyjadrenie nesúhlasu so zámerom
spoločnosť Ludovika Energy s.r.o. predĺžiť lehotu geologického prieskumu v prieskumnom
území „Čermeľ-Jahodná-U, Mo, Cu rudy“.
Poslanci tento návrh hlasovaním schválili bez pripomienok.
Hlasovanie:
5
Júlia Drábiková, Kamil Haraj, Tomáš Hudák, Bc.
Za:
Metod Korpesio, M.A. Ivan Novotný
0
Proti:
2
Jozefína Kolesárová, Matej Silvay
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove A.
berie na vedomie 1. výsledky volieb, 2. vystúpenie novozvoleného starostu, B. konštatuje,
že 1. novozvolená starostka obce PhDr. Ing. Marcela Jokeľová zložila zákonom predpísaný
sľub starostu obce, 2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný
sľub poslanca obecného zastupiteľstva: Júlia Drábiková, Kamil Haraj, Tomáš Hudák, Jozefína
Kolesárová, Bc. Metod Korpesio, M.A. Ivan Novotný, Matej Silvay
Poslanci tento návrh hlasovaním schválili bez pripomienok.
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Hlasovanie:
Za:

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
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Júlia Drábiková, Kamil Haraj, Tomáš Hudák, Jozefína
Kolesárová, Bc. Metod Korpesio, M.A. Ivan Novotný,
Matej Silvay

0
0
0

Bod 8
Poverenie poslanca zastupovaním starostu obce
Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého zastupovaním poverí zastupovaním starosta
obce. Zástupcom starostu môže byť len poslanec.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
berie na vedomie oznámenie starostky obce, že poverený zastupovaním starostu v zmysle
§13b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bude
poslanec Matej Silvay.
Poslanci tento návrh hlasovaním zobrali na vedomie.
Hlasovanie:
5
Kamil Haraj, Tomáš Hudák, Bc. Metod Korpesio,
Za:
M.A. Ivan Novotný, Matej Silvay
1
Jozefína Kolesárová
Proti:
1
Júlia Drábiková
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
Bod 9
Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva
Ďalším bodom programu bolo poverenie poslanca zvolávaním a vedením zasadnutí obecného
zastupiteľstva.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
poveruje poslanca Bc. Metoda Korpesia zvolávaním a vedením zasadnutí obecného
zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a
ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Poslanci tento návrh hlasovaním schválili bez pripomienok.
Hlasovanie:
6
Júlia Drábiková, Kamil Haraj, Tomáš Hudák, Jozefína
Za:
Kolesárová, M.A. Ivan Novotný, Matej Silvay
0
Proti:
1
Bc. Metod Korpesio
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
Bod 10
Určenie zástupcu sobášiaceho, sobášnych dní, hodín a miesta sobášov
V zmysle zákona NR SR č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov
obecné zastupiteľstvo schvaľuje zástupcu sobášiaceho, určuje sobášne dni, hodiny a miesto
sobášov.
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Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove A.
schvaľuje poslankyňu Júliu Drábikovú do funkcie zástupcu sobášiaceho v matričnom obvode
Nižný Klátov pre volebné obdobie 2014-2018, v zmysle § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 36/2005
Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov, B.určuje sobášne dni štvrtok a sobota
od 10.00 hod do 15.00 hod v obradnej miestnosti obecného úradu Obce Nižný Klátov.
Poslanci tento návrh hlasovaním schválili bez pripomienok.
Hlasovanie:
7
Júlia Drábiková, Kamil Haraj, Tomáš Hudák, Jozefína
Za:
Kolesárová, Bc. Metod Korpesio, M.A. Ivan Novotný,
Matej Silvay
0
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
Bod 11
Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov
Členom komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
môže byť iba poslanec obecného zastupiteľstva. Ak sú v obecnom zastupiteľstve zástupcovia
politických strán a politických hnutí alebo nezávislí poslanci, komisia je zložená z jedného
zástupcu z každej politickej strany.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
A.zriaďuje komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov, B.volí 1. členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov: Júliu Drábikovú, Kamila Haraja, Bc. Metoda Korpesia, 2.predsedu
komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov: Bc.
Metoda Korpesia.
Poslanci tento návrh hlasovaním schválili bez pripomienok.
