OBEC NIŽNÝ KLÁTOV
Zápisnica
z piateho zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 19.11.2015
Prítomní:

Starostka obce: PhDr. Ing. Marcela Jokeľová
Poslanci: Júlia Drábiková, Kamil Haraj, Tomáš Hudák, Jozefína
Kolesárová , Bc. Metod Korpesio, Matej Silvay
Neprítomný: M.A. Ivan Novotný
Ďalší prítomní: Ing. Oxana Hospodárová, hlavná kontrolórka obce
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. Výročná správa obce za rok 2014
5. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský
rok 2014/2015 Materskej školy v Nižnom Klátove
6. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za
školský rok 2014/2015 Základnej školy v Nižnom Klátove
7. Návrh predaja pozemku
8. Plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov ZŠ
9. Správa hlavnej kontrolórky o výsledkoch kontroly od 1.9.2015 do 31.10.2015
10. Plán aktivít obce na roky 2015-2020
11. Zimná údržba
12. Komisie obecného zastupiteľstva
13. Rôzne
14. Diskusia
15. Záver
Bod 1
Otvorenie zasadnutia
V zmysle pozvánky piate zasadnutie otvorila starostka obce. Pozvánka na dnešné zasadnutie
bola poslancom doručená spolu s niektorými materiálmi osobne, bola zverejnená. Prítomných
je 6 poslancov, pán M.A. Ivan Novotný svoju neúčasť z rodinných dôvodov ospravedlnil
mailom 18.10.2015. 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 – chcela by som doplniť bod zasadnutia: čerpanie, respektíve použitie
finančných prostriedkov získaných z odpredaja traktora.
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Tomáš Hudák – ja by som chcel doplniť: zrušenie uznesenia č. 19 z roku 2015 a ďalší bod:
zmena v zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce.
Jozefína Kolesárová – aj ja by som chcela doplniť jeden bod: zrušenie uznesenia č. 5 zo dňa
12.3.2014 bod b) odstavec 3 písm. a, b, c, d v plnom rozsahu a ešte jeden bod: zrušenie
uznesenia č. 58 o neakreditovanom vzdelávaní pedagogických zamestnancov v materskej
škole.
Bc. Metod Korpesio – ja by som chcel doplniť jeden bod: vyčíslenie nákladov za právne
zastupovanie obce od roku 2011 vo veci kameňolomu.
Starostka obce dala schváliť návrh na doplnenie programu:
Návrh Júlie Drábikovej: doplnenie bodu programu 13: čerpanie, respektíve použitie
finančných prostriedkov získaných z odpredaja traktora, návrh Tomáša Hudáka: doplnenie
bodu programu 14 - zrušenie uznesenia č. 19 z roku 2015, návrh Tomáša Hudáka: doplnenie
bodu programu 15 – zmena v zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce, návrh
Jozefíny Kolesárovej: doplnenie bodu programu 16 - zrušenie uznesenia č. 5 zo dňa 12.3.2014
bod b) odstavec 3 písm. a, b, c, d v plnom rozsahu, návrh Jozefíny Kolesárovej: doplnenie
bodu programu 17 - zrušenie uznesenia č. 58 o neakreditovanom vzdelávaní pedagogických
zamestnancov v materskej škole, návrh Bc. Metoda Korpesia: doplnenie bodu programu 18 vyčíslenie nákladov za právne zastupovanie obce od roku 2011 vo veci kameňolomu.
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 doplnenia bodov programu hlasovaním schválili bez pripomienok.
Starostka obce dala schváliť program 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva takto:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
a navrhovateľa uznesení
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Výročná správa obce za rok 2014
5. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský
rok 2014/2015 Materskej školy v Nižnom Klátove
6. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za
školský rok 2014/2015 Základnej školy v Nižnom Klátove
7. Návrh predaja pozemku
8. Plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov ZŠ
9. Správa hlavnej kontrolórky o výsledkoch kontroly od 1.9.2015 do 31.10.2015
10. Plán aktivít obce na roky 2015-2020
11. Zimná údržba
12. Komisie obecného zastupiteľstva
13. Čerpanie, respektíve použitie finančných prostriedkov získaných z odpredaja
traktora
14. Zrušenie uznesenia č. 19 z roku 2015
15. Zmena v zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce
16. Zrušenie uznesenia č. 5 zo dňa 12.3.2014 bod b) odstavec 3 písm. a, b, c, d v
plnom rozsahu
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17. Zrušenie uznesenia č. 58 o neakreditovanom vzdelávaní pedagogických
zamestnancov v materskej škole
18. Vyčíslenie nákladov za právne zastupovanie obce od roku 2011 v o veci
kameňolomu
19. Rôzne
20. Diskusia
21. Záver
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 programu hlasovaním schválili bez pripomienok.
Za zapisovateľku zo zasadnutia obecného zastupiteľstva starostka určila Andreu Müllerovú,
za overovateľov: Bc. Metoda Korpesia, Mateja Silvaya a za navrhovateľa uznesení Tomáša
Hudáka.
Bod 3
Kontrola prijatých uznesení
Starostka – na minulom zasadnutí OZ (09.09.2015) bolo prijatých 15 uznesení a jedno
všeobecne záväzné nariadenie obce o podmienkach držania a chovu psov.
Bolo prijaté:
uznesenie č. 52, ktorým OZ zobralo na vedomie doručenie troch obálok s cenovými
ponukami.
uznesenie č. 53, ktorým OZ prerokovalo VZN č. 2/2015.
Schválené VZN č. 2/2015 o podmienkach držania a chovu psov na území Obce Nižný Klátov
bolo v súlade so zákonom zverejnené na úradnej tabuli a webovej stránke obce.
uznesenie č. 54, ktorým obecné zastupiteľstvo schválilo výmenu pozemkov je v plnení,
potrebné je odkúpiť ďalšiu časť pozemkov.
uznesenie č. 55, ktorým obecné zastupiteľstvo schválilo zámer predať nehnuteľný majetok
obce je bodom č. 7 dnešného rokovania. V zmysle zákona predaj schvaľuje obecné
zastupiteľstvo 3/5 väčšinou.
uznesenie č. 56, ktorým obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie informácie ohľadne
sťažnosti pána Františka Kováča. Výsledky šetrenia komisie (záznam zo dňa 28.9.2015
predložený obci 7.10.2015) boli oznámené sťažovateľovi. Dňa 18.11.2015 pán František
Kováč telefonicky oznámil, že nie je pravda, čo bolo uvedené v odpovedi. Autá na ulici
parkujú naďalej, svedkom toho mal byť pán Korpesio, ktorý nevedel prejsť. Pán Stanický robí
zásahy do komunikácie v blízkosti plota pána Kováča. Sťažoval sa na to, že ani polícia ani
obec v danej veci nekoná. Na stretnutie s komisiou nebol pozvaný, rovnako ako pán Stanický,
ktorý parkuje autá a vykonáva zásahy do komunikácie.
uznesenie č. 57, ktorým obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu o výsledkoch
kontroly hlavnej kontrolórky.
uznesenie č. 58, ktorým obecné zastupiteľstvo schválilo plán kontinuálneho vzdelávania.
uznesenie č. 59, ktorým obecné zastupiteľstvo schválilo doplnenie štatútu. Doplnený štatút
bol v súlade so zákonom zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce.
uznesenie č. 60, ktorým obecné zastupiteľstvo schválilo komisiu verejného poriadku.
uznesenie č. 61, ktorým obecné zastupiteľstvo schválilo predloženie čerpania rozpočtu.
Čerpanie rozpočtu obce bolo predložené poslancom 2.10.2015 (Tomáš Hudák, Bc. Metod
