OBEC NIŽNÝ KLÁTOV
Zápisnica
zo štvrtého zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 9.9.2015
Prítomní:

Starostka obce: PhDr. Ing. Marcela Jokeľová
Poslanci: Júlia Drábiková, Kamil Haraj, Tomáš Hudák, Jozefína
Kolesárová , Bc. Metod Korpesio, M.A. Ivan Novotný (neprítomný od 20:08
hod do 20:12 hod), Matej Silvay
Ďalší prítomní: Ing. Oxana Hospodárová, hlavná kontrolórka obce (neprítomná od 20:29
hod)
Andrea Müllerová, zamestnankyňa obce
Verejnosť:
viď prezenčná listina
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
a navrhovateľa uznesení
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2012 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe
a výške úhrad za sociálne služby a o stravovaní dôchodcov na území Obce Nižný
Klátov
5. VZN č. 2/2015 o podmienkach držania a chovu psov na území Obce Nižný
Klátov
6. Návrh na zámenu pozemkov
7. Žiadosť o odkúpenie pozemku
8. Sťažnosť a s tým spojené určenie dopravného značenia, vytvorenie komisie na
prešetrenie zásahov do miestnej komunikácie na ulici Cintorínska
9. Správa hlavnej kontrolórky o výsledkoch kontroly od 1.6.2015 do 31.8.2015
10. Plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov MŠ
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Záver
Bod 1
Otvorenie zasadnutia
V zmysle pozvánky štvrté zasadnutie otvorila starostka obce. Pozvánka na dnešné zasadnutie
bola poslancom doručená spolu s materiálmi osobne, bola zverejnená. Prítomných je 7
poslancov, sme uznášania schopní, môžeme začať.
Bod 2
Schválenie programu, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a navrhovateľa
uznesení
Starostka obce konštatovala uznášaniaschopnosť obecného zastupiteľstva a predložila na
schválenie návrh program zasadnutia. Požiadala poslancov o predloženie návrhov na
doplnenie, zmeny bodov programu zasadnutia.
Júlia Drábiková – ja by som navrhla po bode číslo 4 prestávku, aby počas prestávky určená
výberová komisia otvorila obálky s cenovými ponukami na odkúpenie traktora ZETOR 7011.
Komisia zasadne k vyhotoveniu návrhov a cenových ponúk. A vyhodnotí najvýhodnejšiu
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ponuku pre obec s časovými horizontom podania žiadostí a predloží vyhodnotenie obecnému
zastupiteľstvu.
Starostka – dobre, zmena je navrhnutá prestávka po bode 4. Ešte sú nejaké návrhy na zmeny,
alebo doplnenie?
Bc. Metod Korpesio – mám návrh na uznesenie: doplnenie bodu v štatúte obce: článok 18,
stále komisie obecného zastupiteľstva – bod 8: finančno-sociálna komisia, kultúrno-športová
komisia, komisia verejného poriadku, komisia pre životné prostredie a výstavbu.
Starostka – čiže ktorý je to bod v programe?
Bc. Metod Korpesio - Môže to ísť pred bod - rôzne.
Starostka – ešte niekto doplnenie programu?
Tomáš Hudák – ja by som chcel doplniť: Návrh na uznesenie: predloženie čerpania rozpočtu
za rok 2015 od januára 2015 do dnešného dňa písomnou formou za každý mesiac
v kalendárnom roku 2015 v lehote 15 dní doručením do vlastných rúk. Ďalší bod: Návrh na
uznesenie: Zmeny v štatúte obce: Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce čl. 14
predaj majetku - bod 3): Obec môže predať majetok v súlade s platnými právnymi predpismi
a zásadami. O získaných finančných prostriedkoch z predaja hnuteľného a nehnuteľného
majetku obce rozhoduje obecné zastupiteľstvo v akejkoľvek sume.
Jozefína Kolesárová – aj ja by som chcela doplniť ešte jeden bod pred rôzne: Vyhodnotenie
najvyššej cenovej ponuky a schválenie predaja obecným zastupiteľstvom, vyhodnotenie
najvyššej cenovej ponuky zo strany komisie, takisto zhodnotenie, návrh na odpredaj traktora
ZETOR 7011. Obecný úrad zabezpečí informovanie záujemcov o vyhodnotení cenových
ponúk. Informuje vybratého záujemcu najvyššej cenovej ponuky a vyzve ho k uzavretiu
kúpno-predajnej zmluvy, ktorá sa uzatvorí v lehote 15 dní od schválenia obecným
zastupiteľstvom.
Starostka obce dala schváliť návrh na doplnenie programu:
Návrh Júlie Drábikovej – prestávka po bode 4, Návrh Bc. Metoda Korpesia: doplnenie bodu
11 programu: doplnenie v štatúte obce: článok 18, stále komisie obecného zastupiteľstva –
bod 8: finančno-sociálna komisia, kultúrno-športová komisia, komisia verejného poriadku,
komisia pre životné prostredie a výstavbu, Návrh Tomáša Hudáka: doplnenie bodu 12
programu: Návrh na uznesenie: predloženie čerpania rozpočtu za rok 2015 od januára 2015 do
dnešného dňa písomnou formou za každý mesiac v kalendárnom roku 2015 v lehote 15 dní
doručením do vlastných rúk, Návrh Tomáša Hudáka: doplnenie bodu 13 programu: Návrh na
uznesenie: Zmeny v štatúte obce: Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce čl. 14
predaj majetku - bod 3): Obec môže predať majetok v súlade s platnými právnymi predpismi
a zásadami. O získaných finančných prostriedkoch z predaja hnuteľného a nehnuteľného
majetku obce rozhoduje obecné zastupiteľstvo v akejkoľvek sume, Návrh Jozefíny
Kolesárovej: doplnenie bodu 14 programu: Vyhodnotenie najvyššej cenovej ponuky a
schválenie predaja obecným zastupiteľstvom, vyhodnotenie najvyššej cenovej ponuky zo
strany komisie, takisto zhodnotenie, návrh na odpredaj traktora ZETOR 7011. Obecný úrad
zabezpečí informovanie záujemcov o vyhodnotení cenových ponúk. Informuje vybratého
záujemcu najvyššej cenovej ponuky a vyzve ho k uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy, ktorá sa
uzatvorí v lehote 15 dní od schválenia obecným zastupiteľstvom.
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Hlasovanie:
Za:

7

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

Júlia Drábiková, Kamil Haraj, Tomáš Hudák, Jozefína Kolesárová,
Bc. Metod Korpesio, M.A. Ivan Novotný, Matej Silvay

0
0
0

Poslanci tento návrh doplnenia bodov programu hlasovaním schválili bez pripomienok.
Starostka obce dala schváliť program 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva takto:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
a navrhovateľa uznesení
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2012 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe
a výške úhrad za sociálne služby a o stravovaní dôchodcov na území Obce Nižný
Klátov
Prestávka
5. VZN č. 2/2015 o podmienkach držania a chovu psov na území Obce Nižný
Klátov
6. Návrh na zámenu pozemkov
7. Žiadosť o odkúpenie pozemku
8. Sťažnosť a s tým spojené určenie dopravného značenia, vytvorenie komisie na
prešetrenie zásahov do miestnej komunikácie na ulici Cintorínska
9. Správa hlavnej kontrolórky o výsledkoch kontroly od 1.6.2015 do 31.8.2015
10. Plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov MŠ
11. Doplnenie v štatúte obce: článok 18, stále komisie obecného zastupiteľstva - bod
8: finančno-sociálna komisia, kultúrno-športová komisia, komisia verejného
poriadku, komisia pre životné prostredie a výstavbu
12. Návrh na uznesenie: predloženie čerpania rozpočtu za rok 2015 od januára 2015
do dnešného dňa písomnou formou za každý mesiac v kalendárnom roku 2015 v
lehote 15 dní doručením do vlastných rúk
13. Návrh na uznesenie: Zmeny v štatúte obce: Zásady hospodárenia a nakladania s
majetkom obce čl. 14 predaj majetku - bod 3): Obec môže predať majetok v
súlade s platnými právnymi predpismi a zásadami. O získaných finančných
prostriedkoch z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku obce rozhoduje
obecné zastupiteľstvo v akejkoľvek sume
14. Vyhodnotenie najvyššej cenovej ponuky a schválenie predaja obecným
zastupiteľstvom, vyhodnotenie najvyššej cenovej ponuky zo strany komisie,
takisto zhodnotenie, návrh na odpredaj traktora ZETOR 7011. Obecný úrad
zabezpečí informovanie záujemcov o vyhodnotení cenových ponúk. Informuje
vybratého záujemcu najvyššej cenovej ponuky a vyzve ho k uzavretiu kúpnopredajnej zmluvy, ktorá sa uzatvorí v lehote 15 dní od schválenia obecným
zastupiteľstvom
15. Rôzne
16. Diskusia
17. Záver
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Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

7

Júlia Drábiková, Kamil Haraj, Tomáš Hudák, Jozefína Kolesárová,
Bc. Metod Korpesio, M.A. Ivan Novotný, Matej Silvay

