OBEC NIŽNÝ KLÁTOV
Zápisnica
z druhého zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 8.4.2015
Prítomní:

Starostka obce: PhDr. Ing. Marcela Jokeľová
Poslanci: Júlia Drábiková, Kamil Haraj, Tomáš Hudák, Jozefína
Kolesárová, Bc. Metod Korpesio, M.A. Ivan Novotný, Matej Silvay
Neprítomní:
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. VZN č. 1/2015 povodňový plán Obce Nižný Klátov
5. Delegovanie člena do Rady školy pri ZŠ Nižný Klátov
6. Delegovanie člena do Rady školy pri MŠ Nižný Klátov
7. Návrh rozpočtu na roky 2015 - 2017, stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu
rozpočtu na roky 2015 - 2017
8. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2014
9. Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2014
10. Správa hlavnej kontrolórky za 1.štvrťrok
11. Prerokovanie platu starostky obce
12. Žiadosti
13. Rôzne
14. Diskusia
15. Záver
Bod 1
Otvorenie zasadnutia
V zmysle pozvánky zasadnutie otvorila starostka obce.
Bod 2
Schválenie programu, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Starostka obce konštatovala uznášaniaschopnosť obecného zastupiteľstva a predložila na
schválenie návrh programu zasadnutia, ktorý bol starostkou zaslaný poslancom a zverejnený
na úradnej tabuli a internetovej stránke obce. Požiadala poslancov o predloženie návrhov na
doplnenie, zmeny bodov programu zasadnutia.
Jozefína Kolesárová – chceli by sme doplniť body programu. Ďalším bodom programu by
bolo:
- uznesením prijatie zmeny v rokovacom poriadku,
- zmeny v štatúte,
- zmeny v zásadách hospodárenia,
- schválenie a prijatie uznesenia stretávania sa poslancov obecného zastupiteľstva,
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- prijatie uznesenia na písomné napomenutie hlavnej kontrolórky Ing. Oxany Hospodárovej za
nedôslednú kontrolu nájomnej zmluvy z hľadiska hospodárnosti, efektívnosti, účelovosti
a plnenia nájomnej zmluvy,
- následná kontrola nájomnej zmluvy, prijatie uznesenia na písomné napomenutie pani
kontrolórky Oxany Hospodárovej za nepredloženie správy za rok 2014 do 60 dní priamo
obecnému zastupiteľstvu, čiže poslancom podľa zákona,
- prijatie uznesenia na opatrenia v rámci šetrenia finančných prostriedkov obce,
- doplnenie sociálneho fondu formou dotácie pre zamestnancov obce odsúhlasené obecným
zastupiteľstvom,
- program MAS Rudohorie, prijatie uznesenia na vstup do projektu a oslovenie obcí,
- zrušenie uznesenia o možnosti presunu 10 000 eur starostkou obce,
- diskusia – deň zeme, juniáles, deň matiek - stanovenie termínu
Starostka – chcete, aby som dala hlasovať o každom bode zvlášť, alebo chcete hlasovať
unblock za všetky?
Bc. Metod Korpesio – môžeme dať hlasovať spolu.
Jozefína Kolesárová – za každý bod sa musí prijať uznesenie.
Bc. Metod Korpesio – ale o programe môžeme hlasovať spolu.
Starostka – po bode 12 sa dopĺňajú nasledovne doplnené body.
Starostka obce požiadala poslancov o schválenie návrhu programu doplneného o predložené
body programu zasadnutia.
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
a navrhovateľa uznesení
3. Kontrola plnenia uznesení
4. VZN č. 1/2015 povodňový plán Obce Nižný Klátov
5. Delegovanie člena do Rady školy pri ZŠ Nižný Klátov
6. Delegovanie člena do Rady školy pri MŠ Nižný Klátov
7. Návrh rozpočtu na roky 2015 - 2017, stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu
rozpočtu na roky 2015 - 2017
8. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2014
9. Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2014
10. Správa hlavnej kontrolórky za 1.štvrťrok
11. Prerokovanie platu starostky obce
12. Žiadosti
13. Uznesením prijatie zmeny v rokovacom poriadku,
14. Zmeny v štatúte,
15. Zmeny v zásadách hospodárenia,
16. Schválenie a prijatie uznesenia stretávania sa poslancov obecného zastupiteľstva,
17. Prijatie uznesenia na písomné napomenutie hlavnej kontrolórky Ing. Oxany
Hospodárovej za nedôslednú kontrolu nájomnej zmluvy z hľadiska
hospodárnosti, efektívnosti, účelovosti a plnenia nájomnej zmluvy,
18. Následná kontrola nájomnej zmluvy, prijatie uznesenia na písomné napomenutie
pani kontrolórky Oxany Hospodárovej za nepredloženie správy za rok 2014 do
60 dní priamo obecnému zastupiteľstvu, čiže poslancom podľa zákona,
19. Prijatie uznesenia na opatrenia v rámci šetrenia finančných prostriedkov obce,
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20. Doplnenie sociálneho fondu formou dotácie pre zamestnancov obce odsúhlasené
obecným zastupiteľstvom,
21. Program MAS Rudohorie, prijatie uznesenia na vstup do projektu a oslovenie
obcí,
22. Zrušenie uznesenia o možnosti presunu 10 000 eur starostkou obce,
23. Diskusia – deň zeme, juniáles, deň matiek - stanovenie termínu
24. Rôzne
25. Diskusia
26. Záver
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 program zasadnutia hlasovaním schválili.
Za zapisovateľku zo zasadnutia obecného zastupiteľstva starostka určila Andreu Müllerovú,
za overovateľov: Júliu Drábikovú, M.A. Ivana Novotného, za navrhovateľa uznesení Jozefínu
Kolesárovú.
Bod 3
Kontrola prijatých uznesení
Na minulom zasadnutí OZ (9.1.2015) bolo prijatých 12 uznesení.
Na základe prijatých uznesení bol vyžiadaný znalecký posudok od RMS (uznesenie
č.10/2015), vyžiadané cenové ponuky na traktor (uznesenie č. 11/2015), nebolo podpísané
uznesenie č. 18, dôvody boli zverejnené, uznesenie č. 19/2015 ostáva v platnosti. 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, parcely reg. E č. 1121, 1122/1, nakoľko jeden zo
spoluvlastníkov pozemkov odmietol zmluvu podpísať.
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:

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 4
VZN č. 1/2015 povodňový plán Obce Nižný Klátov
Starostka - dňa 13.2.2015 bol návrh VZN č. 1/2015 bol zverejnený na webovej stránke obce.
K návrhu VZN boli doručené pripomienky: dňa 27.2.2015 bol zaslaný povodňový plán firmy
RICORSO, s.r.o. (údaje o subjekte, zodpovednej osobe, síl a prostriedkov na výkon
povodňových prác); dňa 4.3.2015 bola doručená pripomienka Štefana Jokeľa (žiadosť
o vypustenie zo zoznamu členov pracovných čiat obce); dňa 6.3.2015 bola doručená
pripomienka Juraja Štefana (žiadosť o vypustenie zo zoznamu členov pracovných čiat obce);
dňa 16.3.2015 bol zaslaný povodňový plán Stavebno-obchodná firma Žabecký, s.r.o. (údaje
o subjekte, zodpovednej osobe, síl a prostriedkov na výkon povodňových prác); dňa
16.3.2015 bol zaslaný povodňový plán Klátovský dvor, s.r.o. (údaje o subjekte, zodpovednej
osobe, síl a prostriedkov na výkon povodňových prác); dňa 19.3.2015 boli zaslané
aktualizované údaje HaZZ Košice (aktualizácia údajov); dňa 1.4.2015 bolo zaslané
oznámenie firmy RAMAS, s.r.o. (oznámenie, že v povodňovom pláne firmy z roku 2011
nenastali žiadne zmeny). Aktualizáciu, resp. povodňový plán nepredložili PD Klatov, Jaroslav
Čonka-Skyba, Mlynky 116/7, 044 12 Nižný Klátov. Informácia o nepredložení plánov
doplnená do VZN strana 40. Pripomienky, resp. údaje zaslané od právnických osôb boli
doplnené do VZN. Pripomienkam fyzických osôb Štefana Jokeľa a Juraja Štefana bolo
vyhovené na zasadnutí komisie 1.4.2015. Do zoznamu členov pracovných čiat obce na výkon
povodňových záchranných prác boli doplnení Karol Haraj, Michal Legát (strana 39 VZN).
Návrh uznesenia a vyhodnotenie pripomienok bol zaslaný poslancom v zmysle zákona (viď
príloha). V časti kontakty som zmenila mailovú adresu pána Korpesia. Požiadala som
poslancov o kontrolu údajov. Chce niekto doplniť 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.
a. prerokovalo VZN č. 1/2015 Povodňový plán zabezpečovacích prác Obce Nižný Klátov
b. uznáša sa na VZN č. 1/2015 Povodňový plán zabezpečovacích prác Obce Nižný Klátov
c. ruší VZN č. 5/2011 Povodňový plán zabezpečovacích prác Obce Nižný Klátov zo dňa
18.08.2011
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.
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Bod 5
Delegovanie člena do Rady školy pri ZŠ Nižný Klátov
Dňa 23.1.2015 bola Rade školy pri ZŠ Nižný Klátov zaslaná urgencia delegovania nového
člena do Rady školy pri ZŠ Nižný Klátov. V zmysle čl. 5 odsek 7 Štatútu Rady školy pri ZŠ
Nižný Klátov doplnenie členov rady školy pri delegovanom zástupcovi zriaďovateľa je na
základe žiadosti. Žiadosť bola obci doručená 27.1.2015 (viď príloha).
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
deleguje do Rady školy pri ZŠ Nižný Klátov M.A. Ivana Novotného.
Bc. Metod Korpesio – je tam obmedzený počet?
Starostka – jeden
Tomáš Hudák – a náhradník nemôže byť, keby vypadol?
Starostka – nie, nesmie byť.
M.A. Ivan Novotný – je to zákonom stanovené?
Starostka – v štatúte rady školy je určené, že v rade školy sú dvaja rodičia, jeden pedagogický
zamestnanec, jeden nepedagogický zamestnanec a jeden zástupca zriaďovateľa.
Mgr. Anna Hudáková – u nás je to najvyšší počet členov školskej rady.
Jozefína Kolesárová – z hľadiska zastupiteľnosti sme chceli doplniť ešte jedného, keby
náhodou došlo k tomu, že by jeden nemohol.
Hlasovanie:
Za:
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Júlia Drábiková, Kamil Haraj, Tomáš Hudák, Jozefína
Kolesárová, Bc. Metod Korpesio, Matej Silvay