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Korpesio, Matej Silvay), 3.10.2015 (Júlia Drábiková, Kamil Haraj, Jozefína Kolesárová),
6.10.2015 (M.A. Ivan Novotný). Vzhľadom k tomu, že súčasťou rozpočtu je aj rozpočet ZŠ,
jeho čerpanie bolo predložené poslancom 7.10.2015 (Júlia Drábiková, Kamil Haraj, Tomáš
Hudák, Jozefína Kolesárová, Bc. Metod Korpesio, Matej Silvay) a 18.10.2015 (M.A. Ivan
Novotný).
uznesenie č. 62, ktorým obecné zastupiteľstvo schválilo doplnenie štatútu. Doplnený štatút
bol v súlade so zákonom zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce.
uznesenie č. 63, ktorým obecné zastupiteľstvo schválilo vyhodnotenie najvyššej cenovej 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.
Listom zo dňa 28. 09.2015 bol informovaný vybraný záujemca obecným zastupiteľstvom
(prevzatie 29.09.2015), rovnako ako neúspešní kandidáti (prevzatie listu 30.09.2015
a 12.10.2015). Dňa 29.09.2015 bola podpísaná a zverejnená kúpnopredajná zmluva. Dňa
07.10.2015 bola vykonaná zmena vlastníka na Okresnom dopravnom inšpektoráte, dňa 8.10.
2015 ukončené povinné zmluvné poistenie. Dňa 08.10.2015 po predložení dokladu
o zaplatení kúpnej ceny 1300 € na účet obce bol na základe preberacieho protokolu
odovzdaný nepojazdný traktor. Prevzatie bolo za účasti pána Bc. Mikuláša Bernáta, Jaroslava
Kočiša a Ľubomíra Kolesára, bola vyhotovená fotodokumentácia. Dňa 13.11.2015 bolo
zúčtované nespotrebované poistné v sume 5,41 €.
uznesenie č. 64, ktorým obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočtové opatrenie pre Základnú
školu. Schválenie opatrenie bolo oznámené ZŠ.
uznesenie č. 65, ktorým obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie informácie ohľadne
odmeňovania poslancov, komisií obecného zastupiteľstva; organizačného poriadku,
pracovného poriadku, osobitnej časti pracovného poriadku vzťahujúca 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; „25 RÁD, AKO CHRÁNIŤ SVOJ ŽIVOT,
ZDRAVIE A MAJETOK“.
Do dnešného dňa neboli predložené návrhy na odmeňovanie poslancov; komisie obecného
zastupiteľstva sú bodom rokovania č. 12; o vydaní poriadkov budú informovaní zamestnanci
na pracovnej porade; ohľadne kanalizačnej prípojky pre MŠ a bytový dom sa uskutočnilo
rokovanie na VVS, bude sa prepracovávať projekt už po štvrtýkrát, predtým ako sa tak stane,
je potrebné uskutočniť ohliadku na mieste, či je možné realizovať pretláčanie potrubia v 4m
hĺbke v blízkosti potoka a budovy MŠ, dohodnutá ohliadka je na zajtra o 9:00 hod; bola
zaslaná urgencia na osadenie značiek a orez stromov vedľa cesty III triedy Správe ciest KSK;
vodovod Nižný Klátov, je predĺžený termín ukončenia stavby, podarilo sa vybudovať
prípojku pre pána Hudáka a pani Scerankovú vďaka ústretovosti pána Kavčáka, ktorý umožnil
vstup na pozemok, bola zaslaná sťažnosť na realizáciu prác aj s ohľadom na to, že bol po
tlakovej skúške vytopený rodinný dom pána Országha, ktorý umožnil výstavbu prípojky pre
PD Klatov a pána Henzela; dňa 07.10.2015 sa uskutočnilo stretnutie s PD Klatov, stretnutia sa
zúčastnili aj vlastníci bytov (Balog, Hudák, Adamčík). Témou stretnutia boli vodovodné
prípojky, kanalizačná prípojka pre bytový dom a MŠ, hnojná jama. Stretnutia sa okrem pána
Novotného zúčastnili všetci poslanci. Zo strany obce bola pre PD Klatov prednesená žiadosť
o umiestnenie vodovodnej prípojky v zmysle schváleného projektu vodovodu pre dva rodinné
domy. Zástupcom PD Klatov bolo oznámené, že obec realizovala zameranie pozemkov
a predložila návrhy na realizáciu kanalizačnej prípojky bytového domu. Vzhľadom k tomu, že
je potrebné prekopanie ihriska, majitelia bytov boli upozornení na to, že ak gravitačné
potrubie nebude možné vybudovať, bude potrebné realizovať prečerpávanie splaškov
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prostredníctvom čerpacej stanice na pozemku PD Klatov. Obec žiadala o častejšie vývozy
močovky z nádrží pre hnojnej jame, aby nedochádzalo k jej stekaniu do Nižnoklátovského
potoka. Predseda PD Klatov, a.s. nesúhlasil s vybudovaním prípojky pre rodinné domy
Hudákovcov a Scerankovcov cez pozemok v ich vlastníctve. Rovnako nesúhlasil
s prečerpávačkou v blízkosti bytovky, na pozemku PD Klatov. Namietal, že z hnojnej jamy
vyteká voda, ktorá obsahuje čistý dusík a je nezávadná. Žiadal obec o odstránenie rigola
vybudovaného vedľa pozemku pána Hudáka; vydanie VZN, ktorým by sa obmedzil pohyb
motorkárov; o obmedzenie parkovania motorových vozidiel na ulici Hlavnej; o upozornenie
firiem realizujúcich vodovod na skládku zeminy pri PD Klatov. Nemal námietky, ak obec
vyčistí rigoly pri ceste smerujúcej k PD Klatov, ktoré sú zanesené z cesty, ktorá je podľa jeho
vyjadrenia vo vlastníctve PD Klatov; zorganizovali sme brigády počas dní dobrovoľníctva
všetkým, ktorí sa zúčastnili brigád chcem touto cestou poďakovať; zimná údržba je bodom
rokovania č. 11, nakoľko sa pani Jozefína Kolesárová síce vyjadrila, že sponzorsky vybaví
zimnú údržbu, nakoniec sa tak nestalo a bola vypísaná výzva; dopravného značenia v obci
v časti Mlynky bude riešené pri stretnutí ohľadne zástavky; „25 RÁD, AKO CHRÁNIŤ SVOJ
ŽIVOT, ZDRAVIE A MAJETOK“ do dnešného dňa neboli predložené návrhy k objednávke
brožúry zo strany poslancov, ktorý si výtlačok mali pozrieť. Cena brožúry je 2,76 €,
oznámenie bolo poslancom zaslané 16.9.2015.
Jedno uznesenie bolo procesné.
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.
Uznesenie č. 47/2015 zo dňa 17.06.2015 neboli vyúčtované náklady na DJ v plnej výške,
nakoľko nebola predložená ďalšia faktúra. Napriek opakovaným výzvam Patrik Truhan
nepredložil ďalšiu faktúru ani nevrátil požičaný reproduktor. Písomne bol vyzvaný na
vrátenie do 23.11.2015.
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.
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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 zobrali na vedomie.
Bod 4
Výročná správa obce za rok 2014
Starostka – dňa 12.10.2015 sa uskutočnil audit konsolidovanej závierky a výročnej správy.
Výročná správa (viď príloha) bola zverejnená na úradnej tabuli a webovej stránke obce.
Prekladám Vám správu nezávislého audítora Obecnému zastupiteľstvu obce Nižný Klátov, ku
konsolidovanej účtovnej závierke a dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy
s účtovnou závierkou v zmysle zákona č. 540/2007 Z. z. § 23 odsek 5. Správu a dodatok
správy na požiadanie starostky prečítala Andrea Müllerová (viď príloha).
V zmysle zákona o účtovníctve výročnú správu je potrebné schváliť za predchádzajúce
účtovné obdobie do 31.12.2015.
Starostka – obec je zriaďovateľom základnej školy s právnou subjektivitou, preto je potrebné
vykonať konsolidovanú závierku oboch subjektov a zároveň vypracovať za celok aj výročnú
správu. Obec je povinná auditovať účtovníctvo, základná škola nie je, preto je tam uvedená
podmienka ohľadne neauditovaného účtovníctva ZŠ.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