0
0
0

Poslanci tento návrh programu hlasovaním schválili bez pripomienok.
Za zapisovateľku zo zasadnutia obecného zastupiteľstva starostka určila Andreu Müllerovú,
za overovateľov: Júliu Drábikovú, Tomáša Hudáka, a za navrhovateľa uznesení M.A. Ivana
Novotného.
Bod 3
Kontrola prijatých uznesení
Starostka – na minulom zasadnutí OZ (17.6.2015) bolo prijatých 12 uznesení.
Bolo prijaté:
uznesenie č. 42 ohľadne územného plánu, o prijatom uznesení boli informovaní osobne na
stretnutí žiadatelia o zmenu pani Juhásová, pán Bernát. Pani Juhásovej bolo poskytnuté
uznesenie pre právneho zástupcu. Zároveň jej bolo vydané potvrdenie k výstavbe rodinného
domu v zmysle platného územného plánu. Návrh zmien a doplnkov upravený v súlade s
prijatým uznesením bol predložený na schválenie Okresnému úradu Košice, odboru
opravných prostriedkov, Košice, Komenského 52 (uznesenie je plnené).
uznesenie č. 46 ohľadne žiadosti Mgr. Romana Vávru a Mgr. Daniely Vávrovej (návrh na
zámenu pozemkov je predmetom rokovania, bod 6 programu, podklady boli poslancom
predložené, uznesenie je plnené).
uznesenie č. 47, ktorým OZ súhlasilo s nákladmi na DJ v sume 600 eur. Na úhradu bola
predložená faktúra na 390 eur. Napriek opakovaným výzvam Patrik Truhan nepredložil
ďalšiu faktúru ani nevrátil požičaný reproduktor, o ktorom sme sa bavili minule. Písomne bol
na vrátenie vyzvaný mailom dňa 14.8.2015 (viď príloha), mail Vám bol zaslaný. Patrik
Truhan bol pozvaný na dnešné zasadnutie obecného zastupiteľstva.
uznesenie č. 49, zapožičanie pivných setov, pivné sety boli v sobotu 15.8.2015 odovzdané,
podľa dohody neboli vrátené v nedeľu, ale v pondelok. Došlo k nedorozumeniu ohľadne
stolov a lavíc, ktoré mali dôchodcovia. Do budúcna pri požičiavaní bude riešená každá akcia
zvlášť.
uznesenie č. 50, ktorým obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie informácie ohľadne
čistenia rigolov; potreby aktualizovať zásady odmeňovania poslancov; potreby vytvoriť
komisie obecného zastupiteľstva pre nové volebné obdobie; napojenia obecných budov na
vodovod; odvozu pneumatík; rozlúčky s deviatakmi a predškolákmi; propagácie dňa
dobrovoľníctva; realizácie prístrešku pri budove obecného úradu; vypracovania projektovej
dokumentácie a zameranie pozemkov pre kanalizačnú prípojku MŠ a bytového domu;
stekania vody z poľa; asfaltovania cesty III triedy, zmene dopravného značenia; čistenia
starého cintorína; areálu MŠ od odpadov a stretnutia zo dňa 28.5.2015 ohľadne stekania vody
na cesty.
V areáli MŠ bola osadená vodomerná šachta, urobená príprava pre napojenie na vodovod;
v budove OcU je prípojka v pivnici; v budove ZŠ bola vykopaná jama pre šachtu doteraz
nebola osadená; pneumatiky boli odvezené; rozlúčili sme sa s deviatakmi a predškolákmi; pre
bytový dom a MŠ bolo urobené zameranie, zámer je potrebné schváliť a je potrebné
vypracovanie projektovej dokumentácie prostredníctvom VVS, ostatnými informáciami sa
budeme zaoberať v bode rôznom.
Jozefína Kolesárová – chcem sa opýtať, tie rozpočtové opatrenia nemali byť zahrnuté?
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Starostka – ako mohli byť rozpočtové opatrenia zahrnuté v programe, keď mi materiály boli
poskytnuté dnes ráno? Materiály máte mať tri dni pred rokovaním. Tiež sa k tomu dostanem.
Teraz som pri kontrole plnenia uznesení.
Ostatné uznesenia boli splnené.
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. 9/2014 zo dňa 12.03.2014 nebol uskutočnený zámer obce na výmenu pozemkov
pri viacúčelovom ihrisku z dôvodu výstavby kanalizácie.
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, nakoľko jeden zo spoluvlastníkov
pozemkov odmietol zmluvu podpísať. Nájomné zmluvy na parcelu č. 1121 boli podpísané.
Uznesenie č.19/2015 zo dňa 09.01.2015 nebolo zvolané zhromaždenie obyvateľov obce na
sedemnástu hodinu, termín sa upresní po doručení cenových ponúk na opravu traktora.
Uznesenie č. 28/2015 zo dňa 08.04.2015
bolo splnené čiastočne, nakoľko niektorými
žiadosťami sa bude obecné zastupiteľstvo zaoberať po realizácií vodovodu (žiadosť Mariána
Vrábeľa, Branislava a Evy Kelbelovej). Žiadosti Klubu dôchodcov, rímskokatolíckej cirkvi
bolo splnené.
Uznesenie č. 35/2015 zo dňa 08.04.2015 nebolo prijaté uznesenie o doplnení sociálneho
fondu zamestnancov.
Nebolo podpísané uznesenie č. 18 zo dňa 09.01.2015, 29, 30, 31, 34 zo dňa 08.04.2015,
dôvody boli zverejnené.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
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

Poslanci tento návrh hlasovaním zobrali na vedomie.
Bod 4
Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2012 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad
za sociálne služby a o stravovaní dôchodcov na území Obce Nižný Klátov
Starostka – v roku 2012 bolo prijaté VZN č. 1/2012 o poskytovaní sociálnych služieb,
o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby a o stravovaní dôchodcov na území Obce Nižný
Klátov. V zmysle § 16 výška príspevku na jedno jedlo sa stanovila na 50 % režijných
nákladov. Počítalo sa s nákladom na príspevok vo výške 1 600 €, pri zvýšenej výške
príspevku sa mala percentuálna výška príspevku prehodnocovať. V roku 2014 bolo takto
poskytnutých 2523 obedov, doplatok bol vo výške 2 270,70 €. Tento rok (do 30.6.2015) bolo
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vydaných v školskej jedálni 1 322 obedov, príspevok 1 189,80 €. Réžia je vo výške 1,79 €,
príspevok obec 0,90 €, stravník 0,89 €. Navrhovaná výška je od 1.10.2015 vo výške 0,72 €,
zníženie príspevku o 0,18 €. Vzhľadom k tomu, že sa nám počet stravníkov so zľavou
zvyšuje, príspevok obce sa rovnako zvýši. Na počet obedov 20 bude zníženie predstavovať
pre dôchodcov 3,60 €/mesiac. Od septembra 2015 je počet stravníkov s príspevkom na stravu
17, od januára 2016 ich bude minimálne 19. Pre obec to bude predstavovať náklad 273,60
€/mesačne, pri súčasnom príspevku by to bolo 342 €/mesačne (počet obedov 20 u všetkých
stravníkov). Vzhľadom k tomu, že réžia bola zaplatená za dva mesiace dopredu, navrhujem,
aby VZN nadobudlo účinnosť od 1.11.2015. Chce sa niekto vyjadriť?
Jozefína Kolesárová – ja si myslím, že keď to fungovalo od roku 2012, tak by sa to nemalo
rušiť.
Starostka – ono sa to neruší. Znižuje sa príspevok.
Jozefína Kolesárová – tak by sa nemal znižovať príspevok. Môj názor je taký, nech sa každý
vyjadrí.
Kamil Haraj – čiže za obed sa koľko platí?
Starostka – za obed sa platí 1,12 € (poplatok za potraviny) a 1,79 € stravná réžia.
Dôchodcovia, ktorí majú nad 70 rokov, alebo veľmi nízky dôchodok, ktorí si požiadajú
o stravu, prispievajú na stravnú réžiu vo výške 0,89 €. Obec prispieva na obed 0,90 €.
Kami Haraj – ja si myslím, že to nie je také hrozné.
Bc. Metod Korpesio – kvôli čomu sme k tomu pristúpili.
Starostka – keď sme schvaľovali tento príspevok, počítali sme s tým, že sa dostaneme na
určitú sumu. Ak sa dostaneme nad sumu 1600 eur, budeme prehodnocovať. Je to na Vás.
Bc. Metod Korpesio – ja si myslím, že nás to nespasí.
Starostka – je to réžia. Réžia nás spasí, pretože z réžie sa nakupuje sporák, taniere, atď.
Rozdiel je okolo 50 €, za 10 mesiacov je to 500 €. Z réžie ide aj mzda, energie, náklady na
umývačku riadu a podobne.
Jozefína Kolesárová – ja si myslím, že aj elektrina aj plyn išiel dole.
Tomáš Hudák - ak dobre viem, od januára 2016 idú základne potraviny na 10 % DPH, čiže aj
tam sa niečo ušetrí.
Starostka - čo sa platí za potraviny, ide to na potravinový účet, za to môžu byť kúpené len
potraviny.
Tomáš Hudák – v skutočnosti obec ušetrí, keď pôjdu potraviny dole.
Starostka - v skutočnosti stále tam môžeš dať viac jogurtov, môžeš tam dať viac ovocia,
môžeš tam dať namiesto pangasia lososa atď. Alebo si to prepočítame na návrh vedúcej
školskej jedálne a ten príspevok znížime. Ale nepredpokladám, že sa nás veľmi dotkne to
zníženie. To je môj názor, ale prehodnocovať to určite budeme.
Starostka – chcete dať niekto návrh na nižšie zníženie toho príspevku? Nie.
Starostka obce dala hlasovať o Dodatku č. 1 VZN č. 1/2012: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom
Klátove v súlade s § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. sa
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uznáša na Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2012 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe
a výške úhrad za sociálne služby a o stravovaní dôchodcov na území Obce Nižný Klátov.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

1
6

Matej Silvay
Júlia Drábiková, Kamil Haraj, Tomáš Hudák, Jozefína Kolesárová,
Bc. Metod Korpesio, M.A. Ivan Novotný