0
Proti:
1
M.A. Novotný Ivan
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
Poslanci tento návrh hlasovaním schválili bez pripomienok.
Bod 6
Delegovanie člena do Rady školy pri MŠ Nižný Klátov
Dňa 23.1.2015 bola Rade školy pri MŠ Nižný Klátov zaslaná urgencia delegovania nového
člena do Rady školy pri MŠ Nižný Klátov. V zmysle čl. 5 odsek 6 Štatútu Rady školy pri MŠ
Nižný Klátov doplnenie členov rady školy pri delegovanom zástupcovi zriaďovateľa je na
základe žiadosti. Žiadosť bola obci doručená 26.1.2015 (viď príloha).
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
deleguje do Rady školy pri ZŠ Nižný Klátov Kamila Haraja.
Hlasovanie:
7
Júlia Drábiková, Kamil Haraj, Tomáš Hudák, Jozefína
Za:
Kolesárová, Bc. Metod Korpesio, M.A. Ivan Novotný,
Matej Silvay
0
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
Poslanci tento návrh hlasovaním schválili bez pripomienok.
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Bod 7
Návrh rozpočtu na roky 2015 - 2017, stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu
na roky 2015 - 2017
Starostka - dňa 13.3.2015 bol návrh rozpočtu na rok 2015 a rozpočtu ZŠ, ŠKD zverejnený na
webovej stránke obce a úradnej tabuli. Do rozpočtu obce boli zapracované príjmy
z podielových daní, dotácií (viď príloha).
V príjme sa počíta s výškou podielových daní 194 201 € (pre porovnanie plán za rok 2014 bol
183 311 €, čerpanie 183 884 €, ostatné roky: rok 2013 plán 169 430 €, skutočnosť 165 369 €,
výpadok 4 061 €, rok 2012 plán 149 312 €, skutočnosť 141 640 €, výpadok 7 672 €, roku
2011 plán 147 204 €, skutočnosť 141 451 €, výpadok 5 753 €); ostatné daňové príjmy vo
výške 48,0 tis. €; nedaňové príjmy 28 370 €; transfery 225 670 €; spolu príjmy 607 912;
z minulého roka je to zostatok prevádzka ZŠ 7 267 €; dopravné 361 €; dotácia orange 360 €;
prevod z rezervného fondu 9 650 €.
Výdavky na rok 2015 sú na úrovni minulého roka, resp. navýšené v časti obecný úrad
o zvýšenie platov, zvýšenie nákladov na údržbu; výdavky matrika vo výške 2 874 €; voľby
507 €; ochrana pred požiarmi 2 190 € (počítame so zvýšenými nákladmi na revízie, nárast
výdavkov je aj preto, že sú tam zarátané výdavky na požiarnu ochranu v časti budova MŠ,
Dom smútku); DČ 100 €; cesty 6 000 € eur; nakladanie s odpadmi 22 195 €; verejné
priestranstvo 3 550 €; verejné osvetlenie 5 450 €; kultúrne a športové služby 5 100 €; rozhlas
(zvýšenie výdavkov z dôvodu plánovanej výmeny ampliónov) 1 300 €; správa cintorína 1 590
€; materská škola zvýšenie výdavkov na 46 939 € (zvýšenie počíta iba s nákladmi na platy
a bežnú údržbu, ďalšie výdavky v závislosti od vývoja podielových daní); školské stravovanie
vo výške 33 045 € (výdavky rozdelené podľa počtu stravníkov na jednotlivé vzdelávania).
Kapitálové výdavky UP 1,0 tis. €; riešenie havarijných stavov, realizácia stavieb 46 650 €;
nákup kontajnerov 20,0 tis. €; realizácia kanalizačnej prípojky 71 311 €; počítame so
schodkom vo výške 13 989 eur.
Predložený bol návrh rozpočtu za MŠ a ŠJ vzhľadom k tomu, že výdavky sú vyššie ako
príjmy, prioritou je realizácia sprchy, nákup plynového sporáka, doplnenie riadov, stolov
a stoličiek pre deti MŠ v jedálni. Rozdelenie výdavkov v ŠJ z návrhu bol zohľadnený
v zaslanom návrhu poslancom obecného zastupiteľstva.
O predloženie návrhu rozpočtu bola požiadaná základná škola listom 23.1.2015. Škola návrh
rozpočtu predložila 25.2.2015. Dňa 18.2.2015 okresný úrad zaslal oznámenie finančných
prostriedkov na rok 2015. Škola nepredložila rozpočet v súlade s týmto oznámením.
Návrh školy sú výdavky vo výške 227 813 €, pričom v zmysle oznámenia sa počíta
s výdavkami vo výške 224 516 €. Normatív vo výške 208 196 € zriaďovateľ rozdelil na
mzdové náklady 172 947 € a výdavky na prevádzku vo výške 35 249 €. Ostatné prostriedky
sú účelovo poskytnuté na vzdelávacie poukazy, dopravné, znevýhodnené prostredie, školské
pomôcky.
Návrh ŠKD je podľa predloženého rozpočtu v tabuľkovej forme vo výške 8 680 €, podľa
osobitného listu vo výške 9 077 € (viď príloha).
Východiskové údaje na prepočet časti podielových daní (194 201 €) za rok 2015:
prepočítaný počet žiakov: 1 247,8
MŠ: 18 detí
ZŠ: 90 žiakov