berie na vedomie výročnú správu Obce Nižný Klátov za konsolidovaný celok za rok 2014,
správu nezávislého audítora Obecnému zastupiteľstvu obce Nižný Klátov, ku konsolidovanej
účtovnej závierke a dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou
závierkou v zmysle zákona č. 540/2007 Z. z. § 23 odsek 5.
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 zobrali na vedomie.
Bod 5
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok
2014/2015 Materskej školy v Nižnom Klátove
Starostka
Bola Vám zaslaná správa (viď príloha). Správa bola riaditeľkou školy PaedDr. Veronou
Piknovou vypracovaná 28.8.2015, predložená Rade školy až po voľbách 2.10.2015,
vzhľadom k tomu, že bolo potrebné jej doplnenie po odchode predsedníčky. K predloženej
správe nemám žiadne pripomienky. Na zasadnutí je prítomná pani riaditeľka PaedDr. Verona
Piknová, ak má niekto pripomienky rada ich zodpovie.
PaedDr. Verona Piknová – môžem Vám ju prečítať celú, alebo mi dajte dotaz, že čo Vás
zaujíma. Počula so tu o tom kontinuálnom vzdelávaní akreditovanom. Dotaz dajte smerom ku
mne, lebo niektorým veciam sa nerozumie a inak sa to podáva. Tohto roku som navrhla, že
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nebude žiadne akreditované vzdelávanie, nakoľko minulý rok ja som nemala a pani učiteľka
mala a za to získala kredity. Tento rok máme prípravu na nový vzdelávací program, ktorý už
mal byť tohto roku, ale je posunutý o rok. Všetky školenia, ktoré budú tohto roku prebiehať,
budú orientované na to, aby sme pripravili nový vzdelávací program. Neviem, či ste videli
správu, alebo nie. Nastúpila som do materskej školy 1. júla 2014. Celý júl som pracovala
a popri práci som musela vypracovať nový školský program, ktorý nebol v súlade so
zákonom, musela som vypracovať nový vzdelávací program, ktorému som dala názov
Dúhový svet, lebo takisto nekorešpondoval s tým, čo sa má učiť v materskej škole. Musela
som vypracovať nový prevádzkový poriadok, lebo žiadny prevádzkový poriadok tam nebol.
Strašne veľa práce ma počkalo. Nebola som prijatá nejak pekne mojimi kolegyňami, alebo
kolegyňou, alebo celkovo kolektívom. Neviem, z akého dôvodu. Toľko k pani učiteľke: ak
máte od nej tie informácie ohľadne akreditácie, ak jedna pani učiteľka nevie napísať jednu
prípravu a ja ju učím a ona ešte žiada kredity, tak to je už veľa. Mám príliš veľa zlých
skúseností s ňou a pokračuje to ďalej. Keď ja navrhnem kontinuálne vzdelávanie, ja za neho
zodpovedám a to platí. Neviem prečo sa ide zase riešiť nejaké akreditované vzdelávanie.
Jozefína Kolesárová – my sme ako obecné zastupiteľstvo odsúhlasili niečo a potom sme sa
informovali, že každý zamestnanec sa má právo vzdelávať, profesijne postupovať.
PaedDr. Verona Piknová – ale tu nejde o to, že ona sa nebude vzdelávať. Ona sa bude
vzdelávať, ale nebude za to dostávať kredity.
Jozefína Kolesárová – my sme ani nič neriešili, ale nič na tom nemení, že ja som rozprávala s
pani Hajdukovou a ona mi to rázne vysvetlila. Navigovala ma na paragraf a na zákon. Čiže
vlastne či už je to táto, alebo príde nejaká nová, ale nič na tom nemení, že má právo a
povinnosť sa akreditovane vzdelávať.
Starostka - pri schvaľovaní plánu som poslancom vysvetlila, že za plán kontinuálneho
vzdelávania zodpovedá riaditeľka školy. A máme tu obidve riaditeľky, takže oni vedia, čo
potrebujú, pani riaditeľka v materskej škole u jednej učiteľky, ale aj u seba a pani riaditeľka
základnej školy u ostatných učiteliek, že čo potrebujú na výchovno-vzdelávací proces. Oni sú
zodpovedné za pedagogickú stránku výučby.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
schvaľuje správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský
rok 2014/2015 Materskej školy v Nižnom Klátove.
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 predloženú Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za
školský rok 2014/2015 Materskej školy v Nižnom Klátove schválili bez pripomienok.
Bod 6
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok
2014/2015 Základnej školy v Nižnom Klátove
Starostka
Bola Vám zaslaná správa (viď príloha). Správa bola riaditeľkou školy Mgr. Annou
Hudákovou vypracovaná 15.9.2015, schválená v Rade školy 30.9.2015. K predloženej správe
mám niekoľko pripomienok. Na strane č. 2 je v ŠKD 38 žiakov, na poslednej strane 39
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žiakov. Zaujala ma podpora čitateľskej gramotnosti – I. stupeň projekt p. Straussovej,
poznámka o 100 % kvalifikovanosti učiteľov, ale nie celkom vyhovujúcej aprobačnej
štruktúre, preto sa niektoré predmety vyučujú neodborne.
Mgr. Anna Hudáková – kvalifikovaní sme všetci, sme všetci s vysokoškolským
pedagogickým vzdelaním, každý na svoje predmety, len nedá sa to pri našom počte a počtoch
tried zabezpečiť kvalifikovane odučiť všetky predmety. My tu kvalifikovaného telocvikára,
hudobníka nedostaneme. Čo sa týka projektu pani Straussovej, ona robila čitateľské dielne,
mali vypracovanú ukážku z knižiek, ďalej od pani Futovej knižky, potom k tomu robili
pracovné listy, robili to dva mesiace. Je to o tom porozumení textu. Je to nadväznosť na
testovanie, je to o čitateľskej gramotnosti. Čo sa týka počtu žiakov v ŠKD, tak na začiatku bol
iný počet žiakov, aj na konci školského roka, lebo aj počas roka deti nastúpia do školy, ale aj
odídu.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
schvaľuje správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za
školský rok 2014/2015 Základnej školy v Nižnom Klátove.
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 predloženú správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
za školský rok 2014/2015 Základnej školy v Nižnom Klátove schválili bez pripomienok.
Bod 7
Návrh predaja pozemku
Starostka obce dňa 15.7.2015 bola obci doručená žiadosť o odkúpenie pozemku. Na minulom
zasadnutí bol schválený zámer predať nehnuteľný majetok obce. Bol Vám zaslaný materiál
spolu s návrhom uznesenia.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove v
súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a § 9a ods.
8 písm. e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v z. n. p. schvaľuje trojpätinovou väčšinou
predaj časti obecného pozemku, registra E KN č.5000/20, výmera 292 m2, druh pozemku –
ostatná plocha, v katastrálnom území Nižný Klátov vo vlastníctve Obce Nižný Klátov,
vedeného v katastri nehnuteľností Okresného úradu Košice – okolie, katastrálneho odboru na
LV č. 816 do výlučného vlastníctva žiadateľke Eve Vaľovej rod. Kňazovickej, bytom Nižný
Klátov, Klátovská 131/10 za cenu 20 €/ m2, s tým, že dôvod predaja osobitný zreteľ bol
schválený uznesením č. 55/2015.
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 predaj pozemku hlasovaním schválili bez pripomienok.
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Bod 8
Plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov ZŠ
Starostka obce predložila obecnému zastupiteľstvu návrh plánu kontinuálneho vzdelávania
pedagogických zamestnancov ZŠ na školský rok 2015-2016 (viď príloha). Plán predložila
v zmysle zákona riaditeľka základnej školy na základe výzvy zo dňa 23.9.2015. V zmysle § 5
zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov riaditeľ školy predkladá zriaďovateľovi na schválenie: návrhy
na počty prijímaných žiakov a návrhy na počty tried; návrh na zavedenie študijných alebo
učebných odborov a ich zameranie; návrh školského vzdelávacieho programu a výchovného
programu; návrh rozpočtu; návrh na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy alebo
školského zariadenia; správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a
podmienkach; správu o výsledkoch hospodárenia školy alebo školského zariadenia;
koncepčný zámer rozvoja školy alebo školského zariadenia rozpracovaný najmenej na dva
roky a každoročne jeho vyhodnotenie; informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálnotechnickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu.
Mgr. Anna Hudáková – väčšina učiteľov je prihlásená na to isté vzdelávanie. Ide o finančnú
gramotnosť. Presadzuje sa to vo všetkých predmetoch. Musíme mať k tomu aj plán finančnej
gramotnosti, lebo sa to doteraz neučilo. Sú to veci z poisťovníctva, bankovníctva.
Nevyčíslovala som tam finančné náklady. Ak sa to prejaví v rozpočte, tak v budúcoročnom.
Jednak sa to odrazí v rozpočte ak nás pozvú, lebo mi sa tam prihlasujeme, ale ani na
minuloročné vzdelávanie sme doteraz neboli pozvaní. Oni čakajú na naplnenie určitých
skupín a potom nás pozývajú. Väčšinou sa to organizuje po vyučovaní v piatok a sobotu.
Starostka – základná škola funguje v inom systéme, ako materská škola. Ak učiteľka
v základnej škole ide na akreditované vzdelávanie, škola na to dostane peniaze. V materskej
škole dostaneme 2 400 € na jedno dieťa. Ak nemáme plnú naplnenosť tak je to -2 400 €.
Základná škola na vykrytie mzdových nákladov má dohodovacie konanie, ktoré sa zúčastňuje
zriaďovateľ.
Bc. Metod Korpesio – v tabuľke pani Hamorskej chýba 10 kreditov, hovorili ste, že sú všetci
kvalifikovaní, Bobáľová nemá titul.
Mgr. Anna Hudáková – je to chyba v písaní má tam byť 10 kreditov spolu, pani učiteľka
vysokú školu má, iba si nepožiadala o používanie titulu, my sme automaticky tituly po
absolvovaní školy nedostali, bolo treba za to zaplatiť.
Jozefína Kolesárová – chcem sa opýtať na tie počty kreditov.
Mgr. Anna Hudáková – za toto absolvované školenie dostaneme 10 kreditov, za 30 kreditov
dostaneme 6 % príplatok, za 60 kreditov dostaneme 12 % príplatok.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
schvaľuje plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov ZŠ.
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.
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Bod 9
Správa hlavnej kontrolórky o výsledkoch kontroly od 1.9.2015 do 31.10.2015
Starostka obce predložila obecnému zastupiteľstvu správu hlavnej kontrolórky o výsledkoch
kontroly od 1.9.2015 do 31.10.2015 (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 1.9.2015 do 31.10.2015.
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 zobrali na vedomie.
Bod 10
Plán aktivít obce na roky 2015-2020
Starostka obce bol Vám zaslaný návrh aktivít (viď príloha). Poprosila som pani kontrolórku
o vysvetlenie, akú možnosť má obec pri čerpaní úveru.
Ing. Oxana Hospodárová – je potrebné prepočítať úverový rámec. Berú sa do úvahy skutočné
príjmy predchádzajúceho roka. Obec môže čerpať úver do výške 60 % bežných príjmov.Za
rok 2014 sme mali skutočné bežné príjmy vo výške 500 598 € a 60 % z toho je 300 358 €. To
je maximálna suma, ktorú môže obec čerpať na návratné zdroje financovania, ak by úverovú
zmluvu podpisovala v roku 2015. Ďalšia podmienka je, že ročné splátky nesmú byť vyššie
ako 25 % a to predstavuje sumu 125 149,50 €. Keby to bolo v roku 2016, brali by sa do
úvahy skutočné bežné príjmy z roku 2015. Ak by sme získali nejaké finančné prostriedky
v rámci nejakého projektu, je podmienka 5 alebo 10 % spoluúčasť obce a plus k tomu DPH,
ktoré treba uhradiť za uskutočnené práce. Úroky sú takisto neoprávnený náklad.
Starostka - preposlala som Vám 3 výzvy: rekonštrukcia domu smútku, kultúrneho domu a
miestnych komunikácií. Nemôžeme ísť do rekonštrukcie kultúrneho domu a zároveň do
rekonštrukcie ihriska. Povedzte svoj názor. Pri dome smútku je treba rátať s nákladmi na
odstránenie statických porúch, pri komunikáciách náklad bude závisieť od rozsahu
rekonštrukčných prác.
Matej Silvay – ja si myslím, že dôležité sú rigoly, lebo nás voda berie po ceste. Zbytočne je
robiť novú cestu, keď ju nemáme odvodnenú. Dom smútku nie je odizolovaný. Pre mňa sú
rigoly a dom smútku najdôležitejšie.
Bc. Metod Korpesio – pre mňa sú cesty priorita.
Tomáš Hudák – odvodňovacie rigoly určite aj dom smútku a cesty aspoň vyspraviť. Ja som
videl dom smútku a je v zlom stave.
Jozefína Kolesárová – ja som za rigoly a cesty a úsporu energií.
Júlia Drábiková – ja som za rigoly a dom smútku.
Kamil Haraj – ja som za dom smútku a rigoly.
Tomáš Hudák – koľko stojí rigol?
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Starostka – minimálna cena 1 500 eur/5 m. Čo sa týka rekonštrukcií, aby to bol oprávnený
náklad, treba obstarávať projektovú dokumentáciu, verejné obstarávanie na dodávateľa,
termín na podávanie žiadostí je od 1. februára do 10. februára 2016.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
schvaľuje plán aktivít: rekonštrukcia domu smútku, ciest, rigolov a s tým spojené náklady na
stavebné povolenie, projektovú dokumentáciu, verejné obstarávanie, vypracovanie žiadosti
a v prípade potreby geometrické zameranie.
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.
Nasledovala prestávka o 20:29 hod. na návrh Tomáša Hudáka. Pani riaditeľka ZŠ, hlavná
kontrolórka obce a starostka obce prezreli predložený návrh na rozpočtové opatrenie ZŠ.
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 prestávku hlasovaním schválili.
Bod 11
Zimná údržba
Starostka obce ako bolo spomenuté v kontrole prijatých uznesení, nakoľko pani Jozefína
Kolesárová oznámila, že sponzorsky nezabezpečí zimnú údržbu, bolo potrebné zverejnenie
výzvy (viď príloha). Výzva bola zverejnená na úradnej tabuli, webovej stránke, hlásená
prostredníctvom obecného rozhlasu. Bola zaslaná písomne pre viaceré podnikateľské
subjekty. Na obec bola doručená jediná cenová ponuka.
Návrh na určenie komisie sú dvaja poslanci obecného zastupiteľstva. Navrhujem Jozefínu
Kolesárovú, Tomáša Hudáka, za obec Andrea Müllerová.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
berie na vedomie vyhlásenie výzvy na zabezpečovanie zimnej údržby a určenie komisie
v zložení Jozefína Kolesárová, Tomáš Hudák a Andrea Müllerová.