Hlasovanie:
7
Júlia Drábiková, Kamil Haraj, Tomáš Hudák, Jozefína
Za:
Kolesárová, Bc. Metod Korpesio, M.A. Ivan Novotný,
Matej Silvay
0
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
Bod 12
Určenie platu starostu obce
Starostka obce predložila obecnému zastupiteľstvu návrh na určenie platu starostu v súlade so
zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v z.n.p. v rozsahu určenom obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní
pred voľbami, a to súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve
vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za r. 2013 a násobku (podľa § 4 ods. 1,
ktorý je 1,65) s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu. Plat starostky obce Nižný Klátov v
súlade s ods. 3 § 4 zák. č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov podľa § 3 ods. 1.
citovaného zákona, a to v sume 1 360 € mesačne s účinnosťou od 14.12.2014 (824 x
1,65=1359,60 po zaokruh. 1360).
Kamil Haraj – ja som mail nedostal.
Starostka – mali sme problém s posielaním správ na azet.
5

Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
určuje plat starostke Obce Nižný Klátov PhDr. Ing. Marcele Jokeľovej v súlade s § 4 ods. 1
zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v znení neskorších predpisov, a to: súčin priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu
Slovenskej republiky za rok 2013 a násobku 1,65 s účinnosťou od 14.12.2014.
Poslanci tento návrh hlasovaním schválili bez pripomienok.
Hlasovanie:
7
Júlia Drábiková, Kamil Haraj, Tomáš Hudák, Jozefína
Za:
Kolesárová, Bc. Metod Korpesio, M.A. Ivan Novotný,
Matej Silvay
0
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
Bod 13
Stanovisko k predĺženiu prieskumného územia Jahodná
M. A. Ivan Novotný – 15. apríla v roku 2015 by sa mala ukončiť druhá fáza geologického
prieskumu Jahodná. Doteraz sa robil geologický prieskum ložiska uránu. Dcérska spoločnosť
LUDOVIKA ENERGY podala žiadosť na Ministerstvo životného prostredia a na dotknuté
obce o predĺženie prieskumu. Predmetom záujmu je nielen urán, ale aj vzácne zeminy. Pokiaľ
by došlo k tomu, že budeme oslovení v referende o súhlas alebo nesúhlas s ťažbou uránu, tak
táto baňa je nazvaná ako baňa medeno-uránová-niklová. Ťažba nerastov bude prezentovaná
ako napríklad ťažba medi. Odpad - hlušina z tejto bane je rádioaktívna. Nepoužiteľný odpad
bude buď zhromažďovaný v odkalisku vybudovanom medzi Vyšným a Nižným Klátovom.
Druhá možnosť vysporiadania sa s hlušinou je bývalá baňa magnezitu v Košiciach. Tretia
možnosť vysporiadania sa s hlušinou bola prezentovaná ako jej spevnenie pojivom na báze
cementu a jej opätovné naliatie do štôlní, odkiaľ bola vyťažená. Pre ilustráciu, neďaleko
Spišskej Novej Vsi, v obci Novoveská Huta sa v roku 1989 ukončila ťažba uránu. V lesoch,
kde sa nachádzajú haldy hlušiny po tejto ťažbe boli robené merania rádioaktivity. Hodnota
rádioaktívneho pozadia na týchto haldách dosahuje výšku 3,027 mikrosiervertov, čo je
hodnota, ktorá bola nedávno nameraná asi 10 km od japonského mesta Fukušima. Spoločnosť
Ludovika Energy zrejme čaká na lepšie obdobie, aby sa mohla začať ťažba uránu. Navrhujem,
aby sme zaujali stanovisko nesúhlasu s predĺžením geologického prieskumu v prieskumnom
území „Čermeľ-Jahodná-U, Mo, Cu rudy“.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
nesúhlasí so zámerom spoločnosti Ludovika Energy s.r.o. predĺžiť lehotu geologického
prieskumu v prieskumnom území „Čermeľ-Jahodná-U, Mo, Cu rudy“.
Poslanci tento návrh hlasovaním schválili bez pripomienok.