66,06 – jednotkový koeficient na rok 2015

MŠ: 66,06 x 18 x 33,8 = 40 190,9 € (46 939 € v rozpočte) ( zvýšenie koeficientu 27,3 o 6,5 )
ŠJ: 66,06 x 90 x 1,8 = 10 701,7 € (33 045 € v rozpočte)
ŠKD: 66,06 x 90 x 2,6 = 15 458 €
( zvýšenie koeficientu 1,6 o 1 )
Záujmové vzdelávanie (CVČ): 66,06 x 74 x 1,1 = 5 377,28 €
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Starostka - minulý rok sme boli na tej istej úrovni, na materskú školu sme mali dať 40 000
eur, na školskú jedáleň 10 000 eur a dali sme tam podstatne viac. Čo sa týka záujmového
vzdelávania, minulý rok bol rozpočet 4 792 eur. Otváram rozpravu, keď sa chce niekto niečo
opýtať, máme tu pani riaditeľku.
Bc. Metod Korpesio – dohodli sme sa na našej porade, že je to dosť neprehľadný rozpočet, či
by sme nemohli zorganizovať na obecnom úrade pracovné stretnutie s poslancami, aby sme si
rozobrali tie položky, lebo takto to prečítať, to ani človek nezaregistruje. Či je to možné.
Starostka – čiže nechcete dnes prijať rozpočet?
Bc. Metod Korpesio – nie.
Starostka – dobre, máme tu pani riaditeľku
Ing. Oxana Hospodárová – rozpočet je v súlade so zákonom. Akú máte vy predstavu? Čo
k tomu požadujete?
Bc. Metod Korpesio – k čomu?
Ing. Oxana Hospodárová – no k rozpočtu, že čo treba pripraviť.
M.A. Ivan Novotný – ja si tak myslím, ja som si ten materiál naštudoval, ja mám tiež
otázniky, treba nám to vysvetliť. Poviem Vám, nebol som ešte na zasadnutí, na ktorom bolo
minimálne 20 bodov. Ja si myslím, že tento materiál je zo všetkých najdôležitejší. Nie je
možné si vypočuť bla bla bla bla a no dobre som za. Ja to takto cítim, neviem ako kolegovia.
Je to najdôležitejší materiál, ktorému sa treba osobitne venovať. Dvanásť bodov bolo
navrhnutých pôvodne čo sa týka zastupiteľstva obecného zastupiteľstva a ďalších dvanásť. Do
polnoci máme čo robiť. Niektoré veci sú pre mňa disproporčné, ale možno je to tým, že nie
som ekonóm.
Bc. Metod Korpesio – nemáme to vysvetlené. Napríklad nič nič a zrazu položka materiál
7300 eur a ostatné kolónky prázdne a opakuje sa to viac krát. Tak potrebujeme to vysvetliť. Ja
nehovorím, že nie je v súlade so zákonom. Ja som nič také nepovedal. Len či vieme spraviť
stretnutie, čisto len ohľadom rozpočtu. A potom si ho môžeme schváliť.
Ing. Oxana Hospodárová – máte na to plné právo, lebo rozhodujete o financiách.
Bc. Metod Korpesio – preto sme to navrhli. Ja Vás neposielam vymeniť pneumatiku, ani
spraviť elektriku, alebo vytesať sochu. Vieme, že tomu rozumiete, ale my tomu nerozumieme.
Tak ako to teraz prečítala pani starostka, to je skoro ako čítanie v kostole.
Starostka – nie je problém. Keď si chytíme materiál, ja Vám to ešte raz poviem, nie je
problém. Dám si desať minút. Keď si pozriete príjmy: 194.201, - to sú podielové dane,
o ktorých som hovorila. To sú dane, ktoré dostávame na počet obyvateľov obce, podľa
nadmorskej výšky, ďalej tu máme školu, ďalej sa zohľadňuje vek nad 62 rokov. Stĺpce vľavo
sú predchádzajúce roky – 141 000 eur v roku 2012, mali sme dostať 147 000 eur, ďalej
skutočnosť roku 2013 165 000 eur, ale sľúbených sme mali 169 000 eur.
Ing. Oxana Hospodárová – k tomu čo ste hovorili, že sú tam prázdne riadky a suma. Menil sa
zákon o rozpočtových pravidlách, predtým sa dával podrobnejší rozpočet, čiže v každom
riadku ste mali číslo. Dokonca toto je podrobný rozpočet, ani takýto nemusíme dávať. Teraz
máte sumu, ktorá sa potom rozpíše do riadkov.
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Bc. Metod Korpesio – mne to pripadá tak, že mi tu ani nemusíme byť. Keby sme tu teraz
všetci zdvihli ruku, tak nás tam ani nikoho netreba. My chceme vedieť o čom rozhodujeme. Ja
Vám pani starostka rozumiem, že máte také a také podielové príjmy a také a také kapitálové
výdavky. Len my chceme, aby sme si to prešli tak normálne.
Ing. Oxana Hospodárová – tak odročte to na ďalšie obecné zastupiteľstvo.
Starostka – nechcete vidieť rozpočet školy?
Bc. Metod Korpesio – to je v poriadku, rozpočet školy môžeme, aj rozpočet škôlky, keby tu
bola pani riaditeľka.
Starostka – pani riaditeľka o škôlke nerozhoduje. Je to v právomoci obce. Materská škola
nemá právnu subjektivitu. Tu som Vám to vysvetlila, do škôlky by sme mali dať 40 000 eur
a potrebujeme tam takú sumu, ako som povedala, len na bežné výdavky. Asi nemá význam,
aby tu pani riaditeľka prišla, pretože jej by sme mali dať menej peňazí, ako podľa zákonníka
práce, ostatných vecí a bežnej údržby by mala dostať.
Jozefína Kolesárová – treba si sadnúť na hodinu, prejsť si každú položku po položke, kde-čo
ide. Venovať sa len rozpočtu a prejsť si nie položky, ale podpoložky, ktoré tvoria celú
položku, aby každý z poslancov vedel, kde, čo ide. Mali ste tam veľké výhrady na kapitálové
výdavky a ostatné.
Starostka – kapitálové výdavky sú veľmi jednoduché. Ešte svojich desať minút som
nedostala. Územný plán – to je to čo potrebujeme na schválenie územného plánu, riešenie
havarijných stavov – zateká nám tu kadečo, takže preto je tam 3 000 eur, realizácia stavieb
6000 eur – to je zmluva, ktorú máme na prístrešok, ďalej máme žiadosti na
environmentálnom fonde a to je kanalizačná prípojka materská škola, rigoly a nákup
kontajnerov. Všetko, čo sa počíta v rozpočte v kapitálových výdavkoch nie sú naše peniaze.
Ak to nedostaneme, tak plnenie nebude. Je to veľmi jednoduché. Je tam kód zdroja 46, to nie
sú naše vlastné peniaze. Keď si všimnete kolónky, tak kód zdroja 41 to sú vlastné zdroje, 71
je sponzoring, 46 je rezervný fond, 45 je environmentálny fond. Je tu aj 111, to sú dotácie zo
štátu.
Bc. Metod Korpesio – 45 je sponzoring?
Starostka – 71 je sponzoring.
Bc. Metod Korpesio – 45 je čo?
Starostka – environmentálny fond je 24 000 eur. Územný plán sú vlastné peniaze kód zdroja
41, taktiež riešenie havarijných stavov, takisto prístrešok. Rigoly 24 000 eur je
z environmentálneho fondu, vysprávky ciest som dala 10 000 eur, robí sa nám vodovod
a 3650 eur je na rigoly, pretože my keď podávame žiadosť, 5 % musíme mať spoluúčasť
z vlastných peňazí a sme to stále dávali z rezervného fondu. Nákup kontajnerov 19000 eur je
takisto z environmentálneho fondu. Potom máme ešte kanalizáciu a to je presne to isté.
Bc. Metod Korpesio – chcem sa opýtať ohľadom tých kontajnerov. Minulý rok sme kúpili 20
kontajnerov a opravili veľkokapacitné kontajnery minulého roku.
Starostka – kúpili sme 20 kuka nádob a 2 kontajnery 1100 l, ktoré sú za budovou.
Matej Silvay – my sme chceli veľkokapacitné kontajnery na stavebný odpad – odpad
z domácností, na pneumatiky, na elektroodpad. Tie kontajnery by mali byť uzatvárateľné.
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Bc. Metod Korpesio – keď tomu dobre rozumiem, tak nás to bude stáť 1000 eur?
Starostka – áno, z vlastných peňazí. To je tých 5 %.
Bc. Metod Korpesio – preto Vám vravím, že si potrebujeme tieto veci povysvetľovať.
Starostka – rozpočet je strašne jednoduchý.
Júlia Drábiková – môžem sa spýtať ja? Tu som čítala, školské stravovanie – nákup
konvektomatu, myčky to už bolo, ale je tu suma 2000 eur.
Starostka – áno, plynový sporák sa tam počíta. To je toto, čo som hovorila. Uniká im tam
plyn, trebalo by tam vymeniť plynový sporák.
Júlia Drábiková – to je v tej hodnote 2000 eur?
Starostka – áno.
Júlia Drábiková – ja len preto sa pýtam, lebo je tu konvektomat a myčka.
Ing. Oxana Hospodárová – lebo tam máte plnenie za predchádzajúce roky.
Jozefína Kolesárová – ale my sme ešte nekonzultovali, že či sa tam vôbec odsúhlasí, čiže vy
ste chceli popresúvať, chceli ste sa opýtať na ďalšie podpoložky, kde vy chcete čo dať. Tomu
rozpočtu sa treba venovať.
Bc. Metod Korpesio – keď vravíte, že je to možné, tak dobre. Školský rozpočet my
schvaľujeme?
Starostka – samozrejme.
Bc. Metod Korpesio – tak škole sa môžeme venovať. Keď je to všetko tak jasné, ako vravíte,
tak toto môžeme schváliť.
Ing. Oxana Hospodárová – nedá sa samostatne schváliť, lebo je to súčasť nášho rozpočtu.
Jozefína Kolesárová – čiže sa potom naraz schváli.
Ing. Oxana Hospodárová – ak máte nejaké otázky, že je tu pani riaditeľka osobne.
Starostka – ja so školou mám napríklad ten problém, že nie je v súlade s oznámením, ktoré
sme dostali z okresného úradu.
Mgr. Anna Hudáková – a v čom pani starostka. Myslím, že sme išli podľa oznámenia.
Starostka – ja som narátala niečo iné pani riaditeľka. Je tam rozdiel 3000 eur. Oznámenie ste
k dispozícii mali. Predpokladám, že je to v dopravnom.
Mgr. Anna Hudáková – lebo sú to pohyblivé zložky. Záleží od počtu žiakov.
Starostka – ale pani riaditeľka, v oznámení máte presne stanovenú sumu. Toto by bola moja
jedna pripomienka k Vášmu rozpočtu. Druhá pripomienka, čo sa týka školského klubu, lebo
ten nás zaujíma. Okrem originálnym kompetencií ako je škôlka, školská jedáleň, máme aj
školský klub. V tabuľkovej forme máte 8 000 eur, v liste máte náklady 9 000 eur. Takže,
ktorá suma platí? Môžete sa im vyjadriť, lebo ja neviem z čoho pozostávajú výdavky.
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Mgr. Anna Hudáková – mala by platiť suma 9 077 eur, pretože na tarifný plat v tomto roku
potrebujem 6 100 eur. Ten návrh som dávala Vám, aby ste uvážili podľa toho, že sa od toho
bude odvíjať výška vášho príspevku, čiže na tie odmeny koľko šlo. Na odvody potrebujem
2307 eur, na prevádzku, teda na nákup materiálu sme plánovali 100 eur, na odvod do
sociálneho fondu je plánovaných 70 eur. Príjem z poplatkov podľa súčasného počtu žiakov
vychádza na 1 800 eur. V tej sume 9 077 eur ak teda zostane tá výška odmien 500 eur, tak by
mala byť dotácia zriaďovateľa 7277 eur, aby boli vykryté požiadavky školskej družiny.
Starostka – čiže vy ste odrátali školné. Čiže celkový náklad pre ŠKD je 9000 eur. Počítate s
navýšením platov od júla? Aby o tom páni poslanci vedeli, lebo ak to dáme na pevnú sumu,
tak v júli budeme musieť rozpočet otvárať, lebo sme tu počuli, že sa ruší uznesenie, kedy
môže robiť presuny starosta, aby sme sa cez prázdniny nedostali do problémov.
Mgr. Anna Hudáková – tak by potom bolo potrebné navýšiť tú dotáciu zriaďovateľa. Teda
logicky zamestnancov školy sa to netýka.
Ing. Oxana Hospodárová – sú dve tabuľky pre tento rok, od 1. januára a od 1. júla.
Mgr. Anna Hudáková - pedagogických by sa to nemalo týkať. Oni mali zvýšenie od 1.1.2015.
Starostka – stačilo povedať na začiatku, že rušíme tento bod, nebol by problém, nemala by
som tu päťminútový monológ. Keď tu máme pani riaditeľku, poprosím do zápisu opraviť
rozpočet podľa oznámenia, si to skontrolujte. Ja som si to v rýchlosti prebehla, ale za rozpočet
školy, výdavkovú časť nezodpovedám. Takisto dať nám aj oznámenie, čo sa týka ŠKD, aj za
ďalšie roky. Prepošleme príjmy, s ktorými mi počítame, aby sme nemali problém pri
zostavovaní rozpočtu, lebo má byť vyrovnaný rozpočet, čo sa týka školy. Uzatváram tento
bod. Akú máte predstavu ohľadom toho stretnutia? Chcete sa stretnúť iba sami?
Bc. Metod Korpesio – s Vami. Treba nám tam ekonómku, účtovníčku, alebo pani
kontrolórku.
Jozefína Kolesárová – niekedy na budúci týždeň.
Starostka – čiže jedná sa iba o rozpočet obce, rozpočet školy vás v takej miere nezaujíma?
Jozefína Kolesárová – aj rozpočet školy, všetko.
Tomáš Hudák – dajme si termín. V pondelok by to bolo možné?
Starostka – v pondelok a utorok pani Hospodárová nemôže.
Bc. Metod Korpesio – takže v pondelok nemôžeme?
Kamil Haraj – pani kontrolórka v pondelok nemôže.
Bc. Metod Korpesio – vy ste zostavovali rozpočet? Ona nezostavovala rozpočet.
Júlia Drábiková – účtovníčka ak môže, nech nám niektoré veci vysvetlí.
Starostka – účtovníčku v podstate nepotrebujem ku rozpočtu. Pani účtovníčka je tu na
štvorhodinový úväzok. Má malé dieťa. Nebudem jej nariaďovať nadčasy. Pani riaditeľka
môžete prísť v pondelok?
Mgr. Anna Hudáková – áno, môžem.
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Ing. Oxana Hospodárová – ja tu nemusím byť. Ja som nezostavovala rozpočet. Ja dávam
k rozpočtu stanovisko, ktoré som vypracovala.
Starostka - dobre stretneme sa v pondelok 13.4.2015, 18.30 hod.
Bc. Metod Korpesio – ja si myslím, že nemusí tam byť každý poslanec. Keď Maťo tomu
rozumie, tak nemusí ísť. Mne ide len o vysvetlenie. Ani hlasovať tam nebudeme.
Jozefína Kolesárová – musí sa odhlasovať.
Starostka – musí sa odhlasovať na riadnom zasadnutí, ale keď budem vysvetľovať, asi by bolo
vhodné, aby tam boli všetci. Ak sa zhodnete, že tam urobíte aj presuny, tak aby sme to
neopakovali aj na zastupiteľstve. Ale je to na Vás. Dobre, ukončujem tento bod s tým, že
stretnutie sa uskutoční v pondelok 13. apríla 2015 o 18.30 hod.
Bod 8
Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2014
Starostka obce predložila obecnému zastupiteľstvu správu o kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky za rok 2014 (viď príloha).
Júlia Drábiková – ja by som sa rada spýtala pani Hospodárovej. V správe, bode 7 – kontrola
výdavkov a finančných operácií za obdobie tretieho štvrťroku 2013. Prečo je tu uvádzaný rok
2013, keď je správa za rok 2014.
Ing. Oxana Hospodárová – tu je chyba, ospravedlňujem sa. Ale ďalej uvádzam rok 2014.
Júlia Drábiková – ale tu ste viackrát spomenula rok 2013, keď som správu čítala.
Ing. Oxana Hospodárová - niektoré veci sú za rok 2013, keď som v roku 2014 kontrolovala
obdobie roku 2013. Tu je chyba, ospravedlňujem sa za ňu.
Júlia Drábiková – preto sa pýtam, lebo potom ste pokračovala v roku 2014.
Ing. Oxana Hospodárová – tam je fakt tlačová chyba. V tej prvej časti, keď tam uvádzam
sťažnosti, tie boli za rok 2013. Lebo vždy dávam za predchádzajúci rok. Čiže v roku 2014
som dávala správu za rok 2013. Aj kontrolovala som predchádzajúci rok. Pri kontrole
sťažností a uznesení je to v poriadku.
Bc. Metod Korpesio – ja mám jednu otázku. Bola kontrola školskej jedálne. Kontrolou bolo
zistené, rozdiely boli zistené v troch prípadoch, na základe ktorých boli vyčíslené nedoplatky
v sumách 17,80 eur, 2,36 eur. Spolu v sume 20,16 eur. Ale boli v troch prípadoch a tretí
prípad tam nie je vyčíslený. Boli v troch, alebo dvoch?
Ing. Oxana Hospodárová – týkalo sa to troch prípadov, ale dvoch osôb. Čo sa týka jednej
osoby, je to spočítané. Mená som neuvádzala, lebo tieto veci sa do správy nedávajú.
Jozefína Kolesárová – pri vybavovaní sťažností a petícií za rok 2014 na vedúcu školskej
jedálne .
Ing. Oxana Hospodárová – ale toto je správa o kontrolnej činnosti.
Starostka – sme v bode 8, správa o kontrolnej činnosti, o chvíľku tam budeme. Ešte niekto
k správe? Takže môžeme dávať hlasovať?
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Ing. Oxana Hospodárová – ja len ak dovolíte, lebo vzápätí nato je upozornenie. Hlavný
kontrolór má predložiť správu obecnému zastupiteľstvu a obecné zastupiteľstvo je vtedy, keď
je zvolané. Do 60 dní nebolo zvolané, ale správa bola predložená. Preto som ju dala aj do
podacej knihy, čakala som, či bude zastupiteľstvo.
Jozefína Kolesárová – vy ste mali požiadať pani kontrolórka. V zákone sa píše, že predkladáte
obecnému zastupiteľstvu priamo podľa zákona.
Ing. Oxana Hospodárová – prepáčte pani Kolesárová, pani poslankyňa. Ja nezvolávam obecné
zastupiteľstvo.
Jozefína Kolesárová – tak ste to mali zabezpečiť tak, aby poslanci dostali správu do 60 dní.
Ing. Oxana Hospodárová – prepáčte, poslanci nie sú zastupiteľstvo. Ja som Vám aj napísala
list. Uviedla som Vám v liste, čo robím, kde pôsobím a tieto zákony si dovolím povedať, že
ovládam, keďže aj prednášam, som aj odbornou garantkou pre hlavných kontrolórov
Slovenskej republiky. Dnes som sa tiež vrátila z jedného ukončeného akreditovaného kurzu
ministerstvom školstva, kde ja som odborný garant pre hlavných kontrolórov. V zákone je
uvedené, že predkladám zastupiteľstvu. Keď zastupiteľstvo nezasadalo, tak som ju predložiť
nemohla. Ale správa bola vypracovaná a bola odovzdaná. Ešte raz zdôrazňujem, poslanci
nerovná sa obecné zastupiteľstvo. Poslanci sú členmi. A obecné zastupiteľstvo je vtedy
obecným zastupiteľstvom, keď je zvolané a zvolané je dnes.
Jozefína Kolesárová – pri zasadnutí obecného zastupiteľstva sa dávajú iné správy o kontrolnej
činnosti, ale správa za rok 2014 sa predkladá do 60 dní zo zákona priamo obecnému
zastupiteľstvu. Tak je to v zákone. Tak sme na to čakali, pretože mi sme obecné
zastupiteľstvo chceli a vy ste mali možnosť požiadať o to, že chcete predložiť správu
v termíne, aký je v zákone. Mali ste žiadať, aby to obecné zastupiteľstvo bolo.
Ing. Oxana Hospodárová – prepáčte mi, na základe akého právneho predpisu ja mám žiadať.
Jozefína Kolesárová – zo zákona.
Ing. Oxana Hospodárová – v zákone je, že mám predložiť. Ja som predložila.
Jozefína Kolesárová – nemáte predkladať do podateľne, máte predkladať priamo obecnému
zastupiteľstvu.
Ing. Oxana Hospodárová – keď obecné zastupiteľstvo nezasadalo, ako som mala predložiť. Ja
som tu uviedla obecné zastupiteľstvo a odovzdala som.
Jozefína Kolesárová – stále bola predložená správa obecnému zastupiteľstvu
v predchádzajúcich rokoch do 60 dní. A bolo urobené tak, aby ste správu mohli odovzdať
podľa zákona do 60 dní. To, že sme my chceli obecné zastupiteľstvo a bolo marené, to nie je
naša vina. Vy ste mali zabezpečiť a požiadať pani starostku, aby zvolala obecné
zastupiteľstvo, pretože podľa zákona musíte predložiť správu do 60 dní.
Ing. Oxana Hospodárová – ktorý právny predpis toto tvrdí? Na základe ktorého právneho
predpisu je tento postup, že ja mám požiadať starostu, aby zvolal zastupiteľstvo, kde ja mám
predkladať správu.
Jozefína Kolesárová – podľa zákona, akoukoľvek formou do 60 dní.
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Ing. Oxana Hospodárová – vidím, že to ovládate lepšie ako ja. V poriadku, ja Vám to
neberiem. Keď sme chceli schvaľovať rozpočet, tak ako som napísala v liste, ja viem, že
prichádzate z rôznych sfér a že to nemôžete ovládať. Ja si nedovolím povedať, že by som Vás
zastúpila, ktoréhokoľvek z Vás, tam kde pracujete. Ja som si len dovolila poznámku a keď mi
dáte upozornenie, máte na to právo, ale nebude to mať oporu v zákone. Zvážte svoje kroky,
lebo takýmto spôsobom strácame zbytočne čas na veciach, ktoré nie sú v súlade so zákonom.
Dovolím si povedať, že za to obdobie, za ktoré pôsobím vo verejnej správe a čo všetko som
robila a robím, tak asi o tom niečo viem. Okrem iného v tej správe sú aj nedostatky na úseku
ekonomickom v škole. Neviem, kto za tento úsek zodpovedá, kto zodpovedá za výkon
finančnej kontroly v škole a kto nemá tieto veci v škole v poriadku. Nechcela som to
rozoberať. S pani riaditeľkou sme to prešli. Ako vy robíte svoju prácu, to už vy posúďte sama.
Možno aj preto tie upozornenia idú od Vás.
Jozefína Kolesárová – nie, to nejdú odo mňa. Idú od všetkých poslancov na stretnutí, na
ktorom sme sa zišli a sme sa zhodli na tom.
Ing. Oxana Hospodárová – ale máte zlých poradcov.
Jozefína Kolesárová – nie poradcov.
Starostka – sme pri správe. Myslím, že pri upozornení bude priestor na to, ktorý využiješ.
O tom nepochybujem. Chce sa ešte niekto k správe vyjadriť?
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Nižný Klátov za rok
2014.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
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Júlia Drábiková, Kamil Haraj, Tomáš Hudák, Jozefína
Kolesárová, M.A. Ivan Novotný, Matej Silvay