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 zobrali na vedomie.
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Bod 12
Komisie obecného zastupiteľstva
Starostka obce dňa 6.11.2015 boli mailom zaslané návrhy na zloženie a pôsobnosť
schválených komisií obecného zastupiteľstva Jozefínou Kolesárovou. Dňa 16.11.2015 bol
návrh doplnený Matejom Silvayom. Doplnené návrhy Vám boli zaslané spolu s materiálmi na
zasadnutie. Predkladateľom bola pani Kolesárová.
Jozefína Kolesárová – súhlasím s doplnením
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
schvaľuje zloženie kultúrno-športovej komisie: Tomáš Hudák, Júlia Drábiková, Matej
Silvay, Marián Ondrejkovič, Peter Škovran, Janette Furínová, Jana Hudáková, zloženie
komisie pre životné prostredie a výstavbu: Bc. Metod Korpesio, Jozefína Kolesárová, Kamil
Haraj, Ing. František Kováč, Ing. Iveta Bernátová, Patrik Bujňák, Radoslav Kollár, zloženie
komisie verejného poriadku: Bc. Metod Korpesio, Jozefína Kolesárová, Tomáš Hudák,
Rastislav Vajcík, Valentín Pramuk, zloženie finančno-sociálnej komisie: Bc. Metod Korpesio,
Jozefína Kolesárová, M.A. Ivan Novotný, Ing. Gabriela Staníková, Mgr. Jana Kolesárová,
Matej Silvay a ich pôsobnosti podľa predloženého návrhu.
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.
Bod 13
Čerpanie, respektíve použitie finančných prostriedkov získaných z odpredaja traktora
Starostka obce odovzdala slovom pani Drábikovej, ktorá dala návrh na doplnenie bodu
programu priamo na zasadnutí. Materiály k tomuto bodu programu neboli predložené.
Júlia Drábiková – ja by som mala návrh, aby sa vyjadrili poslanci, že čo z týchto
prostriedkov, za ktoré sa odpredal traktor, plánujeme zakúpiť.
Jozefína Kolesárová – my by sme chceli doplniť kuchyňu sporák, chladničku, riady.
Matej Silvay – ja keď môžeme povedať svoj názor, bol som v meste pozrieť veci v predajni
Stihl, ktoré sú potrebné a nápomocné, keď sme traktor predali. Súhlasil by som aj so
šporákom. Treba nám aj pílu, ďalej máme iba jednu kosačku – krovinorez, vypýtal som si
ponuku na kosačku so zberom a s pohonom, aby sme ju vedeli využiť. Aby sme doplnili veci,
ktoré sú potrebné. Takisto ohľadom kompostovania, by bolo dobré keby sme mali drvičku.
Predložil som cenovú ponuku, platnú do 23.11.2015.
Tomáš Hudák – ja by som bol za veľké nerezové umývadlo, chladničku, šporák a veľké
hrnce. Keďže chceme riešiť odpad a nevieme, akým spôsobom budeme preberať, či
objemovo, alebo váhovo, tak som hľadal na internete a našiel som paletový vozík s váhou.
Bc. Metod Korpesio – ja som za kuchyňu.
Júlia Drábiková – ja som za kuchyňu.
Kamil Haraj – ja som tiež za kuchyňu, aj pílu, alebo kosačku.
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Jozefína Kolesárová – kosačka sa mala kúpiť z údržby už dávno.
Tomáš Hudák – aj pri akciách, čo sa vyberie za sálu tak 50 % nech ide na náklady za sálu a
50 % nech sa odkladá na investície do kuchyne.
Júlia Drábiková – pozerala som cenu šporákov 350 – 380 €.
Starostka obce bod bol doplnený na zasadnutí, požiadala o návrh uznesenia.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
schvaľuje použitie finančných prostriedkov z odpredaja traktora na nákup vybavenia
kuchynky v sále kultúrneho domu v plnej sume 1300 Eur. Po zistení cenových ponúk bude na
ďalšom zasadnutí obecného zastupiteľstva upresnená špecifikácia vybavenia.
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.
Bod 14
Zrušenie uznesenia č. 19 z roku 2015
Starostka obce bol predložený návrh na zrušenie uznesenia, ak sa dobre pamätám z 9.1.2015,
ohľadne zhromaždenie obyvateľov obce, ktoré malo byť zvolané na sedemnástu hodinu,
termín sa upresní po doručení cenových ponúk na opravu traktora.
Odovzdala slovo pánovi Hudákovi, ktorý predložil návrh na doplnenie bodu programu priamo
na zasadnutí. Materiály k tomuto bodu programu neboli predložené.
Tomáš Hudák – keďže sme neuskutočnili zhromaždenie obyvateľov, trebalo by uznesenie
zrušiť.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
ruší uznesenie č. 19 z roku 2015 o zvolaní zhromaždenia obyvateľov.
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.
Bod 15
Zmena v zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce
Starostka obce predložený návrh bol Tomášom Hudákom priamo na zasadnutí. Materiály
k tomuto bodu programu neboli predložené.
Tomáš Hudák – navrhoval by som zmenu v zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom
obce v čl. 16 Súťažná komisia takto: Súťažnú komisiu v počte najmenej 5 členov menuje
obecné zastupiteľstvo a to najneskôr do 10 dní od vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže.
Členmi súťažnej komisie musia byť minimálne 3 poslanci obecného zastupiteľstva.
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Starostka obce pre zapisovateľku je jednoduchšie, ak máte návrh uznesenia napísaný to
z podkladov odpísať, ako jej uznesenie diktovať.
Ing. Oxana Hospodárová – trošku ste si to skomplikovali, lebo ste tam dali do 10 dní. Súťaž
vyhlasuje zastupiteľstvo a do 10 dní by zasadlo ďalšie zastupiteľstvo a stanovilo by komisiu.
Jednoduchšie je na tom istom zastupiteľstve, ktoré vyhlási verejnú obchodnú súťaž, zároveň
stanoviť aj komisiu. Verejné obchodné súťaže sa týkajú len predaja majetku.
Starostka obce dala schváliť predložený návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom
Klátove schvaľuje zmenu čl. 16 v zásadách o hospodárení a nakladaní s majetkom obce
takto: Súťažnú komisiu v počte najmenej 5 členov menuje obecné zastupiteľstvo svojim
uznesením pri vyhlásení verejnej obchodnej súťaže. Členmi súťažnej komisie musia byť
minimálne 3 poslanci obecného zastupiteľstva.
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.
Bod 16
Zrušenie uznesenia č. 5 zo dňa 12.3.2014 bod b) odstavec 3 písm. a, b, c, d v plnom
rozsahu
Starostka obce predložený návrh bol Jozefínou Kolesárovou na dnešnom zasadnutí. Keďže
sme nemali materiály k tomuto bodu programu predložené, tak ani neviem o aké uznesenie sa
jedná.
Jozefína Kolesárová - znenie uznesenia: obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove ruší
uznesenie č. 5 zo dňa 12.3.2014 bod b) odstavec 3 písm. a, b, c, d v plnom rozsahu.
Matej Silvay – o čom je to uznesenie?
Jozefína Kolesárová - je to zase ten presun starostkou obce rozpočtovaných prostriedkov v
rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, do výšky
10 000 € v jednotlivom prípade, povolené prekročenie a viazanie príjmov do výšky 10 000 €
v jednotlivom prípade, povolené prekročenie a viazanie výdavkov do výšky 10 000 € v
jednotlivom prípade, povolené prekročenie a viazanie finančných operácií do výšky 10 000 €
v jednotlivom prípade.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
ruší uznesenie č. 5 zo dňa 12.3.2014 bod b) odstavec 3 písm. a, b, c, d v plnom rozsahu.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