Hlasovanie:
7
Júlia Drábiková, Kamil Haraj, Tomáš Hudák, Jozefína
Za:
Kolesárová, Bc. Metod Korpesio, M.A. Ivan Novotný,
Matej Silvay
0
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
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Bod 14
Diskusia
Ing. Gabriela Staníková – zatiaľ sa nezapojím do diskusie
Kolesárová Viera – ja som sa chcela prihlásiť do diskusie z toho dôvodu, že mám nejaké
informácie, ktoré chcem odovzdať novým poslancom. Oznámila som to aj pani starostke vo
štvrtok s tým, že som ju poprosila, aby pripravila nejakú dokumentáciu, ktorú sme rozoberali
na poslednom obecnom zastupiteľstve 28.11.2014, aby ste boli v obraze. Jedna z vecí, ktorá
sa tam spomenula bol dar, ktorý dostala obec od spoločnosť RMS. Bol to traktor. Diskusia sa
viedla v tom duchu, že som sa pýtala na traktor skrz toho, lebo mňa sa na to pýtali ľudia a ja
som o tom nevedela. Pýtala som aj niektorých iných poslancov. Boli tam zjavne aj takí, ktorí
o tom nevedeli. Pýtala som sa Julky, pýtala som sa ostatných. Potvrdil to Dávid Korl, Ján
Hlavačka to tiež potvrdil svojim spôsobom, že nám nebolo oznámené, že obec ten traktor
dostala. Rozoberali sme tam rôzne veci s tým, že tam padli rôzne návrhy, ako návrh Mateja
Silvaya, že by sa ten traktor mohol rozpredať, predať nejakým spôsobom. Aj keď sme sa
nedostali skrz toho k podstate, že sme nevideli ten traktor, žiadnu dokumentáciu ohľadom
toho sme nevideli a nevedeli sme to od stola určite nijako posúdiť. Preto som chcela, aby pani
starostka pripravila veci, dokumentáciu, neviem či ju máš tu. Máš?
Starostka – nie, nemám.
Viera Kolesárová – prečo ju nemáš?
Starostka – to je všetko?
Viera Kolesárová – s tým, že som chcela túto dokumentáciu prejsť a oboznámiť aj nových
poslancov o tejto dokumentácii. Veci tam neboli zodpovedané úplne všetky s tým, že som
osobne vo štvrtok bola za ňou, aby to pripravila a nakoniec som sa dozvedela aj to, že 4.12.
poniektorí poslanci v rámci komisie tento majetok jednoducho vyradili. Chcela som vidieť
ostatné veci okolo toho, lebo toto nie je pre mňa uzavretá téma. Toto bolo urobené veľmi
narýchlo a ja s tým nesúhlasím, ako rýchlo sa okolo toho riešilo. Dovtedy nikto nič
nespomínal, nikto ho neukázal, nikto ho nevidel a zrazu po obecnom zastupiteľstve došlo
k tomu, že majetok sa vyraďuje. Takže som chcela dokumentáciu vidieť, aby s tým poslanci
boli oboznámení. Chcela som pozrieť na niektoré veci, ktoré by v tej dokumentácii mali byť,
to znamená nejaký protokol o preberaní, zmluvu, nejaký doklad o preprave, že ako si
zabezpečila prepravu z U.S.Steelu od firmy RMS, nejaký doklad by k tomu určite mal byť.
Čo ma najviac zarazilo, bolo to, aj keď som technický preukaz nevidela, lebo dokumentácia tu
nie je, stále sa pýtam, prečo tu nie je, neodpovedáš mi Marcela.
Starostka – dohovor, ja ti odpoviem.
Viera Kolesárová – ide o to, že som chcela vidieť tú dokumentáciu skrz toho, lebo na
internete je verejne dostupná stránka, kde si viete niektoré údaje o vozidle zistiť, jednoducho
viete zistiť odkiaľ je, kto ho vlastní, poprípade nejaké iné údaje. Na darovacej zmluve, ktorá
je na internete, na stránke obce, sú zverejnené nejaké údaje ohľadom toho traktora a keď to
pozriete a preveríte na internetovej stránke ohľadom vozidiel, to vozidlo má VIN, i keď nie
som technický zdatná to posúdiť, VIN je číslo karosérie, je to niečo ako identifikačné číslo
každého auta. VIN na internete patrí úplne inému traktoru. Od 19.11. patrí nejakému traktoru,
ktorý má značku ML, to sú tuším Medzilaborce. Nevidím technický preukaz, čiže nevidím,
ako sa zapísal nový traktor. Žiadne iné dokumentácie ohľadom toho nemám, nevidím.