0
1
0

Metod Korpesio

Poslanci tento návrh hlasovaním zobrali na vedomie.
Bod 9
Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2014
Starostka obce predložila obecnému zastupiteľstvu správu o vybavovaní sťažností a petícií za
rok 2014 (viď príloha).
Jozefína Kolesárová – ja by som sa chcela opýtať, ako bola riešená situácia podávania
horúceho čaju a gélové nechty pani vedúcej školskej jedálne.
Ing. Oxana Hospodárová – sťažnosť bola vybavená.
Jozefína Kolesárová – sťažnosť bola vybavená ako?
Ing. Oxana Hospodárová – horúci čaj je tvrdenie proti tvrdeniu a čo sa týka gélových nechtov,
je to v poriadku.
Jozefína Kolesárová – prečo je to v poriadku?
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Ing. Oxana Hospodárová – keď vedúca školskej jedálne pripravuje jedlá, má rukavice. Keď
nepripravuje jedlá, robí administratívnu prácu, gélové nechty nevadia. Sťažnosť bola
prešetrená, bola pracovná porada so všetkými zainteresovanými. Vedúca školskej jedálne bola
upozornená na to, aby postup bol v súlade so všetkými normami. Zúčastnili sa všetci
pracovníci materskej školy, bola tam riaditeľka, bola tam vedúca školskej jedálne. Všetko sa
to prerokovalo za prítomnosti sťažovateľky.
Jozefína Kolesárová – a riešenie neprítomnosti v práci učiteľky materskej školy vedúcou
školskej jedálne?
Ing. Oxana Hospodárová – prepáčte, ale teraz nechápem Vašu otázku.
Jozefína Kolesárová – je tu riešenie neprítomnosti v práci učiteľky materskej školy vedúcou
školskej jedálne.
Ing. Oxana Hospodárová – to bol podnet, ale tam nič vôbec také nebolo. Je to tvrdenie proti
tvrdeniu.
Jozefína Kolesárová – takže sa to vyriešilo na porade?
Ing. Oxana Hospodárová – áno.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
berie na vedomie správu o vybavovaní sťažností a petícií Obce Nižný Klátov za rok 2014.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