0
0

Poslanci sa na Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2012 neuzniesli.
Nasledovala prestávka schválená v zmysle programu. V rámci prestávky bolo určené
otváranie obálok. Zapisovateľka priniesla doručené obálky, na ktorých bolo označené:
„Cenová ponuka TRAKTOR“, „Neotvárať“.
Ing. Oxana Hospodárová – prepáčte, chcem sa opýtať, že kto schválil komisiu, lebo obecné
zastupiteľstvo schvaľuje komisiu.
Jozefína Kolesárová – my sme mali stretnutie.
Ing. Oxana Hospodárová – ale stretnutie nie je obecné zastupiteľstvo.
Jozefína Kolesárová – my sme si stanovili komisiu s tým, že po termíne sa budú obálky
otvárať.
Ing. Oxana Hospodárová – takže samozvaná komisia. Týka sa to majetku, tak sa informujem.
Matej Silvay – my sme sa dohodli iba na vyraďovacej komisii, nie na schvaľovacej.
Ing. Oxana Hospodárová – vyraďovacia komisia je poradný orgán, to je v poriadku.
Matej Silvay – nehlasovali sme o schvaľovacej. Nepamätáme sa?
Jozefína Kolesárová – vyraďovacia komisia by mala aj otvárať obálky, tak sme sa dohodli,
lebo ostatní poslanci nemohli.
Ing. Oxana Hospodárová – najlepšie by bolo, keby obecné zastupiteľstvo bolo tou komisiou.
Takže by to nebola prestávka, ale bolo by to v rámci zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Komisiu môže menovať starosta, alebo obecné zastupiteľstvo. Keďže komisiu nikto
nemenoval, odporúčala som, aby komisiou bolo celé obecné zastupiteľstvo. Výber bude
súčasťou zápisnice.
Andrea Müllerová – za prítomnosti všetkých poslancov informovala, že ponuka na traktor
bola zverejnená na obecnej tabuli, webovej stránke obce a bola vyhlásená v obecnom rozhlase
v dňoch 17.8.2015 o 15:20 hod., 19.8.2015 o 17:00 hod., 24.8.2015 o 15:25 hod., 26.8.2015
o 16:55 hod. a 31.8.2015 o 13:30 hod.
V registratúrnom denníku boli zaevidované tri obálky označené: „Cenová ponuka traktor“,
„Neotvárať“:
Prvá obálka bola zaevidovaná dňa 25.8.2015 pod poradovým číslom 683/2015, bola zaslaná
doporučene poštou dňa 24.8.2015 z pošty v Nižnom Klátove. Odosielateľom je Matej
Krivjanský, Oľšavka 66, 053 61 Spišské Vlachy.
Druhá obálka bola zaevidovaná dňa 31.8.2015 pod poradovým číslom 687/2015, osobne do
podateľne. Odosielateľom je Juraj Rakuščinec, Dvorkinova 1, 040 22 Košice.
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Tretia obálka bola zaevidovaná dňa 31.8.2015 pod poradovým číslom 688/2015, osobne do
podateľne. Odosielateľom je Jaroslav Kočiš, Budapeštianska 7, 040 13 Košice.
Starostka obce pred otvorením obálok požiadala poslancov o kontrolu zatvorených obálok.
Následne Jozefína Kolesárová skontrolovala zatvorené obálky a skonštatovala, že nie sú
porušené.
Andrea Müllerová na to otvorila obálky a prečítala cenové ponuky. Prvá ponuka od Mateja
Krivjanského je vo výške 1 000 €, druhá ponuka od pána Rakuščineca je vo výške 200 €
Müllerová a tretia ponuka od pána Kočiša je vo výške 1 300 €.
Matej Silvay – sme sa rozprávali o podmienke, že musí byť minimálna cena 2 000 € a keď
nebude, že ho dáme ešte na stránku BAZOŠ.
Tomáš Hudák – hodnota traktora podľa znaleckého posudku bola 2 000 €.
Jozefína Kolesárová – dohodli sme sa, že keď nebude žiadna ponuka, tak dáme na BAZOŠ.
Ing. Oxana Hospodárová – je to niekde stanovené? Lebo teraz zase len hovoríte. Podmienky
sa stanovujú pred.
Jozefína Kolesárová – formou najvyššej ponuky sme to dali.
Ing. Oxana Hospodárová – kto to stanovil? Zverejnená musí byť minimálna cena, pod ktorú
nie sme ochotní ísť. To mi tam chýba. Keby tam bolo 1 €?
Matej Silvay – ja som čakal, že tam bude 2 000 €.
Jozefína Kolesárová – ale je to viac ako 140 €.
Starostka – akých 140 €?
Jozefína Kolesárová - len tak ma napadla tá suma.
Bc. Metod Korpesio – ideme hlasovať, či ho predávame?
Tomáš Hudák – je to protizákonné, keď to schválime teraz?
Ing. Oxana Hospodárová – len aby to niekto nenapadol, lebo nie sú jasné pravidlá pred.
Bc. Metod Korpesio – nie je jasné čo bolo vyhlásené?
Ing. Oxana Hospodárová – pri predaji akéhokoľvek majetku musí byť stanovená minimálna
suma, pod ktorú nie sme ochotní ísť. A ešte ďalšia vec, že za akých podmienok rušíme, alebo
neakceptujeme súťaž. Môže sa stať hocičo.
Jozefína Kolesárová – keď sme sa rozhodli, že to bude formou najvyššej ponuky, tak
samozrejme, že to akceptujeme, len to musí byť v tomto uznesení, čo je teraz v tomto bode,
ako formou najvyššej ponuky, rozpísané ponuky a odsúhlasenie. Lebo sú tri, mal by tam byť
postup. A to v tom poslednom bode. Teraz by sa mal urobiť záznam. Takže sa schvaľuje
vyhodnotenie.
Tomáš Hudák – čo nám radí pani kontrolórka?
Ing. Oxana Hospodárová – vyhodnotenie je až v bode 14. Teraz ide len o otvorenie obálok.
Odporúčam uznesenie, že obecného zastupiteľstvo berie na vedomie, že boli doručené tri
cenové ponuky v takých hodnotách, v bode 14 máte ďalej vyhodnotenie.
Starostka – máme navrhovateľa uznesení, ak má iný návrh na uznesenie, tak nech sa páči.
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M.A. Ivan Novotný – nikde nie je napísané, že to musí vyhrať najvyššia ponuka, takže my
musíme jasne stanoviť, že obecné zastupiteľstvo navrhuje, aby traktor bol odpredaný v čiastke
1 300 € občanovi Jaroslavovi Kočišovi.
Starostka – takže nie je iný návrh na uznesenie?
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
berie na vedomie, že boli doručené tri obálky s cenovými ponukami vo výške 1 000 €, 200 €
a 1 300 €.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

7

Júlia Drábiková, Kamil Haraj, Tomáš Hudák, Jozefína Kolesárová,
Bc. Metod Korpesio, M.A. Ivan Novotný, Matej Silvay

0
0
0

Poslanci tento návrh hlasovaním zobrali na vedomie.
Bod 5
VZN č. 2/2015 o podmienkach držania a chovu psov na území Obce Nižný Klátov
Starostka – v roku 2008 bolo prijaté VZN č. 1/2008 o chove a držaní psov na území Obce
Nižný Klátov. Nakoľko bol novelizovaný zákon je potrebné prijať VZN. Dňa 21.8.2015 bol
návrh VZN č. 2/2015 zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce. K návrhu VZN
neboli doručené pripomienky. Chce niekto doplniť návrh VZN?
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
v súlade s § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
prerokovalo VZN č. 2/2015 o podmienkach držania a chovu psov na území Obce Nižný
Klátov.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

7

Júlia Drábiková, Kamil Haraj, Tomáš Hudák, Jozefína Kolesárová,
Bc. Metod Korpesio, M.A. Ivan Novotný, Matej Silvay

0
0
0

Poslanci tento návrh hlasovaním schválili bez pripomienok.
Starostka obce dala hlasovať o VZN č. 2/2015: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove sa
uznáša na VZN č. 2/2015 o podmienkach držania a chovu psov na území Obce Nižný
Klátov.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

7

Júlia Drábiková, Kamil Haraj, Tomáš Hudák, Jozefína Kolesárová,
Bc. Metod Korpesio, M.A. Ivan Novotný, Matej Silvay

0
0
0

Poslanci sa na VZN č. 2/2015 uzniesli.
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Bod 6
Návrh na zámenu pozemkov
Starostka – ako bolo uvedené v kontrole plnenia uznesení, zámena pozemkov bola prejednaná
s vlastníkmi pozemkov Mgr. Romanom Vávrom, Mgr. Danielou Vávrovou na stretnutí
vlastníci súhlasili so zámenou, požiadali zástupcov obce o podporu pri jednaní s vlastníkmi
pozemkov o odkúpenie časti pozemku. Pre prevod uvedeného pozemku bude potrebné
zameranie, náklady na zameranie navrhujem, aby znášala obec. Návrh zámeru prevodu
nehnuteľného majetku – pozemku bol zverejnený na úradnej tabuli, webovej stránke obce
(viď príloha).
Bc. Metod Korpesio – koľko je ten poplatok?
Starostka – minimálne 200 € stojí geometrický plán.
Bc. Metod Korpesio – prečo to máme my riešiť?
Starostka – je to môj návrh, keďže ten pozemok chceme na rigoly. Oni si už dali trikrát
zamerať pozemky. My nebudeme pravdepodobne potrebovať taký široký pozemok, ako majú
oni zameraný.
Matej Silvay – ohľadne tejto problematiky sme sa boli pozrieť na pozemku s pánom Harajom
a Novotným. Vedia, aká je problematika v tých úsekoch. Pri jednaní bola pani Drábiková, aj
pán Haraj. Vávrovci boli ústretoví, chceli pomôcť obci, aj sebe, aby mali pozemok
odvodnený, aby ich nezalievala voda, ako pána Sceranku, ktorý bol vytopený z vrchnej
novostavby. A je to v rámci toho, že pri predávaní vrchných pozemkov nebol riešený odvod
vody, kanalizácie a prípojok. Kvôli tomu sme sa tak rozhodli. Ja som dal návrh, aby bola
výmena pozemkov a poprípade aj nejaký doplatok za to, lebo je to veľmi potrebné, aby neboli
potom problémy, aké sú medzi susedmi. Podľa mňa by to bolo rozumné schváliť a pracovať
na tom, že by sme to spravili tak, že by to bolo v rámci obce aj pre občanov, ktorí tam budú
bývať, či dole, alebo hore.
Kamil Haraj – ja sa chcem k tomu opýtať, tie plochy vydajú celý ten pás dovrchu? To budeme
vedieť asi po zameraní.
Tomáš Hudák – doplatok budeme robiť tak, ako keď je odpredaj za m², alebo ako?
Starostka – tie pozemky oni kupovali v určitej sume.
Matej Silvay – a ešte oni nemajú vrch vysporiadaný.
Starostka – my sa budeme snažiť odkúpiť tie vrchné pozemky a poprípade zameniť aj tie.
Ing. Oxana Hospodárová – keď budeme doplácať my, musí byť znalecký posudok.
Starostka – budeme sa snažiť ísť na rovnakú výmeru, zistíme, že aká šírka pozemku to bude.
Matej Silvay – keby sme získali ten vrchný pozemok pre obec, tak by sme vedeli vymeniť
s tým, čo majú oni.
Starostka – oni tam potrebujú ešte 30 m². Požiadali si o kúpu obecného pozemku, my sme ich
presvedčili na zámenu.
Júlia Drábiková – vtedy bol problém s vrchným majiteľom. Oni s ním už jednali?
Starostka – zatiaľ nie, lebo kým nemáme schválené, že do tej zámeny pôjdeme, tak ja
nebudem jednať s majiteľom. Budem argumentovať tým, že to potrebujem na ten rigol.
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Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
schvaľuje zámenu pozemkov, a to
parcela č. 3174/8, zapísaná v registri E, o výmere 33 m2, druh pozemku – ostatná plocha, LV
č. 816 vedeného Úradom geodézie, kartografie, katastra Slovenskej republiky v katastrálnom
území Nižný Klátov
a
parcela č. 3174/5, zapísaná v registri E, o výmere 17 m2, druh pozemku – ostatná plocha, LV
č. 816 vedeného Úradom geodézie, kartografie, katastra Slovenskej republiky v katastrálnom
území Nižný Klátov, ktorých vlastníkom je Obec Nižný Klátov za
časť parcely č. 1538/1, zapísaná v registri C, o výmere 41 m2, druh pozemku – trvalé trávne
porasty, LV č. 1876 vedeného Úradom geodézie, kartografie, katastra Slovenskej republiky
v katastrálnom území Nižný Klátov
časť parcely č. 1538/3, zapísaná v registri C, o výmere 8 m2, druh pozemku – trvalé trávne
porasty, LV č. 1876 vedeného Úradom geodézie, kartografie, katastra Slovenskej republiky
v katastrálnom území Nižný Klátov
časť parcely č. 1538/5, zapísaná v registri C, o výmere 53 m2, druh pozemku – trvalé trávne
porasty, LV č. 1876 vedeného Úradom geodézie, kartografie, katastra Slovenskej republiky
v katastrálnom území Nižný Klátov, ktorých vlastníkmi sú Mgr. Roman Vávra, nar.
12.12.1969 Mgr. Daniela Vávrová, 17.12.1969 obaja bytom Košice, Dargovská 1214/3
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

7

Júlia Drábiková, Kamil Haraj, Tomáš Hudák, Jozefína Kolesárová,
Bc. Metod Korpesio, M.A. Ivan Novotný, Matej Silvay