5
0
1
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.
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Bod 17
Zrušenie uznesenia č. 58 o neakreditovanom vzdelávaní pedagogických zamestnancov v
materskej škole
Starostka obce predložený návrh bol Jozefínou Kolesárovou na dnešnom zasadnutí. Materiály
k tomuto bodu programu predložené neboli.
Jozefína Kolesárová – vypočuli sme si názor pani riaditeľky, s ktorým sme sa stotožnili
a berieme ho na vedomie. Zrušenie tohto uznesenia umožní pedagogickým zamestnancom
materskej školy akreditovane sa vzdelávať. Doplnenie kvalifikačných predpokladov
a vzdelávania je stále prínosom pre naše deti, si myslíme. Snaha o úsilie zamestnancov
absolvovať takýto profesijný postup ukončený náročnou obhajobou záverečnej práce, by mal
byť ocenený. Po konzultácii s pani Hájekovou, ktorá ma naviedla na zákon č. 317/2009 od § 5
po § 11 a § 35 má pedagogický zamestnanec právo, ale hlavne povinnosť dopĺňania
profesijných kompetencií potrebných na výkon pedagogickej odbornej činnosti. Obecné
zastupiteľstvo by malo podporovať vzdelávanie zamestnancov materskej školy, nebrániť
svojim schválením ich profesijnému rastu, postupu v zamestnaní a odovzdávaní svojich
vedomostí. Chceli by sme týmto pani riaditeľku poprosiť o doplnenie a vypracovanie nového
plánu kontinuálneho vzdelávania podľa toho, čo ma pani Hájeková navigovala, podľa § 5 ods.
5 zákona 317/2009, podľa ktorého zamestnávateľ nesmie pedagogického zamestnanca, ani
odborného zamestnanca postihovať, alebo znevýhodňovať len preto, že si uplatňuje svoje
práva podľa tohto zákona. Ja si myslím, že je to postupnosť a náklady, ktoré pritom vzniknú,
je to ročná, dvojročná až trojročná záležitosť. A okrem iného, nie sú to náklady pani starostky,
ani pani riaditeľky, sú to náklady obce a obec chce mať vzdelaných ľudí, ktorí budú naďalej
vzdelávať naše deti.
Kamil Haraj – ja súhlasím s pani riaditeľkou ako povedala, že nebráni učiteľke sa vzdelávať
a pošle ju na neakreditované vzdelávanie. Čiže učiteľka sa bude vzdelávať, len za to nebude
mať kredity. Obec bude mať nižšie výdavky. Ja si nemyslím, že deti v škôlke potrebujú nejak
obzvlášť vzdelanú učiteľku. Keď som dobre pochopil pani riaditeľku, tak pani učiteľka
odmietla ísť na školenia.
Matej Silvay – pani riaditeľka povedala vcelku všetko ako má byť od a po z, čo ani my
nevieme tieto veci. Ona to veľmi dobre ovláda, veď nemá jeden rok odučení. Nechcem
nikomu uškodzovať. Je presne v poriadku, čo ona povedala. Nemali by sme do toho šprtať,
lebo ako povedal pán Korpesio, či to schválime, alebo neschválime, ona o tom bude
rozhodovať. Máme nulovú rozhodovateľnosť.
Jozefína Kolesárová – pani riaditeľka by sama mala vedieť, čím si musela prejsť, kým
nazbierala také vzdelanie. Prečo by si také vzdelanie nemohol prejsť aj iný človek.
Ing. Oxana Hospodárová – prepáčte, spomínali ste od ktorého roku je ten zákon, čiže odvtedy
je možné zbierať kredity, nie celý život, lebo to v minulosti nebolo. A nemám momentálne
zákon v rukách, nemám k tomu podklady. Nie som si istá, či obecné zastupiteľstvo môže
vstupovať do kompetencií riaditeľa. Keď riaditeľ má kompetenciu predložiť, tak on predloží.
Ale či zastupiteľstvo môže zmeniť a žiadať po ňom iné?
Kamil Haraj – pani učiteľka bola na minulý rok na kreditované vzdelávanie, čiže zrejme mala
zvýšený plat. V každej práci je tak, že nie každý rok má zamestnanec zvýšený plat. Treba, aby
ubehli dva, tri, štyri roky, kým sa dočká zvýšenia platu.
Starostka – kredity sa môžu vyzbierať aj za rok. Záleží to od toho, aké vzdelávanie absolvujú.
Kredity sa dajú získať za rigoróznu prácu. Učitelia mali plat zvýšený aj v rámci zákona. Takto
sa potom postavím aj k rozpočtu, pretože máme tu aj iných zamestnancov, nielen
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pedagogických. Učitelia dostali zvýšenie platu priamo v tarifách a pri iných zamestnancoch to
tak nie je.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
ruší uznesenie č. 58 o neakreditovanom vzdelávaní pedagogických zamestnancov v materskej
škole.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