6

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

0
1
0

Jozefína Kolesárová

Poslanci tento návrh hlasovaním zobrali na vedomie.
Bod 10
Správa hlavnej kontrolórky za 1.štvrťrok
Starostka obce predložila obecnému zastupiteľstvu správu o výsledkoch kontroly hlavnej
kontrolórky za obdobie od 1.1.2015 do 31.3.2015 (viď príloha).
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
berie na vedomie správu o výsledkoch kontroly hlavnej kontrolórky za obdobie od 1.1. do
31.3.2015.
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.
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Bod 11
Prerokovanie platu starostky obce
Starostka obce predložila obecnému zastupiteľstvu návrh na prerokovanie platu starostky v
súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v z.n.p. (viď príloha). V zmysle § 4 odsek 4 citovaného
zákona je daná povinnosť plat starostu každoročne prerokovať. Je možné plat starostu zvýšiť,
ak nie je predložený návrh, plat starostu sa berie na vedomie.
Tomáš Hudák – ja sa chcem opýtať, to je každý kalendárny rok? Lebo na ustanovujúcom sme
to riešili.
Starostka – na ustanovujúcom sa určuje a potom raz ročne sa musí prerokovať.
Nebol daný návrh na zvýšenie platu, z uvedeného dôvodu starostka dala schváliť návrh na
uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove prerokovalo plat starostky obce v súlade
s § 4 ods. 4 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov
obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov a berie na vedomie plat starostky, ktorý
je v súlade s § 4 ods. 3 zák. č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov, a to súčin
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe
údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za r. 2014 a násobku podľa § 4 ods.
1citovaného zákona, t. z. 1,65 násobok s účinnosťou od 1.1.2015.
(858 x 1,65=1415,70 po zaokrúhlení 1416 €)
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

6

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

0
1
0

Kolesárová Jozefína

Poslanci tento návrh hlasovaním zobrali na vedomie.
Bod 12
Žiadosti
Starostka obce predložila obecnému zastupiteľstvu zaslané žiadosti (viď príloha).
Klub dôchodcov v Nižnom Klátove žiada o príspevok na činnosť na rok 2015 vo výške 550 €.
Eugen Jurkovič za Rím.Kat.Cirkev, farnosť Njsv. Trojice, Vyšný Klátov žiada o schválenie
finančných prostriedkov na výmenu vchodových dverí kostola sv. Michala, opravu organa, na
rekonštrukciu lustra kostola a na terénne a dlažobné úpravy pred hlavným vchodom kostola.
Marián Vrábeľ žiada o prenájom alikvotnej časti pozemkov podľa skutkového stavu bez
zásahu do cestnej komunikácie pod parcelným číslom 3182/6, 3182/7.
Branislav Kelbel a Eva Kelbelová žiadajú o prenájom časti pozemku na parcele registra „E“ č.
81 podľa priloženej mapy.
Matej Silvay – ja by som chcel ohľadom Kelbelovej povedať, že je zbytočné dávať do
prenájmu, pretože tam budú robiť práce po tej strane, keď sa tam bude kopať vodovod. Je
zbytočne im to dávať, aby si to ohradzovali, oplocovali. Túto tému by som posunul potom,
keď bude spravený vodovod v tejto časti.
Bc. Metod Korpesio – osobne si myslím, nepôjde tade.

15

Matej Silvay – zelený pás je náš, takže pôjdu v zelenom páse. Okolo toho je rigol. Treba si to
ísť pozrieť. Preto hovorím, radšej to teraz nechať tak, ísť si to pozrieť a potom schváliť.
Bc. Metod Korpesio – treba im oznámiť, že o tejto žiadosti budeme rozhodovať po
uskutočnení vodovodu. A k žiadosti pána Vrábeľa by sme tiež chceli nejaký návrh, lebo
nevieme, o čom rozhodujeme. Nemáme tu nijaký nákres.
Starostka – Pre prítomnú verejnosť iba uvediem, že prvá žiadosť bola o dotáciu pre Klub
dôchodcov, druhá žiadosť o dotáciu od Eugena Jurkoviča, ďalšie žiadosti o prenájom
obecných pozemkov. Žiadané pozemky na prenájom u pána Vrábeľa aj Kelbela sú spojené
s výstavbou vodovodu, ktorého sa dotknem v rôznom. Keď bude na to čas a záujem. Je
problém s napojením kanalizácie aj vodovodu v časti od pána Grumicha po pani Tomčaniovú.
Spadli tam mosty, sú tam šesťmetrové základy, čiže nevedia prejsť. Počítali sme aj s tým
pozemkom, že sa využije. Takže uzatváram tento bod, aby som nezdržiavala. Toto zriešime
v rámci stretnutia a bez prijatia uznesenia bude oznámené žiadateľom, že ich žiadosť bude
vybavená po realizácii vodovodu. Je však možné uzavrieť bod uznesením.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
berie na vedomie predložené žiadosti Klubu dôchodcov, Eugena Jurkoviča, Mariána
Vrábeľa, Branislava Kelbela a Evy Kelbelovej. Žiadosťami sa bude zastupiteľstvo zaoberať
pri schvaľovaní rozpočtu a po realizácií vodovodu.
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.
Jozefína Kolesárová – čo sa týka žiadosti o prenájme pozemkov, petícia takisto v tom bude.
Starostka – to je ešte ďalšia žiadosť.
Bc. Metod Korpesio – petíciu neriešime.
Starostka – ešte bola zaslaná petícia, na tú som zabudla. Keďže sa to týka územného plánu
a budú sa vyhodnocovať pripomienky, ktoré mali byť zaslané do 1. apríla, takže moje
odporúčanie je zaoberať sa petíciou až so spracovateľom územného plánu.
Júlia Drábiková – s pánom Hudecom? A on dá aj vyjadrenie k tej petícii?
Starostka – áno. Moje vyjadrenie, ak niekoho zaujíma. Neviem či ste to postrehli, pán Hudec
povedal, my sme nejaké zmeny a dodatky schválili. Tie sa obstarávali. Tie sa nedajú
navyšovať. Dajú sa len zrušiť. Toto by bola zmena č. 4 územného plánu. Ja nie som odborník,
toľko moja informáciu k tomu.
Mikuláš Bernát – pokiaľ by som mohol k tomu.
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Starostka – nie je diskusia pán Bernát. Vystúpite v diskusii. Ja predpokladám, že v takom
znení sa vyjadrí pán Hudec, ako som povedala. Určite si vyžiadam písomné stanovisko.
Predpokladám, že také stanovisko zaujme. Môžeme ukončiť bod žiadosti.
Júlia Drábiková – berieme teraz do úvahy v tomto bode žiadosť o predloženie návrhu
rozpočtu – stoličky, stoly.
Starostka – to je bod 7. Predložila to škola aj škôlka.
Bc. Metod Korpesio – ešte aby sme si upresnili k tej petícii. My keby sme prijali, že chceme,
aby to tam dali do územného plánu, musí prerábať celý územný plán, alebo to stačí doplniť.
Starostka – nedá sa to doplniť.
Bc. Metod Korpesio – ak kvôli čomu sa do prvého pripomienkovalo?
Starostka – ja nie som odborník, to je môj názor, že sa to doplniť nedá. Pretože keď raz niečo
začnem obstarávať, k tomu sa mi vyjadrí päťdesiat organizácií, potom to verejne prerokujem,
potom ešte dám pripomienky, potom má zastupiteľstvo rozhodnúť a potom to má krajský úrad
schváliť. Ja nemôžem v rámci toho dať ďalšie pripomienky.
Bc. Metod Korpesio – kebyže to je v pripomienkovom konaní?
Starostka – nie je, už sme v závere.
Júlia Drábiková – pripomienky mali byť do 1. apríla.
Bc. Metod Korpesio – toto bolo podané do 1. apríla.
Mikuláš Bernát – vážení, v tejto lokalite žiadne problémy nie sú. Je tam prístupová cesta.
Starostka – ešte raz, nie sme v diskusii pán Bernát. Môžeme uzavrieť tento bod?
Bc. Metod Korpesio – dobre.
Starostka – uzatváram s tým, že o vyjadrenie sa požiada pán Hudec a dohodne sa s ním
stretnutie.
Bod 13
Uznesením prijatie zmeny v rokovacom poriadku
Starostka – bod bol doplnený na zasadnutí. K bodu neboli predložené materiály a návrh
uznesenia.
Jozefína Kolesárová – prijatie uznesenia na zmeny v rokovacom poriadku. Rokovací poriadok
bol zaslaný s farebne vyznačenými zmenami na obecný úrad. Čiže neviem, budem
položkovite čítať zmeny, alebo sa zapracujú zmeny, ktoré boli zaslané elektronickou formou
a sa príjme uznesenie o týchto zmenách? Dobre budem čítať. V rokovacom poriadku čl. 4 bod
4 je doplnené: „15. pracovný deň od doručenia žiadosti na jeho konanie, ktorá bude
obsahovať navrhovaný deň, čas a miesto zasadnutia obecného zastupiteľstva. Žiadosť
poslanca o zvolanie obecného zastupiteľstva, spolu s návrhom bodov programu bude
doručená do podateľne obecného úradu, resp. elektronickou poštou, ktorej prevzatie musí byť
spätne elektronicky potvrdené poslancovi. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva musí
byť zverejnený na informačnej tabuli obce, na internetovej stránke obce minimálne tri
kalendárne dni pred jeho zasadaním a súčasne vyhlásené v obecnom rozhlase minimálne
jeden krát denne po dobu troch kalendárnych dní“.
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Článok 4 bod 5 – ak starosta využije právo pozastaviť uznesenie podľa § 13 ods. 6 zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, je povinný zvolať obecné zastupiteľstvo do 20
kalendárnych dní odo dňa pozastavenia výkonu uznesenia. Právoplatnosť pozastaveného
uznesenia musí byť potvrdená 3/5 väčšinou hlasov všetkých poslancov. Výkon potvrdeného
uznesenia starosta nemôže pozastaviť.
M.A. Ivan Novotný – možno by sme mali o tom diskutovať?
Jozefína Kolesárová – to sú zmeny, ktoré sú zapracované a ktoré sme všetky prešli, iba sa
teraz uznesením príjmu.
M.A. Ivan Novotný – ale niektorí ľudia na to môžu mať iný názor.
Jozefína Kolesárová – ale veď sme to prešli, toto čo sme zapracovali. Čiže prečítam všetky
zmeny, články a potom môže ešte každý niečo dodať.
Starostka – to o čom hovoríme, bolo povedané, že bolo zaslané obci. Ja to nemám.
Jozefína Kolesárová – elektronickou formou všetkým poslancom, na obecný úrad štatút,
rokovací poriadok, aj zásady hospodárenia. Takže čítam ďalej, aby sa uznesenie prijalo.
Článok 7 bod 7 je tam zmena maximálne 15 minút. Môžeme dať hlasovať.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
schvaľuje zmeny v rokovacom poriadku: článok 4 bod 4, článok 4 bod 5, článok 7 bod 7.
Hlasovanie:
Za:

7

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

0
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
Poslanci tento návrh hlasovaním schválili bez pripomienok.
Starostka – konštatujem, že bola schválená zmena rokovacieho poriadku článok 4 bod 4 a bod
5 a článok 7 bod 7. Chcem sa opýtať, či ste si istí toho, že je to v súlade so zákonom.
Predpokladám, že asi áno.
Bod 14
Zmeny v štatúte
Starostka – bod bol doplnený na zasadnutí. K bodu neboli predložené materiály a návrh
uznesenia.
Jozefína Kolesárová – začíname článkom 6, bod 4. Tu sa dopĺňa znenie: V majetkových
veciach (majetkoprávnych záležitostiach) Obce Nižný Klátov koná v jej mene navonok
starosta obce, ktorý je povinný všetky s tým súvisiace zmeny, činnosti a opatrenia vopred
prerokovať s obecným zastupiteľstvom. Pokračujeme článok 11, bod 2: Návrh rozpočtu na
príslušný kalendárny rok bude Obecnému zastupiteľstvu predložený najneskôr do 28.02.
daného kalendárneho roka s podrobným popisom účelovosti danej položky a podpoložky
v rozpočte. Ďalej článok 14 bod 1, b): sa rozšírilo schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny,
kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu
komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvy uzavreté v zmysle zákona o obecnom zriadení (§
18

20 ods. 1), rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí dlhu a o prevzatí ručiteľských
záväzkov. A znenie pod tým: „v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu
vykonávať starosta“ sa ruší. Končí sa o prevzatí ručiteľského záväzku.
Ešte sa dopĺňa článok 14 bod q) citujem: Na návrh starostu schvaľuje pracovný poriadok,
organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce, ako aj
všetky ich zmeny.
Článok 15 bod d) sa dopĺňa znenie: po predchádzajúcom schválení Obecným zastupiteľstvom
vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania
zamestnancov obce, a ich prípadné zmeny predkladá na schválenie Obecnému zastupiteľstvu.
Článok 16 bod 4: Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v
písomnom poverení, o rozsahu poverenia musí informovať aj Obecné zastupiteľstvo.
Článok 18 Komisie obecného zastupiteľstva. Druh komisií a rozsah ich činností určuje
a schvaľuje Obecné zastupiteľstvo.
Článok 18 bod 2) Komisie sú zložené z dvoch poslancov obecného zastupiteľstva
a minimálne dvoch obyvateľov obce zvolených obecným zastupiteľstvom. V prípade komisií
určených pre organizačné jednotky obce bude ďalším členom komisie aj jeden zamestnanec
príslušnej organizačnej jednotky v pôsobnosti obce.
Štruktúru týchto komisií a činnosť budeme ešte na ďalšom obecnom zastupiteľstve
schvaľovať.
Ďalej článok 18 bod 5, sa dopĺňa písm. d): na podnet obyvateľov obce, zamestnancov
organizačných jednotiek v pôsobnosti zriaďovateľa obce Nižný Klátov, ako aj iných podnetov
zabezpečuje šetrenie a kontrolu vyplývajúcu z daného podnetu, o čom musí byť Obecnému
zastupiteľstvu predložená správa.
V článku 18 sa dopĺňa aj bod 7: Rozhodovacia právomoc jednotlivých komisií bude určená
Obecným zastupiteľstvom.
Ďalej článok 19, bod 3, písm. h) sa dopĺňa: je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada
obecné zastupiteľstvo, alebo z vlastného podnetu na základe poznatkov získaných pri výkone
svojej činnosti.
Toto by bolo všetko k štatútu obce. Môžeme prijať uznesenie, môžeme hlasovať. Chce niekto
k tomu ešte niečo doplniť?
M.A. Ivan Novotný – ja si osobne myslím, čo sa týka logiky, že ku každej zmene by sa malo
má osobitne hlasovať. Toto je unblock nejakých siedmych, desiatich zmien a po každej zmene
by sa mala ešte raz prečítať tá zmena a dávať hlasovať.
Starostka – Aj keď som dávala hlasovať o bodoch programu, mohli ste hlasovať za každý
bod, alebo unblock. To je na Vás. Či niekto má pripomienky, či ste zvedaví na názor
kontrolórky a mňa, alebo ideme hlasovať. Povedzte si či ideme hlasovať za každý bod zvlášť,
alebo unblock.
Kamil Haraj – kedy si to posielala? Lebo toto nemám.
Jozefína Kolesárová – štatút? Tento štatút sme už preberali dvakrát, na prvom zasadnutí, kedy
sme to len brali na vedomie. Druhýkrát sme ho preberali na zasadnutí, ktoré sme mali, ktoré
potom nebolo právoplatné, čiže všetci sme to už viackrát prešli. Ja som to len farebne
vyznačila a rozposlala všetkým plus starostke a každému mailom farebne zaznačené zmeny.
Čiže vlastne tieto zmeny v štatúte boli už dvakrát prerokované plus doplnené farebne. Už len
teraz sa prijímajú uznesením, pretože vtedy sa brali len na vedomie. Ešte raz sme to
prechádzali všetci. A teraz sa len prijímajú uznesením.
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Tomáš Hudák – vy ste sa chceli vyjadriť pani starostka?
Starostka – asi nie je vôbec žiadny záujem. Takže ešte raz sa pýtam, chcete hlasovať unblock,
alebo bod po bode.
Ing. Oxana Hospodárová – ja by som chcela využiť poradný hlas, že môže to byť dobre
mienené, ale musí to byť v súlade so zákonom. Ja už teraz viem, že zmeny nie sú v súlade so
zákonom.
Jozefína Kolesárová – dávame hlasovať o celom štatúte.
M.A. Ivan Novotný – ja súhlasím. Ja som sám proti. Ja som totiž nebol na prvom zasadnutí,
alebo ako to nazvať, pivničné stretnutie. Tým pádom som bol mimo tohto. Nebol som, lebo
som učil.
Starostka – keby som to predkladal ja, čo nepredkladám, tak by som rušila jedným prijatím
niečo iné a druhým prijala niečo nové. Vy ste sa rozhodli takto.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
schvaľuje zmeny v štatúte článok 6 bod 4, článok 11 bod 2, článok 14 bod 1b), 1q), článok 15
bod 3) písm. d), článok 16 bod 4, článok 18 bod 1), 2), 5) písm. d), článok 18 bod 7, článok
19, bod 3 písm. h).
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

6
1
0
0

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

Poslanci tento návrh hlasovaním schválili bez pripomienok.
Bod 15
Zmeny v zásadách hospodárenia
Starostka – bod bol doplnený na zasadnutí. K bodu neboli predložené materiály a návrh
uznesenia. Zásady boli posielané elektronicky minimálne štyrikrát. Najaktuálnejšia je ktorá
verzia?
Jozefína Kolesárová – posledná verzia. Takže zásady si dostala a štatút si nedostala?
Starostka – zo 6. apríla ? Ja to potrebujem aj do materiálov zo zasadnutia.
Jozefína Kolesárová – článok 4, bod 2 - k nadobudnutiu hnuteľného a nehnuteľného majetku
do vlastníctva obce môže obec pristúpiť výlučne vtedy, ak takéto nadobúdanie je v súlade
s rozpočtom obce a ak k jeho nadobudnutiu udelilo predchádzajúci súhlas Obecné
zastupiteľstvo obce Nižný Klátov.
Článok 4, bod 3 sa mení: Ustanovenia bodu 2. tohto článku sa nepoužijú, pokiaľ
k nadobudnutiu majetku do vlastníctva obce dôjde na základe zákona, alebo na základe
rozhodnutia orgánov štátnej správy, prípadne súdov.
Článok 10, bod 4 – Zastupiteľstvo schvaľuje nakladanie s majetkovými právami nad hodnotu
1000 EUR.
20