0
0
0

Poslanci tento návrh programu hlasovaním schválili bez pripomienok.
Bod 7
Žiadosť o odkúpenie pozemku
Starostka obce dňa 15.7.2015 bola obci doručená žiadosť o odkúpenie pozemku. Obecné
zastupiteľstvo musí schváliť prebytok majetku a zámer predaja. Na ďalšom zasadnutí
obecného zastupiteľstva bude predložený návrh na predaj pozemku. Potrebné je geometrické
zameranie pozemku, ktoré bude znášať kupujúci.
Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli, webovej stránke obce (viď príloha).
Tomáš Hudák – to sa jedná o pozemok oproti Vaľovi pod chatami?
Starostka – nie, je to pozemok za Vaľom pod lesom za potokom. Mali ste to vyznačené na
mape. Geometrický plán je potrebný preto, lebo my sme vlastníci v registri „E“, v registri „C“
parcela nemá vlastníka.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
s ch v a ľ u j e A) prebytočnosť nehnuteľného majetku obce a B) zámer predať nehnuteľný
majetok obce časť parcely č. 5000/20, zapísaná v registri E, o výmere 456 m2, druh pozemku
– ostatná plocha, (časť parcely zodpovedná výmere 292 m2 podľa katastra parcela č.1351/2,
zapísaná v registri C, druh pozemku – zastavaná plocha), LV č. 816 Úradom geodézie,
kartografie, katastra Slovenskej republiky v katastrálnom území Nižný Klátov, ktorej
vlastníkom je obec Nižný Klátov a to ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8
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písm. e) zákona č. 138/1991 Zb., ktorým je skutočnosť, že obec k predmetnému pozemku
nemá prístup a je pre obec nevyužiteľný a prebytočný.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

7

Júlia Drábiková, Kamil Haraj, Tomáš Hudák, Jozefína Kolesárová,
Bc. Metod Korpesio, M.A. Ivan Novotný, Matej Silvay

0
0
0

Poslanci tento návrh programu hlasovaním schválili bez pripomienok.
Bod 8
Sťažnosť a s tým spojené určenie dopravného značenia, vytvorenie komisie na
prešetrenie zásahov do miestnej komunikácie na ulici Cintorínska
Starostka obce poslancom bola doručená sťažnosť pán Františka Kováča, a zároveň odpoveď
obce (viď príloha). Je potrebné rozhodnúť o potrebe umiestnenia dopravného značenia
a stanoviť komisiu obecného zastupiteľstva. Nech sa páči vyjadrite sa.
M.A. Novotný – takéto veci by mala prešetrovať poriadková komisia. Myslím, že na každú
hádku susedov netreba zvolávať špeciálnu komisiu. Mali sme takzvanú poriadkovú komisiu,
ktorá viem, že bola v tom predošlom období, pretože som na jednej bol. Takáto komisia by
mala také problémy, ako sú na Cintorínskej ulici, riešiť.
Starostka – ja som, ak si pamätáte, na minulom zasadnutí povedala, že nemáte doriešené
komisie. Žiaden návrh ste nedali. Tým že nám nefunguje komisia a komisiu potrebujeme, tak
to bol môj návrh aj odpoveď pre pána Kováča. Nič iné som v tom čase napísať nemohla.
Júlia Drábiková – za minulé volebné obdobie si myslím sme tiež nemali takúto komisiu.
M.A. Ivan Novotný – mali sme. Veď na jednej som sa bol sťažovať.
Starostka – sťažnosti, priestupky nám rieši spoločný obecný úrad, JUDr. Hertnekiová. Toto sú
susedské spory, pri ktorých obec v zmysle občianskeho zákonníka môže viesť sporné strany
k zmieru. Ak sa jedna strana nedostaví, alebo sa nedohodne zmier, tak ich odkážeme na súd.
Komisia by možno niektoré veci vedela poriešiť. Zákon na to pamätá, aj keď ste si nevytvorili
komisiu. Môj návrh na komisiu bol v tomto prípade pán Novotný, keďže je to jeho
poslanecký obvod, ďalej pán Korpesio keďže tam býva a tretiu osobu som doplnila Tomáša
Hudáka. Čo sa týka toho určenia dopravného značenia, tak môj návrh je potrebu značenia
zvážiť po obhliadke miestnej komunikácie. Toto je môj návrh. Nech sa páči vyjadrite sa
k tomu.
Bc. Metod Korpesio – čo s tou úpravou cesty, čo tam spravil. Nedá sa to riešiť nejakou
pokutou?
Starostka – ktorá úprava cesty?
Bc. Metod Korpesio – to čo tam zabetónoval dva metre do cesty.
Starostka – bol požiadaný, aby to dal do pôvodného stavu. Riešime to. Keď som tam bola,
ešte to zabetónované nebolo. Je to pre mňa nová informácia.
M.A. Ivan Novotný – je to zabetónované. On v tom čase bol na dovolenke. Teraz je to
dosypané štrkom. Niektorí sa domnievame, že po pár dažďoch sa ten dosypaný štrk zmyje.
Deje sa to každý rok a tam bude betónový schod. Pokiaľ ja oproti budem chcieť parkovať
svoje auto, tak cez ten schod, ktorý tam bol vytvorený, nebudem vedieť cúvať. Keď ja som sa
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snažil ulicu odvodniť, zakopať rúru na odvodnenie, tak sa sťažoval na polovicu ulice a nazval
to protizákonnou stavbou. Toto neviem čo je. Je to na obecnom pozemku tá betónová plocha,
alebo ten betónový skok. Ja odmietam byť členom komisie, pretože by to nebolo objektívne.
Starostka – keďže ste doplnili do bodu programu komisie, tak môj návrh je urobiť stálu
komisiu. Čo sa týka toho určenia dopravného značenia, keďže tá cesta je neprejazdná, tak tam
bol navrhnutý zákaz státia. Toto by som tiež nechala na komisiu.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
berie na vedomie informácie ohľadne sťažnosti Františka Kováča a potreby určenia
dopravného značenia. Komisia bude zriadená v bode programu č. 11, rozhodnutie o určení
dopravného značenia sa prijme po stretnutí komisie.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

7

Júlia Drábiková, Kamil Haraj, Tomáš Hudák, Jozefína Kolesárová,
Bc. Metod Korpesio, M.A. Ivan Novotný, Matej Silvay

0
0
0

Poslanci tento návrh programu hlasovaním zobrali na vedomie.
Bod 9
Správa hlavnej kontrolórky o výsledkoch kontroly od 1.6.2015 do 31.8.2015
Starostka obce predložila obecnému zastupiteľstvu správu hlavnej kontrolórky o výsledkoch
kontroly od 1.6.2015 do 31.8.2015 (viď príloha).
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
berie na vedomie správu o výsledkoch kontroly hlavnej kontrolórky Obce Nižný Klátov za
obdobie od 1.6.2015 do 31.8.2015.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

7

Júlia Drábiková, Kamil Haraj, Tomáš Hudák, Jozefína Kolesárová,
Bc. Metod Korpesio, M.A. Ivan Novotný, Matej Silvay

0
0
0

Poslanci tento návrh hlasovaním zobrali na vedomie.
Bod 10
Plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov MŠ
Starostka obce predložila obecnému zastupiteľstvu návrh plánu kontinuálneho vzdelávania na
školský rok 2015-2016 (viď príloha).
Tomáš Hudák – prečo nemajú možnosť mať akreditované, ale nekreditované.
Starostka – za akreditované vzdelávanie sa pripisujú kredity, zvyšujú sa nám mzdové náklady.
Obidve už majú kreditné príplatky. Rozhoduje o tom pani riaditeľka. Plán kontinuálneho
vzdelávanie predkladá pani riaditeľka. Považovala za dostatočné, keď tento rok bude
neakreditované vzdelávanie.
Tomáš Hudák – čiže to je návrh pani riaditeľky?
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Starostka – áno. K tomu sa vyjadruje aj školská rada a schvaľuje to obecné zastupiteľstvo.
Jozefína Kolesárová – takže kvôli čomu sú neakreditované?
Starostka – lebo sa tak rozhodla pani riaditeľka.
Jozefína Kolesárová - kredity sa získavajú každý rok. Nemusí byť akreditované, ja nechápem
prečo.
Starostka – kredity sa získavajú na základe plánu kontinuálneho vzdelávania. Plán
kontinuálneho vzdelávania predkladá pani riaditeľka.
Jozefína Kolesárová – takže pani riaditeľka sa rozhodla, že nechce kredity? Kredity získavajú
vo všetkých škôlkach, školách pravidelne každý rok.
Tomáš Hudák – tak ona má pred dôchodkom.
Starostka – ešte raz, kredity získavajú podľa plánu. Toto má schvaľovať obecné
zastupiteľstvo na návrh riaditeľky. Je v práve pani riaditeľky rozhodnúť, či sú v ponuke také
kreditované vzdelávania, ktoré ona využije v školstve. O pedagogickej činnosti rozhoduje
pani riaditeľka. To isté platí pre základnú školu, to isté máme mať predložené od základnej
školy. Ja si nemyslím, že je v tom problém.
Bc. Metod Korpesio – chcem sa opýtať, my to môžeme odmietnuť? Alebo kvôli čomu nám to
predložila. Či môžeme povedať, že chceme aby mali akreditované vzdelávanie?
Starostka – v zmysle školského zákona predkladá riaditeľka školy koľko je detí prihlásených
do MŠ, plán kontinuálneho vzdelávania, vzdelávací program. Nemyslela som, že bude s tým
taký problém, že sa absolvuje neakreditované vzdelávanie. V zmysle plánu práce sa má každý
vzdelávať. Jednoducho sa tie zákony menia.
Tomáš Hudák – mňa to zaujímalo preto, pretože ja tak viem, že oni majú jedinú možnosť si
navyšovať platy, že vlastne chodia na to.
Starostka – učitelia áno, ostatní zamestnanci obce takúto možnosť nemajú, aj keď absolvujú
školenia štyrikrát, päťkrát ročne. Školský zákon sa mení a to bude prvá vec, ktorá sa zmení,
pretože ak by niekto išiel a skontroloval, ktoré veci sú akreditované. Napríklad získať
tridsaťpäť kreditov za to, že ideme vstupovať do európskej únie a budem hovoriť deťom, že
euro je takéto, podľa môjho názoru, je to neadekvátne, ale to je môj názor, ale aj názor pána
ministra, pretože kredity chce zrušiť. Je to na Vás.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove.
schvaľuje plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov MŠ. S predloženým
plánom nie sú spojené žiadne náklady, nakoľko sa nepočíta s akreditovaným vzdelávaním
a teda po absolvovaní vzdelávania s kreditovým príplatkom.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

6
1
0
0

Júlia Drábiková, Kamil Haraj, Tomáš Hudák, Bc. Metod Korpesio,
M.A. Ivan Novotný, Matej Silvay
Jozefína Kolesárová