4
0
2
1

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

Poslanci tento návrh hlasovaním schválili bez pripomienok.
Bod 18
Vyčíslenie nákladov za právne zastupovanie obce od roku 2011 vo veci kameňolomu
Starostka obce návrh predložený Bc. Metodom Korpesiom na dnešnom zasadnutí. Materiály
k tomuto bodu programu predložené neboli. Prosím o predloženie návrhu na uznesenie.
Bc. Metod Korpesio – mám otázku, ako to dopadlo a kto zaplatil tú pokutu, vlastne trovy
konania, čo si žiadal právnik druhej strany. Odvolali sme sa?
Starostka – samozrejme, že sme sa odvolali, čiže nie je to ukončené. Ak vznikne obci škoda,
pani právnička je poistená, budeme to riešiť vtedy, ak takáto vec nastane.
Jozefína Kolesárová – chcem sa opýtať. Ako sa to mohlo stať, že v právnej lehote to
nepodala?
Starostka – pani právnička má doručenku z pošty.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
schvaľuje vyčíslenie nákladov na právne služby JUDr. Rajtákovou od roku 2011 vo veci
kameňolomu.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

5
0
1
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.
Bod 19
Rôzne
Rozpočtové opatrenie základnej školy č. 2/2015
Starostka obce oboznámila poslancov že dnes 19.11.2015 bolo predložené rozpočtové
opatrenie základnej školy č. 2/2015, prečítala ho a zároveň upozornila na chybu
v predloženom rozpočtovom opatrení v časti položky 614, v predloženom návrhu je uvedený
tarifný plat, položka 614 sú odmeny. Požiadala poslancov o vyjadrenie.
Tomáš Hudák – v predloženom návrhu, ktorý som mal k dispozícii bola zakrúžkovaná
položka.
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Starostka obce – cez prestávku sme si to vysvetlili, pani riaditeľka potrebovala odísť, je to
chyba v predloženom návrhu, okrem toho sme sa opýtali na materiál za 3,0 tis. eur, sú to
skrinky pod počítače.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2/2015 predložené základnou školou, zvýšenie výdavkov
rozpočtu o 1 629 Eur.
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.
Odmeňovanie poslancov, komisie obecného zastupiteľstva
Blíži sa koniec roka, treba sa vyjadriť k odmenám, v zásadách nemáte stanovené sumy.
Tomáš Hudák – čo sa týka odmeňovania, keby sme to neprebrali, to neplatí to, čo bolo
predtým?
Starostka – predtým sme mali stanovenú sumu v rozpočte, ktorá sa rozdeľovala podľa toho,
ako sa poslanci zúčastňovali na zastupiteľstvách a v zásadách je určené, že je možnosť vzdať
sa odmeny. Napríklad Ing. Ján Hlavačka, Ing. Valér Kováč a Matej Silvay sa vzdali odmien
počas všetkých štyroch rokov.
Jozefína Kolesárová – tam je fixná suma, nie?
Bc. Metod Korpesio – to sa môžeme odmien vzdať, alebo to na niečo dať?
Matej Silvay – vzdávali sme sa odmien v prospech obce na určitý účel.
Bc. Metod Korpesio – je tajné koľko mali minulého roku?
Júlia Drábiková – 254 € v hrubom.
Starostka – na najbližšie obecné zastupiteľstvo pripravíme návrh na odmeňovanie poslancov.
Brožúra
„25 RÁD, AKO CHRÁNIŤ SVOJ ŽIVOT, ZDRAVIE A MAJETOK“ do dnešného dňa ste sa
nevyjadrili k tomu, či sa objednáva alebo nie, cenová ponuka Vám bola zaslaná je to 2,76
€/1ks platí do konca roka 2015. Je to cena pre počet kusov do 500.
Stretnutie starostov s výborom urbariátu
Zorganizovala som stretnutie výboru urbariátu so starostami okolitých obcí kvôli prístupovej
ceste ku kameňolomu. Predpokladám, že poslanci, ktorí sú členmi urbariátu Vás o tom
informovali.
Voľby
Sú vyhlásené voľby do NRSR na 5. marca 2016. Pre obec z toho vyplýva viacero povinností.
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Matrika, evidencia, štatistika – elektrické podávanie
Nakoľko matričný úrad máme my, máme povinnosť elektronicky spracovávať žiadosti.
Andrea je teraz často na školení, musím ju zastupovať. Doteraz sa zúčastnila na 13
neakreditovaných školeniach.
Zníženie príspevku pre predškolákov – 200 eur
Podľa oznámenie okresného úradu, máme znížení príspevok na predškolákov o 200 eur.
Príprava PHSR
Pripravujeme Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Je potrebné stretnutie
s pracovnými skupinami a vypracovanie záznamu.
MAS stratégia
Menia sa metodické pokyny k vypracovaniu stratégie. Dokonca novembra je potrebné upraviť
stratégiu.
Autobusová zastávka - Mlynky
Starostka – predbežne som sa stretla s policajtom a zástupcom okresného úradu.
Predpokladám, že keď je to návrh Čonku, tak umožní nástupište na svojom parkovisku
v smere do Nižného Klátova. Čo sa týka opačného smeru, SAD žiada, aby boli zastávky
oproti sebe, resp. čo najbližšie. Chcem počuť Váš názor. Musíme urobiť stretnutie so SAD,
policajtmi a okresným úradom. Musí byť vyhotovený projekt na autobusovú zastávku na
znamenie, musí byť spevnená plocha. Porozprávam s pánom Bérešom, ktorý nám spracoval
passport ciest, lebo sa v tom vyzná. Preto treba počítať s nákladmi na zastávku, spevnenú
plochu a projekt.
Matej Silvay – trebalo by vyzvať majiteľov, ktorí sú oproti pána Čonku, či s tým oni nemajú
problém, lebo nemusia s tým súhlasiť.
Kamil Haraj – môžem sa porozprávať s pánom Čonkom, SAD má podmienku 500 m
vzdialenosť od zastávok.
Starostka – zistíme majiteľa oproti pánovi Čonkovi a oslovíme ho, či súhlasí so zastávkou na
znamenie, rovnako zistíme vzdialenosť zastávok a doriešime to na ďalšom zasadnutí
obecného zastupiteľstva.
Žiadosť o odpredaj obecného pozemku – Ivana Šedivá
Starostka – žiadateľka má chatu postavenú na urbárskom pozemku, má podpísanú nájomnú
zmluvu?
Tomáš Hudák – podpisovali sa nejaké zmluvy, predpokladám, že áno.