Neviem to posúdiť, preto som chcela túto informáciu posunúť ďalej novým poslancom,
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novému zastupiteľstvu, aby sa tým zaoberalo a vyžiadalo si všetky dokumenty ohľadom toho.
Zatiaľ ďakujem.
Starostka – tak k tomu, čo povedala pani Kolesárová. Vo štvrtok sme sa stretli a žiadala
o predloženie dokladov na ustanovujúcom zasadnutí. Ja som jej povedala, že je to
ustanovujúce zasadnutie, ktoré má byť slávnostné a podľa môjho názoru tento bod tam
nepatrí. Zároveň som ju informovala, že áno traktor bol vyradený vyraďovacou komisiou,
stretli sme sa 4. decembra. Je to majetok, ktorý nie je nehnuteľný, aby to preberalo
zastupiteľstvo. Darovaných sme mali kopec vecí, darovacia zmluva bola zverejnená, je tam
ocenenie koľko by nás stála oprava, takže všetky informácie, ktoré mali dostať členovia
vyraďovacej komisie, dostali. Toľko k tomu.
Viera Kolesárová – môžem doplniť ešte nejakú otázku k tomu? Keď sa vyraďoval ten traktor,
kto z Vás ho videl z tých, čo ho vyraďovali?
Ing. Valér Kováč – nevideli sme ho osobne.
Viera Kolesárová – čiže to postačilo na to, aby ste od stola podpísali vyraďovací protokol?
Ing. Valér Kováč – áno na základe dokumentov, ktoré sme dostali.
Viera Kolesárová – čiže nepotrebovali ste ho fyzicky vidieť?
Ing. Valér Kováč – nevideli sme ho, ale povedali sme, že určíme dátum, kedy pôjdeme na
obhliadku.
Viera Kolesárová – čiže vyradili ste ho bez toho, aby ste ho videli.
Ing. Valér Kováč – ja môžem povedať tak ako to vidím ja. Ide o to, že obec už druhý rok
nemá zimnú údržbu, momentálne do výziev sa nikto neprihlásil. Dostala obec informácie
o tom, že je možnosť dostať do daru nejaký vyradený traktor. Zámer bo taký, že ten traktor,
ktorý bol pokazený sa opraví. Nakoniec ten traktor bol totálne vybrakovaný. Boli tam
stanoviská z dvoch firiem, ktoré to ocenili úhradu za potrebnú opravu a to 7000 Eur.
V podstate z toho hľadiska nemalo zmysel, aby obec investovala 7000 eur do traktora, ktorým
by zabezpečila zimnú údržbu. Je to vysoká cena. Na základe týchto informácii sme sa dohodli
na tom, že traktor vyradzujeme z majetku obce a bude verejná dražba, kde bude osobná
obhliadka vozidla. V podstate náklad obce na traktor bol 17 Eur, čo bol prepis vozidla.
Starostka – nie, prepis na polícii je pre obec zdarma. Poistenie vozidla stálo 17 Eur.
Ing. Valér Kováč – čiže obec to stálo 17 Eur plus nejaká preprava.
Starostka – zatiaľ to obec nestálo nič.
Ing. Valér Kováč – takže rozhodli sme sa to vyradiť, ako investovať do toho niekoľko tisíc
eur.
Starostka – ešte niekto sa chce k tomu vyjadriť?
Mikuláš Bernát – ja by som sa chcel vyjadriť.
Starostka – pán Bernát neboli ste prihlásený do diskusie. Ja sa pýtam, či sa chce ešte niekto
z členov komisie vyjadriť, alebo poslancov odstupujúcich.
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Ing. Ján Hlavačka – k tomu by som doplnil len jednu vec. Na základe materiálov, ktoré nám
boli predložené, jedná sa o traktor, ktorý obec dostal do daru. Po prevezení traktor sme dostali
ponuku na opravu od dvoch firiem v rozpätí päť až sedem tisíc eur. Jednak takéto prostriedky
obec na opravu nemá a nebolo by to účelné za takúto sumu traktor opraviť. Nám ako
vyraďovacej komisii boli predložené materiály, na základe týchto dokladov sme ho vyradili.