Poslanci tento návrh hlasovaním schválili bez pripomienok.
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Bod 11
Doplnenie v štatúte obce: článok 18, stále komisie obecného zastupiteľstva - bod 8:
finančno-sociálna komisia, kultúrno-športová komisia, komisia verejného poriadku,
komisia pre životné prostredie a výstavbu
Starostka obce odovzdala slovom pánovi Korpesiovi, ktorý dal návrh na doplnenie bodu
programu priamo na zasadnutí. Materiály k tomuto bodu programu neboli predložené.
Bc. Metod Korpesio – vy ste navrhli komisiu pre verejný poriadok, tak môžeme podopĺňať aj
ostatné. Sú nejaké návrhy zo strany poslancov?
Jozefína Kolesárová – mohol by sa doplniť do komisií aj jeden občan s trvalým pobytom
v obci a to oslovením do komisie, hoci aj dodatočne. Teraz by sme mali určiť z radu
poslancov.
Starostka – zo zákona sme povinní a máme zriadenú komisiu na vybavovanie sťažností
a komisiu na ochranu verejného záujmu.
Tomáš Hudák – hovorili sme, že v komisii budú dvaja poslanci a jeden občan.
Starostka – bod ste si navrhli vy. Ja predpokladám, že ak navrhujem niekoho do komisie, tak
mal by o tom vedieť.
Jozefína Kolesárová – teraz by sa mala riešiť hlavne tá komisia, ktorá pôjde riešiť sťažnosť
pána Kováča a ostatné komisie by mali byť len zapracované a na stretnutí sa musíme
dohodnúť, že bude v komisii a aj z radov občanov musíme osloviť, aby sa to zapísalo a aj
činnosť. Čiže teraz len zapracujeme do štatútu.
Tomáš Hudák – čiže len doplníme do štatútu komisie. A na ďalšom zasadnutí určíme, kto
bude v komisii.
Jozefína Kolesárová – návrh starostky ohľadne bodu 8 bol, aby v komisii bol Tomáš Hudák,
Bc. Metod Korpesio a M.A. Ivan Novotný. Treba osloviť ešte jedného občana.
M.A. Ivan Novotný – keďže chceme rýchlo konať, tak v tejto komisii budú len poslanci
a v ďalších komisiách budú aj občania z profesijnej oblasti. To znamená, že keď to bude zo
stavebníctva, tak nech je to nejaký stavbár, keď z právnickej oblasti, nech to bude nejaký
advokát. Máme tu takých spoluobčanov. Treba ich osloviť a čakať na ich súhlas.
Ing. Oxana Hospodárová – môžem Vám poradiť? Prijmite uznesenie, že obecného
zastupiteľstvo zriaďuje tieto a tieto komisie schvaľuje členov komisie iba do tej jednej.
A nabudúce, keď už budete vedieť koho, tak to schválite.
Starostka – chceme meniť štatút? My sme v štatúte nedávali komisie kvôli tomu, že sa môžu
meniť komisie.
Ing. Oxana Hospodárová – nemusí to byť v štatúte, lebo potom budeme zakaždým meniť
štatút a tak zriadite komisie a keď vyhodnotíte, že nie je potrebná, tak ju môžete zrušiť alebo
zmeniť.
Jozefína Kolesárová – ale to nie je problém zmeniť štatút. Stále komisie by mali byť.
Bc. Metod Korpesio – návrh na uznesenie je: doplnenie bodu štatútu obce v článku 18: stále
komisie obecného zastupiteľstva – bod 8: finančno-sociálna, kultúrno-športová, komisia
verejného poriadku, životné prostredie a výstavba
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Kamil Haraj – ja by som to nedával do štatútu. Len by som dal odsúhlasiť komisie. Budú
voľby, budú sa meniť zástupcovia do komisií. Možno budú chcieť inú komisiu. Zase bude
treba meniť štatút.
Matej Silvay – môj návrh je taký, že všetky tie komisie, ktoré boli, treba iba zmeniť
poslancami a doplniť občanmi a nevymýšľať nové komisie. To by bolo logickejšie
a jednoduchšie. Boli to kultúrna, športová komisia.
Starostka – je to na Vás. Pán Korpesio dal návrh. Ako navrhovateľa uznesení máme pána
Novotného.
Jozefína Kolesárová – ja nevidím problém v doplneniu štatútu.
Starostka – komisie som chcela riešiť aj ja v bode rôznom, lebo mali ste to aj na minulom
a predminulom zasadnutí. Blíži sa nám posedenie s dôchodcami, zvykla nám pomáhať
kultúrna komisia. V mojom záujme je, aby komisie boli, aby sme vedeli, či sa môžeme na
niekoho spoľahnúť, alebo sa na niekoho spoľahnúť nemôžeme.
Bc. Metod Korpesio – návrh na uznesenie: doplnenie štatútu obce, článok 18, bod 8 - stále
komisie obecného zastupiteľstva. Finančno-sociálna komisia, Kultúrno-športová komisia,
Komisia verejného poriadku a Komisia pre životné prostredie a výstavbu.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
schvaľuje doplnenie štatútu obce, článok 18, bod 8 - stále komisie obecného zastupiteľstva:
Finančno-sociálna komisia, Kultúrno-športová komisia, Komisia verejného poriadku
a Komisia pre životné prostredie a výstavbu.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

5
1
1
0

Júlia Drábiková, Tomáš Hudák, Jozefína Kolesárová, Bc. Metod
Korpesio, M.A. Ivan Novotný,
Kamil Haraj
Matej Silvay

Poslanci tento návrh hlasovaním schválili bez pripomienok.
Starostka – keďže sme povedali, že ten bod 8, zloženie komisie dáme v tomto bode, určite si
zloženie členov komisie.
M.A. Ivan Novotný – ja by som sa chcel opýtať. Raz som sa bol sťažovať na obecnom
zastupiteľstve a bola prítomná právnička. Pre nás ako obec je to spojené s nákladmi.
Starostka – JUDr. Hertnekiová je v rámci poplatku, ktorý platíme pre spoločný obecný úrad.
M.A. Ivan Novotný – či má význam takáto komisia?
Starostka - ona odporúčala komisiu. Odpoveď bola napísaná po konzultácii s právničkou.
Takže návrhy na zloženie komisie?
Tomáš Hudák – Bc. Metod Korpesio, Tomáš Hudák, Jozefína Kolesárová
M.A. Ivan Novotný odišiel zo zasadnutia o 20:08 hod.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
schvaľuje komisiu verejného poriadku v tomto zložení: Bc. Metod Korpesio, Tomáš Hudák,
Jozefína Kolesárová. Predsedom komisie verejného poriadku bude Jozefína Kolesárová.
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Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

6
0
0
1

Júlia Drábiková, Kamil Haraj, Tomáš Hudák, Jozefína Kolesárová,
Bc. Metod Korpesio, Matej Silvay
M.A. Ivan Novotný

Poslanci tento návrh hlasovaním schválili bez pripomienok.
M.A. Ivan Novotný sa vrátil na zasadnutie 20:12 hod.
Bod 12
Návrh na uznesenie: predloženie čerpania rozpočtu od začiatku roka do dnešného dňa
písomnou formou za každý mesiac v kalendárnom roku v lehote 15 dní do vlastných rúk
Starostka obce odovzdala slovom pánovi Hudákovi, ktorý dal návrh na doplnenie bodu
programu priamo na zasadnutí. Materiály k tomuto bodu programu neboli predložené.
Tomáš Hudák – ja by som sa pani kontrolórka chcel opýtať, tých 15 dní nie je protizákonné.
Ing. Oxana Hospodárová – keď dovolíte, tak bod programu mohlo byť: návrh na predloženie
správy o čerpanie rozpočtu. Uznesenie je už v rámci toho bodu. Vy ste do bodu dali celé
uznesenie. 15 dní by problém nebol, len neviem či program urobí čerpanie k dnešnému dňu,
alebo len ku koncu mesiaca, čiže k 31.8.. Neviem, či je uzavretý mesiac, či už má účtovníčka
všetko zaúčtované, lebo musí mať k dispozícii doklady. K dnešnému dňu určite nie.
Starostka – a ďalší problém, že zápisnica má byť urobená do 10 dní.
Ing. Oxana Hospodárová - 15 dní od účinnosti. Účinnosť je vtedy, keď to podpisuje
starostka, keď sú napísané uznesenia. Na napísanie uznesení je 10 dní. Keď Vás môžem
poprosiť, tak nech to nie je k dnešnému dňu. To pani Kolesárová ako účtovníčka vie, že
čerpanie ku 9.9.2015, uprostred mesiaca sa nedá.
Andrea Müllerová prečítala pozmenený návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom
Klátove schvaľuje predkladanie čerpania rozpočtu od začiatku roka do 31.8.2015 v lehote 15
dní od účinnosti uznesenia písomnou formou do vlastných rúk
Ing. Oxana Hospodárová – do vlastných rúk, to sú vlastne zvýšené výdavky pre obec. Alebo
si po to prídete osobne?
Jozefína Kolesárová – áno.
Starostka – ja doručovateľky k dispozícii nemám celý mesiac.
Júlia Drábiková – mne do vlastných rúk nevyhovuje, lebo nestíham prísť cez týždeň do 15:30
hod. a v stredu, keď je do 17:00 hod. nie vždy stíham.
Ing. Oxana Hospodárová – elektronickou formou je problém?
Jozefína Kolesárová – nie, ale predsa len trváme na písomnej forme.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
schvaľuje predloženie čerpania rozpočtu od začiatku roka do 31.8.2015 v lehote 15 dní od
účinnosti uznesenia písomnou formou do vlastných rúk.
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Hlasovanie:
Za:

5
1
1
0

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

Kamil Haraj, Tomáš Hudák,
Korpesio, Matej Silvay
Matej Silvay
Júlia Drábiková

Jozefína Kolesárová, Bc. Metod

Poslanci tento návrh hlasovaním schválili bez pripomienok.
Bod 13
Návrh na uznesenie: zmeny v štatúte obce: Zásady hospodárenia a nakladania s
majetkom obce čl. 14, predaj majetku bod 3): Obec môže predať majetok v súlade s
platnými právnymi predpismi a zásadami. O získaných prostriedkoch z predaja
hnuteľného a nehnuteľného majetku obce rozhoduje obecné zastupiteľstvo v
akejkoľvek sume
Starostka obce odovzdala slovom pánovi Hudákovi, ktorý dal návrh na doplnenie bodu
programu priamo na zasadnutí. Materiály k tomuto bodu programu neboli predložené.
Tomáš Hudák – pani kontrolórka nie je to protizákonné?
Ing. Oxana Hospodárová – čo sa týka predaja majetku, ak je príjem z predaja nehnuteľností,
môže byť použitý len na kapitálové výdavky. Keď je to príjem z hnuteľného majetku, môže
byť použitý na bežné výdavky. Ide to do rozpočtu. Je to príjem obce. Len zmenou rozpočtu sa
môže určiť účelovo, na čo budú finančné prostriedky použité.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
schvaľuje zmeny v štatúte obce: Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce čl. 14,
predaj majetku bod 3): Obec môže predať majetok v súlade s platnými právnymi predpismi a
zásadami. O získaných prostriedkoch z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku obce
rozhoduje obecné zastupiteľstvo v akejkoľvek sume.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