Starostka – prečo sa pýtam, platil taký úzus, že žiadateľ o odpredaj obecného pozemku musí
vysporiadať pozemky urbariátu, súkromných vlastníkov a o predaji obecného pozemku sa
rozhodne následne nato. Súhlasím s tým názorom, že ak je tam súkromný vlastník nech sa
vysporiada najprv s ním, mohlo by sa stať, že o obecný pozemok bude mať záujem urbariát.
Starostka – má niekto iný názor? alebo ostávame v tejto línii, ak má niekto okrem obecného
pozemku v rámci svojho pozemku aj iných vlastníkov, najprv vysporiada pozemok urbariátu,
iných vlastníkov a až potom obec. Bol vyslovený súhlas. Niekto ešte do rôzneho?
Žiadosť o čistenie priehradzky
Bc. Metod Korpesio – ja by som sa chcel opýtať, či musíme prijať nejakým uznesením
čistenie rigola, lebo v komisii pre životné prostredie je v jednom z bodov: kontroluje
funkčnosť a udržiavanie systému protipovodňových opatrení na zmiernenie účinkov
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živelných pohrôm. Poveríme Andreu, alebo prijmeme uznesením, aby by im tam dvakrát
týždenne vyvolávala? Lebo chlapi my povedali, že radi prídu, len treba tlačiť na šéfstvo.
Starostka – povedali mi, že zbytočne vyvolávam. Ja to dávam písomne. V januári 2015 bol
vyčistený Nižnoklátovský potok. Keď boli teraz pozrieť priehradzku, tak nám napísal, že ju
čistiť nebudú, lebo je funkčná. Na jednu obec majú päť rokov minimálne.
Bc. Metod Korpesio – môžem volať za obec ja?
Starostka – môžete. Môžeme to posielať aj písomne ak chcete, 4 x do mesiaca.
Vyjadrenie pani Jozefíny Kolesárovej
Jozefína Kolesárová – ja by som sa chcela dotknúť veci, ktorá je pre mňa veľmi háklivá.
Chcela by som Ti zároveň poďakovať za to, že ako si sa zachovala k Vladovi Žabeckému. Za
to, že som spomenula v rámci toho zátvoru. Malo sa to robiť v apríli, čo mi to odsúhlasili traja
ľudia, ale v tom čase, ako som to tu rozprávala, som povedala jeho meno. Ja si myslím, že je
to úbohé, že hneď na druhý deň si ho zavolala a si sa pomstila tak, že si mala na neho dosah,
že robil tu dobrovoľnú činnosť. Potom prišiel za mnou a mi hovorí, že „Jožka, čo som ja
plano povedal. Ja som len povedal toto jak bolo. Že sme dali materiál, že toto, že Joži Hužvár
už dal v decembri, že sme to mohli za tri dni zmáknuť. Jožka, čo som ja plano povedal“. Ja
som plano povedala, že som vyslovila tvoje meno. Chcem sa Ti poďakovať a chcem Ti len
povedať, že to bolo úbohé. A ja som mala dva týždne výčitky svedomia, že som toto meno tu
povedala, že ten človek aj keď neviem aké dohody robil, neviem ako sa zamestnal, alebo čo,
tých 60 Eur dobrovoľnej činnosti si tu odrobil. Aj keď nárazovo, aj keď sú tam podmienky.
A na druhý deň sa pomstiť človeku, ktorého ja tu spomeniem v rámci toho, že tu riešime
zátvor, alebo že sa to mohlo robiť vo februári, ja myslím že je to úbohé. A ja neskutočné
výčitky som mala, takže chcem sa Ti veľmi pekne poďakovať. Chcem to dať do zápisnice,
aby ten kto bude čítať zápisnicu, aby vedel o tom, že jak som ja na to doplatila, že som vôbec
otvorila ústa a snažila riešiť zátvor škôlky na podnet rodičov a potom som do toho zatiahla
nevinného človeka, ktorý na druhý deň bol na koberčeku a bolo s ním urobené tak, ako bolo
urobené. On nepovedal, ako sa ho to dotklo, len keď som prišla k nim riešiť, tak Evička
povedala, že on to nedá najavo, ale strašne ho to trápi a mňa ešte dupľom, pretože ja som jeho
povedala, keď som tu riešila zátvor. Takže asi len toľko. Poprosím do zápisnice, ďakujem Ti.
Starostka – ešte niekto do rôzneho?
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
berie na vedomie informácie ohľadne odmeňovania poslancov a komisií obecného
zastupiteľstva; brožúry „25 RÁD, AKO CHRÁNIŤ SVOJ ŽIVOT, ZDRAVIE A
MAJETOK“; stretnutia starostov s výborom urbariátu; volieb; matriky, evidencie, štatistiky elektronického podávania; zníženia príspevku pre predškolákov – 200 €; prípravy PHSR;
MAS stratégie; autobusovej zastávky - Mlynky; žiadosti o odpredaj obecného pozemku –
Ivana Šedivá; žiadosti o čistenie priehradzky; vyjadrenia pani Jozefíny Kolesárovej.
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
1

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

Poslanci tento návrh hlasovaním zobrali na vedomie.
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Bod 20
Diskusia
Starostka obce otvorila diskusiu. Zapísaná bola pani Staníková, ale počas zasadania odišla.
Ešte niekto do diskusie?
Bc. Metod Korpesio – kedy končia hlavnú ulicu?
Starostka – je to robené v subdodávke, správa ciest si vyžiadala betónovanie, v tejto časti bola
zmena stavby kvôli PD Klatov (prípojka pani Sceranková, Hudák) aj to bol dôvod prečo sa to
nebetónovalo skôr.
Júlia Drábiková – prečo prerezali cestu pod družstvom? Obyvatelia nemôžu parkovať doma,
parkujú vedľa Mika. Potom nám bude nadávať pán Hudák.
Matej Silvay – hovoril som s chlapmi, súril som ulicu Hlavnú, poslali ich na Čaksovú ulicu.
Čo vykopú majú zaasfaltovať.
Starostka – Čaksová bola rozkopaná 3 dni, dva dni im nedodávali asfalt. Je potrebné stanoviť
termín zasadnutia komisie.
Bod 21
Záver
Starostka obce ukončila piate zasadnutie obecného zastupiteľstva, poďakovala prítomným za
účasť. Zasadnutie bolo ukončené o 22:00 hod.

Overovatelia:

Bc. Metod Korpesio .........................................

Matej Silvay

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

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

Zapisovateľka:
Andrea Müllerová

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