Traktor 4 roky nemá STK. Toto sú informácie, ktoré sme my dostali. Toto je nepojazdný
traktor. Na základe návrhu sme odsúhlasili vyradiť tento majetok, ktorý dostala obec do daru
s tým, že bude verejná dražba. To znamená, že každý zo záujemcov má možnosť si
obhliadnuť tento traktor.
Jozefína Kolesárová – ja by som chcela doplniť, aby sme hlasovali o tom, aby sa zrušilo
vyradenie tohto majetku.
Starostka – toto zastupiteľstvo nemá podklady. Zaradím to do prvého zasadnutia
zastupiteľstva, ak je to taká vážna téma, pre niekoho veľmi zaujímavá.
Viera Kolesárová – áno a ja by som trvala na tom, aby všetky doklady bolo doložené,
predložené, ofotené a preukázané. Toto som ti hovorila, na tom trvám a od toho neodstúpim.
Starostka – a vy ste teraz kto?
Viera Kolesárová – vystupovala som v rámci diskusie a toto je moja požiadavka.
Jozefína Kolesárová – ja by som chcela povedať, že na ten traktor obec čakala dlho, využije
sa všestranne, či zimná údržba, či vyrovnať nejaký terén, hocičo. Bol spásou ten traktor. Aj
keby oprava stála 7600 Eur, čo nie je možné, ale aj keby stála, tak sa to obci oplatí. Za dva
roky by sa investovanie vrátilo. Môj manžel má 58-ročný traktor, ktorý sa tiež opravoval, má
STK a ešte bude 20 rokov jazdiť. A ja som presvedčená o tom, že ten traktor by sa opravil
a slúžil by obci, nemá sa absolútne čo vyraďovať. Ani nehovoriac o tom, že ho nikto nevidel,
niekto nevie kde je. Traktor je prínos pre obec a preto žiadam, aby bolo zrušené vyradenie,
aby sa opravil aj za 7600 Eur. Keď má obec na klimatizáciu do škôlky za 12000 Eur, bude
mať aj 7600 Eur na opravu traktora, ktorý nám bude slúžiť ešte 20 rokov. Ja som toho názoru
a žiadam doplniť to a žiadam hlasovanie. Žiadam doplniť bod programu Správa o
hospodárení.
Starostka – nebol do bod rokovania. Je to v rámci diskusie. Program bol schválený. Dostali
ste mailom rokovací poriadok. Ešte raz zopakujem, pripravím podklady na ďalšie zasadnutie.
Toľko z mojej strany. 7000 eur je pre obec veľa. Vyhodnotili sme, že sú to pre obec vysoké
náklady.
Viera Kolesárová – od stola.
Tomáš Hudák – ja mám také informácie, že ten traktor prešiel na svojich kolesách cez bránu.
Ja mám informácie, že si bola traktor obhliadnuť už v decembri 2013, čiže si vedela v akom
stave je traktor, prečo si zaťažila obec tým traktorom?
Starostka – ako som obec zaťažila traktorom? Ale veď sme mysleli, že ho opravíme.
Opakujem, obec ten traktor nič nestál. Takisto sme dostali motorové vozidlo, ktoré má
najazdených cca 300 000 km a vtedy mi povedali, že druhý by si ho nebol zobral. Auto jazdí
dva roky bez problémov. Ale bolo to vozidlo, ktoré malo pravidelnú údržbu a jazdilo. A ten
traktor nemá STK 4 roky. Ukončila by som to. Do diskusie sa prihlásila aj pani Júlia
Drábiková.
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Júlia Drábiková – ja by som len chcela povedať, že keď mám pracovať ďalšie štyri roky pre
občanov, tak by som bola rada, aby sme aj o takýchto informáciách boli oboznámení na
obecnom zastupiteľstve a nie, aby mi to bolo oznámené na ulici občanmi. Budem rada, ak
budeme takéto veci riešiť takto.
Starostka – takže máme vyčerpaný bod diskusia. Tí, ktorí sa prihlásili, vystúpili, takže
ďakujem Vám za účasť.
Bc. Metod Korpesio – bol som dva volebné obdobia poslancom v mestskom zastupiteľstve.
Neviem, ako mi vieme ovplyvniť zastupiteľstvo ako poslanci, keď nedostaneme podklady, to
znamená, kedy vieme dať pripomienky, aby sa to na najbližšom zastupiteľstve prejednalo.
Lebo nie starosta je najvyšší činiteľ obce, ale obecné zastupiteľstvo.