6

Júlia Drábiková, Kamil Haraj, Tomáš Hudák, Jozefína Kolesárová,
Bc. Metod Korpesio, Matej Silvay

0
1
0

Matej Silvay

Poslanci tento návrh hlasovaním schválili bez pripomienok.
Bod 14
Vyhodnotenie najvyššej cenovej ponuky a schválenie predaja obecným zastupiteľstvom,
vyhodnotenie najvyššej cenovej ponuky zo strany komisie, takisto zhodnotenie, návrh na
odpredaj traktora Zetor 7011. Obecný úrad zabezpečí informovanie záujemcov o
vyhodnotení cenových ponúk. Informuje vybratého záujemcu najvyššej cenovej ponuky
a vyzve ho k uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy, ktorá sa uzatvorí v lehote 15 dní od
schválenia obecným zastupiteľstvom
Starostka obce odovzdala slovom pani Kolesárovej, ktorá dala návrh na doplnenie bodu
programu priamo na zasadnutí. Materiály k tomuto bodu programu neboli predložené.
Jozefína Kolesárová – pani kontrolórka môže tam byť 15 dní od schválenia, alebo od
účinnosti?
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Ing. Oxana Hospodárová – tým sa skracuje termín. Zmluvu tiež treba spracovať.
Starostka obce máme navrhovateľa uznesení, nie je možné, aby na zapisovateľku hovorili
viacerí naraz.
Jozefína Kolesárová – musím to ešte raz skontrolovať. Navrhujem ešte doplniť: Najvyššia
ponuka.
M.A. Ivan Novotný – mali by sme si povedať, či to tomu Košičovi dávame.
Starostka obce - ešte raz poprosím návrh na uznesenie, aby som mohla dať hlasovať.
Jozefína Kolesárová predložila návrh uznesenia: vyhodnotenie najvyššej cenovej ponuky zo
strany obecného zastupiteľstva, takisto zhodnotenie, návrh na odpredaj traktora Zetor 7011.
Obecný úrad zabezpečí informovanie záujemcov o vyhodnotení cenových ponúk. Informuje
vybratého záujemcu najvyššej cenovej ponuky a vyzve ho k uzavretiu kúpno-predajnej
zmluvy, ktorá sa uzatvorí v lehote 15 dní od účinnosti uznesenia. Najvyššia cenová ponuka
bola od pána Jaroslava Kočiša, Budapeštianska 7, Košice v sume 1 300 Eur.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
schvaľuje vyhodnotenie najvyššej cenovej ponuky zo strany obecného zastupiteľstva, takisto
zhodnotenie, návrh na odpredaj traktora Zetor 7011. Obecný úrad zabezpečí informovanie
záujemcov o vyhodnotení cenových ponúk. Informuje vybratého záujemcu najvyššej cenovej
ponuky a vyzve ho k uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy, ktorá sa uzatvorí v lehote 15 dní od
účinnosti uznesenia. Najvyššia cenová ponuka bola od pána Jaroslava Kočiša, Budapeštianska
7, Košice v sume 1 300 Eur.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

6
1
0
0

Júlia Drábiková, Kamil Haraj, Tomáš Hudák, Jozefína Kolesárová,
Bc. Metod Korpesio, Matej Silvay
Matej Silvay

Poslanci tento návrh hlasovaním schválili bez pripomienok.
Starostka obce – uznesenie ste si naformulovali, tak ako ste naformulovali. Ja som čakala
uznesenie predaj traktora, komu a v akej sume. Ešte raz si musím pozriem text uznesenia.
Bod 15
Rôzne
Starostka obce
Odmeňovanie poslancov, komisie obecného zastupiteľstva
v rámci minulého zastupiteľstva ste mali predložiť návrhy na zmeny Zásad odmeňovania
poslancov; predložiť návrhy komisií obecného zastupiteľstva. Komisie ste si určili, takže sa
treba vyjadriť k tým zásadám.
Organizačný poriadok, Pracovný poriadok, Osobitná časť Pracovného poriadku
vzťahujúca sa na pedagogických zamestnancov a nepedagogických zamestnancov obce
(Materská škola a Školská jedáleň pri MŠ v Nižnom Klátove)
Podľa § 13 ods. 4 písm. d) z. 369/1990 Zb. starosta vydáva pracovný poriadok, organizačný
poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce o jeho vydávaní
informuje obecné zastupiteľstvo. Boli spracované uvedené poriadky, zaslané na vyjadrenie
odborom. Keďže závodný výbor zatiaľ nezasadal, účinnosť nadobudnú od 1.10.2015.
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Ing. Oxana Hospodárová odišla zo zasadnutia o 20:29 hod.
Kanalizačná prípojka pre MŠ a bytový dom
Boli zamerané pozemky, máme návrh technického riešenia pre VVS a. s., vypracoval to
stavebný dozor. Zatiaľ tam máme náklad na geodetické zameranie pozemkov. Potrebné je
jednanie na vodárňach, musíme vlastne tretíkrát prerobiť projekt a požiadať o nové stavebné
povolenie. Počítať musíme s napojením na kanalizáciu na Čaksovej ulici a defitívne s
prekopaním ihriska. Treba s tým počítať, pretože sa nevyhneme súkromným pozemkom.
Osadenie dopravných značiek; orez stromov
Správa ciest bola vyzvaná na osadenie dopravných značiek zákaz predchádzania, iné
nebezpečenstvo, povolené boli v júli 2015. Stále máme sťažnosti na rýchlosť a predbiehanie
áut v časti Mlynky. Orez stromov žiadame vykonať v časti Gruby, Skalka, Baška, Mlynky,
predovšetkým konáre zachytáva autobus.
Vodovod Nižný Klátov
Ukončenie stavby je plánované do 30.9.2015. Dnes som požiadala o informácie ohľadne
asfaltovania, stavu prípojok. Potrebné je pripojiť ešte pána Juhása a Kozákových na
Cintorínskej ulici (problém potok), Hudáková a Sceranková na Klátovskej ulici (problém, že
družstvo neumožnilo vybudovanie prípojky cez ich pozemok), Vrábeľ, Petruš, Nadzon a
Grumich a spol. (problém s pretláčaním prípojky, najprv pani Petrušová nechcela pustiť cez
svoje pozemky prípojku pre pána Grumicha a Nadzona, nakoniec ich musí pustiť cez svoj
pozemok pán Grumich, keďže sa plánované pretláčanie nepodarilo), prípojka Staník, Jokeľ,
Drábik (nebolo možné ich vybudovať z Klátovskej, prípojky majú zo Starej Košickej),
prípojka Dom smútku spolu s kostolom (prípojku som urgovala, nakoľko sa neozvala
cirkevná rada, šachta bude spoločná, budú tam dva vodomery, potrebné je zistiť tlak v potrubí
pre Dom smútku), prípojka pre pána Daubnera (bude musieť byť prekopaný asfalt, ktorý si
dal urobiť na vlastné náklady, nie je možné urobiť šachtu)
Júlia Drábiková – začnem k tým prípojkách a k tej Tichej ulici. Je to otrasná práca. Nie som
poverená, len počúvam od svojich ľudí z poslaneckého obvodu. Keď sa stretnú dva autá v
noci na zákrute na Tichú, bude nešťastie. Prečo to práve v zákrute takto nechajú. Po ceste sú
samé šutre. Toto my hovoria občania z Tichej ulice. Po druhé, pán Sekela na Tichej ulici má
prekopanú už týždeň prípojku. Chodíme tam len po príklope, prvý deň sme chodili po
paletách. Do rigola pri Juhásovi nasypali hlinu, čo jemu kopali. Potom sa nečudujme, že
budeme mať problémy s rigolami, keď začne dážď.
Jozefína Kolesárová – ja sa chcem opýtať, že kto ich chodí kontrolovať? Na základe sťažností
občanov, alebo ako sa to robí? Lebo oni robia, ako chcú.
Júlia Drábiková – nemám záujem tu riešiť aj tretiu vec, že nechajú rozkopanú cestu na
prípojku, neviem čo im v tom bráni zasypať to tam, ako býva Sekela. A ešte začali tam chodiť
tatrovky po ceste.
Jozefína Kolesárová – ten pán, čo tam stavia, robí kaskády a hlinu vyváža z našej strany.
Bc. Metod Korpesio – chcem sa opýtať s cintorínskou ulicou sa nerobí nič?
Starostka – tam nie sú urobené tri prípojky, ku ktorým som sa ja nedostala.
Bc. Metod Korpesio – ale ja myslím Kurčáka, Stoklasa.
Starostka – nie, ste mimo projektu.
Bc. Metod Korpesio – ale žiadosti sme dávali pred šiestimi či siedmimi rokmi na obecnom
úrade ešte u bývalej starostky.
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M.A. Ivan Novotný – ale prečo ste mimo projekt, veď vy tiež platíte dane?
Starostka – sú na súkromnom pozemku na urbárskom. Projekt je z roku 2001.
Bc. Metod Korpesio – nám povedali, že obec to neurgovala, že vodárne majú peniaze, lebo je
to z eurofondov. Žiadosť sme podpísali.
Starostka – ale keby bola žiadosť podpísaná, boli by ste v rámci projektu, pretože tie sa
dorábali.
Bc. Metod Korpesio – osobne Vám poviem, mne to nechýba. Ale horní susedia sa pýtajú, čo
sa s tým dá robiť. Aký je to projekt, keď príde majster a povie, že keď tade nechcete, tak Vám
nevykopeme a rozhodnite sa, kde chcete mať vykopané. To čo je za projekt. Ja keď zoberiem
projekt a vychýlim sa o 20 cm, tak príde stavebný dozor a ma rieši. To to je tak jánošikovsky.
Starostka – dobre, na toto sa opýtam.
Júlia Drábiková – ešte by som sa chcela opýtať, prečo oni nedokončia jednu prácu a začínajú
na päť etáp. Po celej dedine kopú. Ľudia sa nad tým pozastavujú, že nedokončia jednu prácu
a idú kopať ďalšiu časť.
Starostka – ja nie som obhajca vodární. Investorom sú vodárne, stavebný dozor si platia
vodárne. Čo stíham, samozrejme že urgujem. Pri výstavbe nám poškodili tri šachty, mali sme
dvakrát upchatú kanalizáciu, to sme riešili aj tento týždeň. Urgovala som rigoly na Tichej,
Klátovskej. Budú to musieť vyčistiť. Čaksovú ulicu budú rozkopávať ešte teraz. Čaksovú
ulicu začali ako prvú kopať ešte v marci. Kvôli tomu, že si niekto nevie označiť a doteaz
odovzdať zápis o umiestnení prípojky, tak sa na tú cestu vracajú trikrát. Za obecným úradom
mali problém pri prepychu, to veľmi dobre viete, museli ísť v ceste III triedy, na obecnom
pozemku cez sto metrov. Na Tichej ulici si museli vytyčovať obecný pozemok, aby išli iba
v obecnom pozemku, aby to prešlo cez eurofondy. V tejto časti sú viaceré prepichy, ktoré
treba spojiť. Kým to nemajú odtlakované, kým nepríde výkop skontrolovať plynár, kým
neprídu výkop skontrolovať z vodární, nemôžu ho uzavrieť. Tým, že oni potrebujú do 30.9.
uzavrieť stavbu, tak jednoducho to kopú z každej strany. Čo sa týka prípojok na Cintorínsku,
to sa opýtam, ale problém je už pri prípojke Novák a pri tých prípojkách, ktoré sú v rámci
projektu.
Júlia Drábiková – a ešte by som poprosila, nech pozametajú z Tichej po celej ceste tie šutre.
Je to minimálne od Papugu až dole ku Piknovej. Pýtajú sa ma ešte, že ak je asfalt prerezaný
a nie je zhutnený a je tam priekopa a trčí asfalt odseknutý, že komu dajú k náhrade tie
pneumatiky, alebo keď sa niekomu niečo stane s autom. Treba to zasypať aspoň hlinou,
pieskom, alebo niečím. Nie som kompetentná, aby som kritizovala niečiu prácu, ale...
Starostka – do výkopu môže ísť kameň od 0 až do 6. Takú som dostala odpoveď. Na to som
mala dnešné jednanie.
Stretnutie PD Klatov
Bolo by dobré stretnúť s nimi ohľadne prípojky pre pani Hudákovú a Scerankovú,
kanalizačnej prípojky pre bytový dom. Navrhnite, kedy by sme mohli stretnúť.
Jozefína Kolesárová – nedoriešili sme rozpočtové opatrenia.
Starostka – sme v rôznom.
Jozefína Kolesárová - a to stretnutie má byť s poľnohospodárskym družstvom?
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Starostka – áno. Stanovte si termín. Ďalej som chcela doriešiť deň dobrovoľníctva. Na maily
mi nereagujete. Čo sa týka rozpočtového opatrenia, ani som to neprečítala. Došlo to dnes.
Ako viete, materiály by sme mali mať tri dni pred rokovaním, aby sme vedeli zareagovať. Ja
ho ani neviem skontrolovať tak narýchlo. Je to na Vás.
Starostka prečítala obsah navrhovaného rozpočtového opatrenia (viď príloha).
Kamil Haraj – prečo to chcú presúvať?
Starostka – ja som nedostala žiadnu informáciu. Dnes som to našla na stole.
Jozefína Kolesárová – v škole maľoval Vlado Ňaršanský na dohodu o vykonaní práce. Kvôli
tomu sú presuny.
Kamil Haraj – z tej položky, keď som to správne pochopil odchádzajú peniaze. Z položky
rutinná a štandardná údržba budov odchádzajú. Dobre som to pochopil. Presun je zmena.
Jozefína Kolesárová – to sú iba presuny. Z tejto položky sa to presúva, pretože maľovanie
bolo vykonané nie dodávateľsky, ale na základe dohody.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
schvaľuje rozpočtové opatrenie pre Základnú školu.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