Článok 10, bod 5 - Starosta obce schvaľuje nakladanie s majetkovými právami do hodnoty
1000 EUR.
Článok 11 bod 9 písm. a) - starosta obce, ak účtovná hodnota pohľadávky je nižšia ako 1000
EUR
Článok 13 bod 2 - O prebytočnosti majetku rozhoduje zastupiteľstvo, okrem hnuteľného
majetku, ktorého obstarávacia hodnota je nižšia ako 100 EUR. O prebytočnosti tohto
hnuteľného majetku rozhoduje starosta obce.
Článok 13 bod 4 - O neupotrebiteľnosti majetku rozhoduje obecné zastupiteľstvo, okrem
hnuteľného majetku, ktorého obstarávacia hodnota je nižšia ako 100 EUR.
O neupotrebiteľnosti tohto hnuteľného majetku rozhoduje starosta obce.
Článok 14 bod 2 – Zastupiteľstvo schvaľuje spôsob prevodu vlastníctva hnuteľného a
nehnuteľného majetku obce.
Článok 17 bod 4 - Ak zastupiteľstvo schváli prevod hnuteľného a nehnuteľného majetku vo
vlastníctve obce formou dobrovoľnej dražby, schvaľovanie ďalších úkonov súvisiacich
s prevodom majetku už nie je potrebné.
Článok 18 bod 2 - Zastupiteľstvo schvaľuje pri priamom predaji prevody vlastníctva
nehnuteľného a hnuteľného majetku obce.
Článok 21 bod 1 - Dočasným užívaním majetku vo vlastníctve obce sa rozumie jeho nájom
alebo výpožička, ktoré musia byť schválené obecným zastupiteľstvom.
Článok 21 bod 3, písm. a) - hnuteľnej veci vo vlastníctve obce, ktorej zostatková cena je
nižšia ako 1000 EUR,
Článok 21 bod 6 - Z dôvodov plnenia úloh obce môže obec správcom dať do výpožičky aj
majetok, ktorý nebol vyhlásený za prebytočný alebo neupotrebiteľný. O výpožičke takéhoto
majetku rozhoduje starosta obce ak sa jedná o hnuteľný majetok a obstarávacia cena takéhoto
majetku je nižšia ako 1 000 EUR. V ostatných prípadoch rozhoduje zastupiteľstvo.
Starostka – poprosím pani Kolesárovú, aby materiály predložila k zápisu, aby sme mali
podklady, ktoré sú aktuálne.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
schvaľuje zmeny v zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce, článok 4 bod 2,
článok 4 bod 3, článok 10 bod 4 a bod 5, článok 11 bod 9 písm. a), článok 13 bod 2, bod 4,
článok 14 bod 2, článok 17 bod 4, článok 18 bod 2, článok 21 bod 1, bod 3 písm. a), bod 6
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

6
1
0
0

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

Poslanci tento návrh hlasovaním schválili bez pripomienok.
Bc. Metod Korpesio – po schválení a po prekontrolovaní môžete nám to zaslať?
Jozefína Kolesárová – po schválení každému poslancovi zaslať písomnou formou
zapracované zmeny.
Bc. Metod Korpesio – dá sa to?
Jozefína Kolesárová – áno dá sa to, prečo by sa to nedalo.
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Bc. Metod Korpesio – je tu návrh na prestávku.
Starostka – vypýtali ste si prestávku, takže nech sa páči. Je 20:10 hod. Prerušujem rokovanie
do 20:20 hod). Dávam hlasovať.
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