Starostka – orgánmi obce sú obecné zastupiteľstvo a starosta. My nie sme jeden druhému
podriadený. Máme presne predpísané kompetencie, čo je v kompetencii starostu obce a čo je
v kompetencii obecného zastupiteľstva. Okrem toho, že vy tu máte samosprávnu funkciu
starosta obce robí aj prenesený výkon štátnej správy, ktorý v žiadnom prípade nemôžete
kontrolovať, ani na to nemá právo kontrolór obce. Toľko k tomu. Ja toto beriem ako
slávnostné zasadnutie. Doteraz sme sa stretávali na stretnutiach, keď si rozklikáte dochádzku
obecného zastupiteľstva, tak to tam nájdete. Koľkokrát sme sa stretli mimo obecného
zastupiteľstva, takisto ku ťažbe. Stretli sme sa na pracovnom stretnutí a potom sme sa stretli
na obecnom zastupiteľstve, kde sme prijali uznesenie. Vravím, nechám to na prvé zasadnutie,
kde si dohodneme plán stretnutí, komu vyhovuje aký deň. Ak Vám nebudú vyhovovať maily,
pretože toto bola bežná korešpondencia s bývalými poslancami, kvôli tomu, že šetríme papier,
tak budete materiály dostávať v papierovej podobe tri dni pred zasadnutím.
Bc. Metod Korpesio – navrhujem dohodnúť pravidlá, aby nebolo ja som dostal mail, ja som
nedostal, ja mám informácie, ja nemám a potom je vojna.
Starostka – to nie je vojna. O tom, že nám neprechádzajú maily na azet, mne príde hlásenie,
že neprešiel mail. Volali sme Tomáša a poslali materiály na inú adresu. No nedostali sme
správu, že neprešiel mail Kamilovi. Andrea skontroluje mailové adresy.
M.A. Ivan Novotný – budem mať pocit ako poslanec OZ, že bude treba zvolať OZ, budeme to
robiť cez Metoda alebo cez Vás?
Ing. Oxana Hospodárová – materiály ste dostali, aj zákon, dostali ste rokovací poriadok,
zásady odmeňovania, ale aby ste to nemuseli študovať, že aký je postup v prípade, ak poslanci
majú záujem zvolávať obecného zastupiteľstvo. Je možné navrhnúť starostovi, že je takýto
problém, máme takýto návrh, môžeme zvolať. V prípade, ak starosta nemá ochotu zvolať
obecné zastupiteľstvo, tak potom zasadnutie iniciujú poslanci.
Starostka – preto sme dnes poverovali poslanca, ktorý bude zvolávať zasadnutia, ak ja budem
napríklad na dovolenke, alebo ho nezvolám. Zákon na to pamätá.
Ing. Oxana Hospodárová – zasadnutie zvoláva starosta alebo zástupca, ak títo dvaja nemôžu
nastupuje poverený poslanec.
Jozefína Kolesárová – prečo toto zasadnutie nebolo zverejnené v rozhlase, aby prišlo viac
občanov. Všade v okolitých dedinách to tak robia.
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Ing. Oxana Hospodárová – nie je to povinnosťou. Každé obecné zastupiteľstvo je verejné.
Môže sa ho ktokoľvek zúčastniť. Nemusí sa to oznamovať ľuďom v rozhlase.
Jozefína Kolesárová – ľudia nevedia čo sa v obci deje. Ja nemôžem každému hovoriť o tom.
Malo sa to vyhlásiť, aby prišlo aspoň 60 % ľudí, aby každý vedel o čom sa tu diskutuje. Pred
štyrmi rokmi sa to tu vyhlasovalo v rozhlase, teraz sa to hlásilo aj v Hýľove a vo Vyšnom
Klátove. Nie je tu ani 5 % ľudí, ostatní nevedia o čom sa tu diskutuje, nie sú v obraze, nevedia
o aktuálnych veciach. Vieme verejné zhromaždenie zvolať aj my?
Starostka – áno.
Bod 15
Záver
Starostka obce ukončila ustanovujúce zasadnutie, poďakovala prítomným za účasť.
Zasadnutie bolo ukončené o 16:25 hod.
Overovatelia:
Júlia Drábiková

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

Matej Silvay

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

Zapisovateľka:
Andrea Müllerová

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

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