4
1
2
0

Júlia Drábiková, Jozefína Kolesárová, Bc. Metod Korpesio, Matej
Silvay
Matej Silvay
Kamil Haraj, Tomáš Hudák

Poslanci tento návrh hlasovaním schválili bez pripomienok.
Deň dobrovoľníctva
Jozefína Kolesárová – ja by som chcela ku dňu dobrovoľníctva niečo povedať. Písala som
mail. Chceli by sme sa spojiť s Metodom Korpesiom, aby sme so zobrali ten úsek pod
kostolom, mostík, zábradlie a to zošúchať, vymaľovať a vyrovnať terén. Nebude to toho 18.
a 19.8., lebo sme tých mladých ľudí oslovili a nevyhovuje im to. Takže by sme to urobili
v priebehu týždňa. Kúpi sa farba a kotúče na zošúchanie. Vyplanírovalo by sa to okolo
kontajnerov a tie kontajnery posunuli ku zábradliu, aby neboli tak do cesty.
Bc. Metod Korpesio – a tým pádom aj tá voda, ktorá zvrchu steká, by mala ísť do jarku a nie
ďalej za most. Vyskúšame, či to pomôže.
Jozefína Kolesárová – pri Ruščákovi bol rigol, stále bol čistený.
Bc. Metod Korpesio – teraz je tam taká voda, že to k tomu rigolu ani nepríde.
Jozefína Kolesárová – veľká kopa je aj za mostíkom. Elektriku budeme mať od Kataríny
Scerankovej a Terézie Jendrzinovej. Bločky za materiál donesieme.
Bc. Metod Korpesio – ten kontajner na šaty, to je koho? Vieme s tým hýbať?
Starostka – hýbať s tým vieme. Je na verejnom priestranstve. Oni si od nás ani nepýtali
povolenie, či to tam môžu umiestniť.
Tomáš Hudák – môj mail ti došiel? Lebo ja som písal, že sa nemôžem v tých dňoch zúčastniť.
22

Starostka – ja 26.9. sobášim, čiže ja som brigádu na 26.9. nemohla dať. Je síce pravda, že
o 15.00 hod zvykne byť sobáš. Bežne keď je brigáda, tak je od 7:00 hod do 13:00 hod.
Kontajnery sú objednané na 18.-22.9. a predpokladám, že odpust bude 27.9.. Preto sme dali
taký termín. Zber elektroodpadu bude 17.9.. Dňa 18.9.2015 budú pristavené veľkokapacitné
kontajnery. Musíme pozrieť plochy, kde sa môžu umiestniť.
Jozefína Kolesárová – s Júliou sme sa rozprávali, že keď by sme natreli zábradlie, tak by sme
natreli aj zástavky s bielou farbou.
Starostka – Matej si berie na starosť Čaks. Máme tam tri kontajnery, je tam veľmi zlé
podložie. Treba pod nich umiestniť 50-kilové betónové kocky. V škôlke je stretnutie rodičov,
kde sa hádam na niečom dohodnú. Potrebujeme upratať vzadu ten neporiadok. Chodník bol
vyčistený. Viacúčelové ihrisko je relatívne v poriadku po dnešnej návšteve pracovníčky. Ja si
klasicky beriem na starosť starý cintorín. Predpokladám, že dôchodcovia si zoberú na starosť
nový cintorín.
Kami Haraj – ja som písal, že pôjde, kde bude potrebné.
Zimná údržba
Starostka – ešte tu mám jednu vec. Čo sa týka traktoru, ten je uzavretý, ale nemáme
vyrovnanú zimnú údržbu, ktorú nám robil pán Čižmár. Pri tom všetkom, čo sa tu spustilo,
nechcel vyplatiť nič. Chcem počuť Váš názor, jednak traktor doviezol do Vyšného Klátova,
potom ho zviezol do Nižného Klátova a robil zimnú údržbu. Určite môžeme dávať do pléna,
že treba zabezpečiť zimnú údržbu na tento rok a budúci rok, pretože rok nám ešte vypomohol
s traktorom, ale koncom roka 2015 určite nie.
Tomáš Hudák – koľko to je zimnú údržbu?
Starostka – minimálne 600 eur sme mu dlžní. Takže vyjadrenia z Vašej strany?
Bc. Metod Korpesio – ste povedali minimálne 600 eur? To čo znamená, že to môže byť aj
2000 eur?
Starostka – minimálne 600 eur musíme zaplatiť.
Tomáš Hudák – on si tam povedal?
Starostka – nie, ja som si to narátala podľa toho, koľko práce vykonal. V tom traktore som
sedela aj ja, v Čakse aj na Cintorínskej, na Klatovianke a pri ceste III. triedy. A nie raz.
Jozefína Kolesárová – veď v tej nájomnej zmluve bolo kosenie a iné. Tak prečo sa neplnila tá
zmluva? Prečo sa mu cez toto nevyplatilo?
Starostka – pretože nechcel počúvať, že koľko peňazí dostane. Určite sa to vyrovná,
pozháňam na to sponzorský príspevok, len aby ste o tom vedeli. Uzavriem túto tému. Myslím
si, že nebol problém pozháňať sponzorský príspevok tristo eur na znalecký posudok k stavbe
bitúnku, tisíc eur na právnu pomoc čo sa týka kameňolomu, ja si myslím, že nebude problém
získať sponzoring na to, aby sme to vyrovnali.
Bc. Metod Korpesio – je september, čo s ďalšou údržbou? Máme nejaký plán?
Starostka – je to na Vás. Dávam do pléna zimnú údržbu, možnosti vieme.
Jozefína Kolesárová – ja asi sponzorsky vybavím zimnú údržbu. Ja takého sponzora nájdem,
čo bude robiť zimnú údržbu.
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Starostka – vítam to. Viete, ktoré ulice nám Národná diaľničná spoločnosť vie urobiť. A to je
Hlavná, Tichá. Na Cintorínsku, na Záhradnú a na Čaksovú má problém sa dostať. Má ešte
niekto z poslancov nejaké otázky k bodu rôzne?
Dopravné značenie v obci
M.A. Ivan Novotný – ja by som sa chcel opýtať, či máme ako obec, resp. obecné
zastupiteľstvo nejaké páky na to, lebo máme tu niekoľko dopravných značiek zákazu vstupu
nákladných vozidiel, lebo sa tu suverénne prechádza ako na diaľnici. Včera ma skoro jedno
zrazilo na úseku Hlavnej ulice.
Tomáš Hudák – keby si staval dom, tiež by ti muselo prísť také 20-tonové auto.
M.A. Ivan Novotný – treba do nejakým spôsobom vydiskutovať. Tie vozidlá išli od
kameňolomu. Potom dajme dole tie značky.
Tomáš Hudák – ty máš pocit, že ťa nebudú ohrozovať, keď tam nebudú značky?
Starostka – jediná možnosť, keďže tu nemáme obecnú políciu, je volať štátnu políciu. Pána
riaditeľa budem volať aj kvôli Mlynkom, lebo stále sa tam nedodržuje rýchlosť, predchádza
sa tam, aj keď je tam plná čiara.
Tomáš Hudák – aj tá časť z Hýľova dole.
Starostka – veď tu sa jazdí pri tom výkope neskutočne.
Bc. Metod Kopresio – bolo by zaujímavé dať tam zákaz zastavenia. Tak ako Myslava si dala
plnú čiaru a stoja na chodníkoch, na ceste.
Starostka – kde dať zákaz zastavenia?
Bc. Metod Kopresio – napríklad ako býva pán Čižmár a vyššie, tam stoja džípy, človek ich
musí obchádzať cez plnú čiaru, obehovať nemôžeme, ale ich musím obchádzať.
Starostka – o dopravné značenie môžeme požiadať. Na predchádzanie a iné nebezpečenstvo
som požiadala. Schvaľuje to okresný úrad a správa ciest sa k tomu vyjadruje. Obecné
zastupiteľstvo schvaľuje určenie dopravného značenia v rámci obce, miestne komunikácie.
„25 RÁD, AKO CHRÁNIŤ SVOJ ŽIVOT, ZDRAVIE A MAJETOK“
Tomáš Hudák – keď som organizoval NA TRÁVE, som požiadal pána Gergeľa, aby mi tu dal
hliadku na celú noc na ihrisko. Aj som sa im zato poďakoval. Medzitým mi dal aj knižku, vraj
ju dával aj tebe. Preštudoval som si ju celú a veľmi ma zaujala. Dám to aj Vám, aby ste si to
prezreli. Bol by som za to, aby sme ju dali aspoň do družiny jednu, do škôlky dve, nech si ich
rodičia prestriedajú.
Jozefína Kolesárová – tá kniha sa dá objednať?
Tomáš Hudák – neviem, nie je na nej ani cena.
Starostka – dobre, zistím cenu, určite bude podľa nákladov. Predpokladám do troch eur.
Tomáš Hudák – je to 25 rád, ako chrániť svoj život, zdravie a majetok. Je aj pre deti,
seniorov.
Jozefína Kolesárová – čiže na obecnom úrade je tá knižka už dávno?
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Starostka – nie, nemám. Viem o tej knižke, ale musím si ju vypýtať. Ja som rozmýšľala, že to
môže byť ako darček pre dôchodcov. Aj keby sme to dali do každej domácnosti, to je okolo
200 ks, tak by to vyšlo okolo 600 eur. To záleží na Vás.
Tomáš Hudák – pán Gergeľ mi povedal, že do tohto projektu sa zapojila aj Malá Ida a iné
okolité obce.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
berie na vedomie informácie ohľadne odmeňovania poslancov, komisií obecného
zastupiteľstva; organizačného poriadku, pracovného poriadku, osobitnej časti pracovného
poriadku vzťahujúceho sa na pedagogických zamestnancov a nepedagogických zamestnancov
obce (Materská škola a Školská jedáleň pri MŠ v Nižnom Klátove); kanalizačnej prípojky pre
MŠ a bytový dom; osadenia dopravných značiek, orezu stromov; vodovodu Nižný Klátov;
stretnutia s PD Klatov; dňa dobrovoľníctva; zimnej údržby; dopravného značenia v obci;
knižku „25 RÁD, AKO CHRÁNIŤ SVOJ ŽIVOT, ZDRAVIE A MAJETOK“.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

7

Júlia Drábiková, Kamil Haraj, Tomáš Hudák, Jozefína Kolesárová,
Bc. Metod Korpesio, M.A. Ivan Novotný, Matej Silvay

0
0
0

Poslanci tento návrh hlasovaním zobrali na vedomie.
Bod 16
Diskusia
Starostka obce otvorila diskusiu. Do diskusie sa prihlásil Rastislav Vajcík. Pán Vajcík nech sa
páči.
Rastislav Vajcík – čo mieni zriaďovateľ urobiť pre deti v škôlke ohľadom prieskoviska
a prístrešku kvôli odrezaným stromom. Zelená plachta, ktorá je tam natiahnutá neplní účel.
Starostka – deti sú na školskom dvore od určitého času. Tieň majú zabezpečený v rámci
budovy. Pani riaditeľka povedala, že majú dostatočný tieň. Tá plachta bola ako dočasné
riešenie. O chvíľu bude zima. Bude sa to riešiť na rodičovskom združení. Návrh je altánok.
Rastislav Vajcík – lenže tie stromu sú vyrezané skoro tri štvrťroka. A doteraz tam neprišla
žiadna náhrada.
Starostka – náhradná výsadba stromov bude do konca roka.
Rastislav Vajcík – a budú vysadené 15-metrové? Malé stromčeky tam tieň neurobia.
Starostka – ani vtedy tam veľký tieň z tých stromov nebol. Je tam dub, ktorý sa rozkonári,
lebo má tam teraz priestor a na druhej strane sú tiež stromy, kde sa urobí nejaké sedenie pre
deti.
Rastislav Vajcík – takže sa to na rodičovskom bude riešiť? Dobre, ja som zvedavý, čo mi na
to povie pani riaditeľka. Len aby ma zase neodkázala na zriaďovateľa.
Starostka – na rodičovskom združení budem aj ja. Zvyknem byť na rodičovské združenie
v materskej škole prizvaná. To sa v základnej škole nedeje. Ja som okrem jedného, žiadne
rodičovské v materskej škole nevynechala. Nebude to ani teraz, ak mi do toho neprídu nejaké
pracovné povinnosti.
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Jozefína Kolesárová – ja by som chcela k tomu niečo povedať. Ja som sa vtedy pýtala, prečo
bol zátvor dva mesiace, lebo sa na tom kútiku začalo pracovať až 10.8.. Ty si mi povedala, že
zátvor bol zo zdravotných dôvodov. Potom som sa ospravedlnila, že keď zo zdravotných
dôvodov, tak dobre. Lenže tam žiadne zdravotné dôvody neboli. Informovala som sa.
Starostka – ja som Ti povedala, že mali marodku a ukončovali marodku v rámci školského
roka skôr a chceli mať mesiac voľno tento rok.
Jozefína Kolesárová – ja som sa informovala, osobne som rozprávala, že žiadne zdravotné
dôvody tam neboli. Operácie, čo mali, boli skôr, že tam žiadny dôvod nebol, aby bol zátvor
na dva mesiace. Ešte som sa informovala u Vlada Žabeckého na dobrovoľnú činnosť.
Dokonca mi povedal to, že dal návrh na kúpu materiálu v decembri, že vo februári nemali čo
robiť a že povedali starostke, že to urobia za tri dni – piatok, sobota, nedeľa, že zátvor kvôli
prerábaniu vôbec nemusel byť. Oni to kľudne mohli urobiť vo februári a nemuselo sa to robiť
v lete, keď majú plno práce a tým pádom jeden na druhého čakali a kvôli tomu to dokončovali
31.8..
Starostka – k tomu sa nebudem vyjadrovať. Zátvor bol urobený a na to boli dôvody. Rodičia
boli informovaní.
Jozefína Kolesárová – o zdravotných dôvodoch boli informovaní rodičia?
Starostka – áno.
Rastislav Vajcík – nám bolo povedané, že bude škôlka zatvorená z dôvodu rekonštrukcie, nie
kvôli chorobe.
Starostka – ale jeden z dôvodov bol aj choroba. Rozpočet bol schválený 17.6., tak asi ťažko
som mohla kupovať materiál v marci, napríklad. V provizóriu, ale to nemusím pani
účtovníčke hovoriť, môžeme ísť do 1/12. Minulý rok sme tam nemali naplánovanú žiadnu
opravu.
Jozefína Kolesárová – s provizóriom to nemá nič spoločné. Mal byť nakúpený materiál, malo
sa to robiť za tri dni tak, ako dávali návrh. Boli ochotní, pretože nemali čo robiť. Nemal byť
zátvor preto, že to zriaďovateľ rozhodol. Stále sa má diskutovať, hlavne s rodičmi aj s niekým
iným, nie len že zriaďovateľ rozhodne, že dva mesiace je zátvor. Potom každý dookola
nadáva. A prečo ste neprišli na zasadnutie obecného zastupiteľstva? Vypeckovať škôlku, je
úžasná a nadštandardná a zatvoriť ju, to je aká logika. Všetkých budem žiadať, že nie len
rozprávať vonku, ale treba prísť na zasadnutie OZ a povedať to tu a nie len mne, pretože
zátvor nemal byť, nebol tu dôvod na zatvorenie škôlky na dva mesiace. A keď takto budú
rozprávať, tak ja budem žiadať petíciu ako poslankyňa a doniesť ju sem. Neexistuje, aby
škôlka ako máme my, bola dva mesiace zatvorená a tí čo prežívajú pomaly v perníkovej
chalúpke, tak fungujú. A fungujú, a idú, až keď dôjdu blšky tak potom musia zatvoriť. To je
všetko. To je môj názor.
Starostka - ďalší do diskusie sa prihlásil pán Bernát. Nech sa páči.
Mikuláš Bernát – vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci. Ako veľmi dobre viete,
10.1.2015 ma navštívila pani matrikárka doma, aby som ja a moja manželka podpísal čestné
vyhlásenie o súhlas na umiestnenie traktora na mojom dvore do 30.6.2015. Prišli sme tu na
obecný úrad, boli tu prítomní poslanci Matej Silvay, podpísaný, Metod Korpesio, Kamil
Haraj, Ivan Novotný. Koncom júna, keď som prišiel za pani starostkou, že čo je s traktorom,
lebo blížil sa termín, na druhý deň malo byť 30.6., tak mi povedala, že ona má s tým
spoločné, že o tom rozhodujú len poslanci. Tak je to dosť čudné vyjadrenie. Preto sa chcem
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opýtať aj teraz, že ešte dokedy mám čakať s tým traktorom, aby mi už zmizol z dvora. Toto je
najhoršie a toto ma strašne urazilo, že jedna starostka povie, že čo ona má s tým spoločné.
Tuto je podpísaná ako prvá Marcela Jokeľová ako svedok. Bolo by dobré zjednať v tej veci
nejakú nápravu, aby sme vedeli na čom sme. A netreba sa vyhovárať na poslancov v žiadnom
prípade. Pani starostka tam bola a starostka je odvodené od slova starať sa. Keď sa nestarala
o to, že kde bol traktor, že nevedeli poslanci o ňom, že kde bol traktor umiestnený, ako bol
umiestnený a v akom stave bol vrátený naspäť, tak treba sa potom o to už postarať aspoň
teraz, aby čím skôr z toho dvora zmizol.
Tomáš Hudák – ja pevne dúfam, že už v krátkej dobe sa to porieši.
Jozefína Kolesárová – nevedeli sme, že sa to tak posunie, ale už by sa to malo ukončiť.
Mikuláš Bernát – tu nejde o to, len treba povedať áno, viem o tom, nedarí sa mi a nie
povedať, ja s tým nemám nič spoločné, to poslanci. Čo to je za výrok jedného štatutárneho
zástupcu obce.
Starostka – predpokladám, že moja reakcia k tomu nie je potrebná. Je to všetko pán Bernát,
môžem dať priestor pani Staníkovej?
Mikuláš Bernát – môžete, keď nie je potrebné, aby si na to odpovedala, tak to je úbohé. Tak
aspoň poviem, tak prepáč ty sprosták, že som ti tak povedala.
Ing. Gabriela Staníková – po týchto všetkých výrokoch, ktoré tu boli povedané, ma prešla
chuť povedať nejaký bod. Takže ďakujem pekne za slovo.
Bod 17
Záver
Starostka obce ukončila štvrté zasadnutie obecného zastupiteľstva, poďakovala prítomným za
účasť. Zasadnutie bolo ukončené o 21:15 hod.

Overovatelia:
Júlia Drábiková

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

Tomáš Hudák

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

Zapisovateľka:
Andrea Müllerová

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

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

27