Pokračovanie 20:25
Bod 16
Schválenie a prijatie uznesenia stretávania sa poslancov obecného zastupiteľstva
Starostka – bod bol doplnený na zasadnutí. K bodu neboli predložené materiály a návrh
uznesenia.
Jozefína Kolesárová – schválenie stretávania sa poslancov obecného zastupiteľstva ako
orgánu obce Nižný Klátov v sobášnej miestnosti obecného úradu v Nižnom Klátove pred
každým zasadnutím v stanovený deň a hodinu pred rokovaním obecného zastupiteľstva
prebratím kľúčov oproti podpisu zvoleného poslanca z dôvodu prebratia hmotnej
zodpovednosti.
Ing. Oxana Hospodárová – prepáčte, poslanci nie sú orgánom obce. Orgánom obce je
zastupiteľstvo.
Jozefína Kolesárová – my chceme len stretnutie pred obecným zastupiteľstvom.
Ing. Oxana Hospodárová – poslanci nie sú orgánom obce.
Jozefína Kolesárová – obecné zastupiteľstvo je orgánom obce.
Ing. Oxana Hospodárová – obecné zastupiteľstvo bude až vtedy, keď bude zasadať. Vaše
stretnutie nie je orgán obce.
Jozefína Kolesárová – čiže stretnutie poslancov pred zasadnutím. Uznesením si stanovíme, že
stretnutia sa budú konať v sobášnej miestnosti prebratím kľúčov zvoleného poslanca.
Ing. Oxana Hospodárová – ak dovolíte, tak viete čo je dohoda o hmotnej zodpovednosti? Ste
ekonómka na škole.
Jozefína Kolesárová – prebratie kľúčov som myslela tak, že bude zodpovedať za miestnosť.
Ing. Oxana Hospodárová - dohoda o hmotnej zodpovednosti môže byť uzatvorená len so
zamestnancom obce.
Jozefína Kolesárová – čiže potom keď nie hmotnej zodpovednosti, tak zodpovednosti za
priestor.
Starostka – prečo chcete preberať kľúč?
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Jozefína Kolesárová – lebo stretnutia chceme absolvovať tu, prebrať si body pred obecným
zastupiteľstvom.
Starostka – ja sa pýtam, prečo je potrebný kľúč?
Jozefína Kolesárová – aby sme sa mohli tu stretnúť.
Starostka – ja nevidím dôvod na preberanie kľúčov. Ak sa chcete stretnúť hodinu pred,
otvorená miestnosť bude.
Bc. Metod Korpesio – hodinu pred zastupiteľstvom?
Jozefína Kolesárová – nie, my si stanovíme deň, kedy sa tu stretneme. Preberieme si, čo
chceme rokovať na obecnom zastupiteľstve, tak ako boli stretnutia predtým.
Starostka – stretnutia sme mali poslanci so starostom. Nikdy sa kľúče nepreberali. Správne
bolo poznamenané, toto je sobášna miestnosť. Sobášime aj vo štvrtok napríklad.
Predpokladám, že vy si chcete napevno zobrať kľúče a prísť si kedy chcete.
Jozefína Kolesárová – nie napevno. My to oznámime vopred s tým, že poverený poslanec
príde a tá miestnosť bude pripravená na sedenie.
Starostka – pani upratovačka je tu do ôsmej, ja nevidím dôvod, aby sa preberali kľúče. Je to
sobášna miestnosť a je to miestnosť matričného úradu.
Jozefína Kolesárová – môžeme potom v sále, mne je to jedno kde, ale aby nám to bolo
umožnené a aby boli sociálne zaradenia atď. Čiže môžeme k tomu bodu prijať uznesenie
a schváliť si to, aby sme mali možnosť podľa potreby sa stretnúť.
Návrh uznesenia je: stretnutia poslancov obecného zastupiteľstva v stanovaný deň a hodinu
prebratím kľúčov povereným poslancom oproti podpisu z dôvodu zodpovednosti za kľúče
a za miestnosť.
Starostka obce dala schváliť návrh uznesenia: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje stretnutia
poslancov obecného zastupiteľstva v stanovaný deň a hodinu prebratím kľúčov povereným
poslancom oproti podpisu z dôvodu zodpovednosti za kľúče a za miestnosť.
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.
Bc. Metod Korpesio – tak je často využívaná miestnosť? Koľko sobášov máme ročne?
Starostka – nejde len o sobáše. V sále nie je problém, toto je matričná miestnosť.
M. A. Ivan Novotný – je trochu rozdiel v sále, kde som pri tých dvoch vystúpeniach premrzol
a dosť rozdiel je sedieť tu. My to môžeme robiť tak, ale je to normálne, aby sme chodili stále
pred zasadnutím obecného zastupiteľstva k niekomu domov?
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Jozefína Kolesárová – z toho dôvodu to chceme robiť tu na verejnosti. Keď bude problém so
sobášnou miestnosťou, tak sa dohodneme, keď tu bude akcia, tak samozrejme nie. Ale ináč
trváme na tej sobášnej miestnosti. Pretože nebudeme mrznúť v sále a v žiadnej pivnici. Keď
bude taká vec, tak sa prispôsobíme. Ináč trváme na sobášnej miestnosti.
M.A. Ivan Novotný – myslím si, že je tu trochu dôstojnejšie.
Starostka – bolo prijaté uznesenie.
Bod 17
Prijatie uznesenia na písomné napomenutie hlavnej kontrolórky Ing. Oxany
Hospodárovej za nedôslednú kontrolu nájomnej zmluvy z hľadiska hospodárnosti,
efektívnosti, účelovosti a plnenia nájomnej zmluvy
Starostka – bod bol doplnený na zasadnutí. K bodu neboli predložené materiály a návrh
uznesenia.
Jozefína Kolesárová - nájomná zmluva zo dňa 12.9.2014 s pánom Milošom Čižmárom jej
efektívnosť, hospodárnosť, účelovosť a plnenie nájomnej zmluvy. K 28.11.2014 zmluva bola
po splatnosti, nebolo plnenie zmluvy, nebola zrušená, ani žiadne dodatky zmluvy neboli.
Dôkaz je diskusia obecného zastupiteľstva 28.11.2014. Následne žiadame kontrolu tejto
nájomnej zmluvy a predloženie správy priamo obecnému zastupiteľstvu do 15 dní od
zasadnutia obecného zastupiteľstva písomnou formou. Kontrola zmluvy čo sa týka
hospodárnosti efektívnosti, účelovosti. Čiže najprv k tomu hlasovať, potom k ďalšiemu bodu.
Prijatie uznesenia na písomné napomenutie pani kontrolórky Oxany Hospodárovej za
nepredloženie správy za rok 2014 do 60 dní.
Ing. Oxana Hospodárová – to je už ďalší bod. Keďže sa ma to týka , tak dovolíte sa mi
k tomu vyjadriť? Ako ste dospeli k tomu, že som mala robiť tú kontrolu a že som ju
nevykonala. Prečo práve túto nájomnú zmluvu ste vytiahli?
Jozefína Kolesárová – pretože sa domnievame, že bola v rozpore, nebola hospodárna,
efektívna a účelová. Teraz následne žiadame, aby ste ju dodatočne prekontrolovali a dali
správu obecnému zastupiteľstvu.
Ing. Oxana Hospodárová – pochopila by som, keby ste ma požiadali a ja by som to
nevykonala. Dávate mi upozornenie zato, že som nevykonala kontrolu. Vy mi dávate
upozornenie už dopredu. A následne ma žiadate, aby som vykonala kontrolu.
Jozefína Kolesárová – na základe toho, že pri správe kontrolnej činnosti za rok 2014 bola
k 31.10.2014 kontrolná činnosť vykonaná. Nebolo poukázané na rozpor tejto nájomnej
zmluvy.
Ing. Oxana Hospodárová – ale ja som kontrolovala nájomnú zmluvu k 31.10.?
Jozefína Kolesárová – nie, lebo nájomná zmluva bola oveľa skôr podpísaná.
Ing. Oxana Hospodárová – ja som kontrolovala čerpanie. Keď kontrolujem čerpanie, to
neznamená, že ja zoberiem všetky doklady od 1. januára do 31.10. Čerpanie rozpočtu je
rozpočet, nie účtovné doklady, nie zmluva, nie všetko, čo s tým súvisí. Čerpanie rozpočtu je
schválený rozpočet a je čerpanie rozpočtu. Nájomná zmluva je úplne niečo iné. Vy mi
vyčítate niečo, čo som nevykonávala a ani som nemala v pláne kontrolnej činnosti, ani ste ma
o to nepožiadali. Keď takýmto spôsobom budete postupovať, tak jeden deň mi dáte
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upozornenie zato, že som pokladňu nekontrolovala, druhý deň mi dáte upozornenie, že som
nekontrolovala dochádzku, tretí deň mi dáte ďalšie upozornenie. Proste to sú vytiahnuté zuby
s ničím nesúvisiace. Je to upozornenie za to, čo som nemala vykonať. Vy nemôžete mi dať, čo
Vás napadne.
Jozefína Kolesárová – zase je to kontrolná činnosť, ktorá Vám vyplýva z funkcie.
Ing. Oxana Hospodárová – kontrolná činnosť je takáto rozsiahla.
Jozefína Kolesárová – nakladanie s majetkovým hospodárením, účelovosťou, čiže spadá do
toho aj nájomná zmluva.
Ing. Oxana Hospodárová – pani poslankyňa. Ja nekontrolujem všetko. Ani keby som tu bola
24 hodín, nemôžem každý deň všetko skontrolovať. Každý deň sa tu vykonáva činnosť, každý
deň sa prijímajú peniaze, každý deň sú výdavky. Mne cez ruky neprechádzajú všetky
doklady. Ako vy si predstavujete kontrolnú činnosť. Veď ja robím následnú finančnú kontrolu
a nájomné zmluvy za rok 2014, táto zmluva nebola predmetom žiadnej kontroly.
Jozefína Kolesárová – táto zmluva bola takisto vytknutá poslancom na základe podnetu
občanov, kde ste ju riešili na obecnom zastupiteľstve 28.11.2014. Je to aj v diskusii, aj
v zápisnici.
Ing. Oxana Hospodárová – dnes keď o niečom rozprávate, to znamená, že ja zajtra mám
vykonať kontrolu o tom všetkom, čo tu dnes bolo povedané?
Jozefína Kolesárová – pretože bolo zanedbané plnenie tejto nájomnej zmluvy. My žiadame
ešte doplnenie, čiže žiadame od vás správu, výsledok.
Ing. Oxana Hospodárová – žiadate kontrolu, to je v poriadku. Ale vy mi už dopredu vytýkate,
že som niečo neurobila a na základe čoho som to mala urobiť sa pýtam.
Jozefína Kolesárová – na základe funkcie.
Bc. Metod Korpesio – na základe podnetu.
Ing. Oxana Hospodárová – na základe podnetu? A kto dal podnet ohľadom nájomnej zmluvy?
Bc. Metod Korpesio – 28.11. bolo zastupiteľstvo a rozprávalo sa o tom. Viete čo pani
kontrolórka, mne z toho vyplýva, že vy kontrolujete len toto, čo môžete kontrolovať.
Ing. Oxana Hospodárová – jasne, vy to tak chápete.
Bc. Metod Korpesio – tak mi to vychádza teraz. V škole ste našli hneď dajaké nezrovnalosti
a tu keď niekto na niečo poukáže, prepáčte za výraz : „môžem, nie nemôžeš“. Dobre
nekontrolujem.
Ing. Oxana Hospodárová – nie s týmto nesúhlasím. Mala som v pláne kontrolnej činnosti
školu, vykonala som kontrolu školy.
Bc. Metod Korpesio – kto Vám robí ten plán kontrolnej činnosti?
Ing. Oxana Hospodárová – plán som predložila obecnému zastupiteľstvu, zastupiteľstvo má
právo pripomienkovať. Keď nepripomienkujú, prijímajú uznesenia.
Jozefína Kolesárová – ale zase sú to podnety, sú vyplývajúce z Vašej funkcie na základe
podnetov, ktoré získavate.
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Ing. Oxana Hospodárová – z mojej funkcie mám kontrolovať majetok , ale to neznamená, že
každý deň kontrolujem všetko.
Jozefína Kolesárová – my po zvážení tejto nájomnej zmluvy, sme si uvedomili, že vlastne
nebola hospodárna, efektívna.
Starostka – aký je návrh uznesenia?
Ing. Oxana Hospodárová – ešte jednu vec. Zase mi tam dávate do 15 dní zastupiteľstvu. Ako
ja mám zabezpečiť, aby zastupiteľstvo do 15 dní zasadalo.
Jozefína Kolesárová – nie zasadalo. Písomnou formou, ja som to diktovala, písomnou formou
správu následne o tejto zmluve efektívnosti, hospodárnosti.
Ing. Oxana Hospodárová – komu mám predložiť?
Jozefína Kolesárová – poslancom.
Ing. Oxana Hospodárová – pani poslankyňa, poslanci nie sú obecné zastupiteľstvo.
Jozefína Kolesárová – poslancom, lebo my vás o to žiadame teraz pri tomto napomenutí.
Ing. Oxana Hospodárová – ja prekladám správy zastupiteľstvu, nie poslancom. Poslanci sú
členovia. Ja nemôžem poslancom predkladať.
Jozefína Kolesárová – ale obecné zastupiteľstvo čo tvorí? Poslanci.
Ing. Oxana Hospodárová – keď je zvolané, nie sólo každému poslať na adresu domov, keď
nie je zasadnutie zastupiteľstva. A vy žiadate do 15 dní zastupiteľstvu a zastupiteľstvo do 15
dní neviem, či bude zasadať.
Jozefína Kolesárová – čiže žiadame písomnou formou poslancom, definujem písomnou
formou.
Ing. Oxana Hospodárová – podľa zákona predkladám zastupiteľstvu. Je to nad rámec zákona.
Jozefína Kolesárová – tak vás o to žiadame pri tejto kontrole.
Ing. Oxana Hospodárová – využila som svoj poradný hlas.
Jozefína Kolesárová – áno ďakujeme. Žiadame písomnou formou poslancom zaslať výsledky
kontroly hospodárnosti, efektívnosti, účelovosti a plnenia tejto nájomnej zmluvy, nakoľko
28.11. v diskusii obecného zastupiteľstva nebola ani zrušená, ani plnená a to na požiadanie
poslancov. To písomné upozornenie vám pôjde doporučene. Zatiaľ môžeme o tom hlasovať
a potom prejdeme k tomu ďalšiemu bodu.
Starostka – bod bol prijatie uznesenia na písomné napomenutie hlavnej kontrolórky.
Jozefína Kolesárová – najprv budeme hlasovať o tomto bode.
Starostka obce dala schváliť návrh uznesenia: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje písomné
napomenutie hlavnej kontrolórky Ing. Oxany Hospodárovej za nedôslednú kontrolu nájomnej
zmluvy z hľadiska hospodárnosti, efektívnosti, účelovosti a plnenia.
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Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

3
1
3
0

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

Poslanci tento návrh hlasovaním neschválili.
M.A. Ivan Novotný – vaša konkrétna kontrolná činnosť vyplýva jedine na základe podnetu
poslancov. Čiže na základe vašich plánov, ktoré vy vypracujete a podnetov poslancov.
Ing. Oxana Hospodárová – plán predkladám zastupiteľstvu, ktorý ho schvaľuje. Keďže na
konci volebného obdobia sme nevedeli, kedy bude zastupiteľstvo, tak bolo schválené
v novembri na 1. polrok, na ďalší polrok predložím už Vám samozrejme. Plán kontrolnej
činnosti sa predkladá dvakrát ročne. Bol predložený a schválený. Postupujem v zmysle
predložených a schválených plánov kontrolnej činnosti. Starostka mi nemôže dávať úlohy.
Môže dať takisto podnet ako Vy, ktorý bude predložený na zastupiteľstve. Keď ho schválite,
tak aj na základe toho vykonám kontrolu.
Kamil Haraj - mohli by sme dostať schválený plán?
Ing. Oxana Hospodárová – áno.
M.A. Ivan Novotný – ale zase len obecné zastupiteľstvo.
Ing. Oxana Hospodárová – chcete teraz doniesť plán kontrolnej činnosti?
Kamil Haraj – nemusí byť teraz.
Ing. Oxana Hospodárová – na ďalšom zastupiteľstve Vám ho predložím, alebo pošlem Vám
to mailom? Ja predkladám zastupiteľstvu. Ale to čo je schválené, nie je problém Vám poslať.
M.A. Ivan Novotný – chcem sa ešte opýtať, lebo som postavený do role absolútneho laika.
Pokiaľ z diskusie, alebo z reakcie občanov, poslancov na zasadnutí obecného zastupiteľstva
vyplynú nejaké povedzme nečisté veci, to nie je pre vás podnet na kontrolnú činnosť?
Ing. Oxana Hospodárová – keď je podnet, môžem ho zaradiť do plánu kontrolnej činnosti,
alebo Vy priamo na zastupiteľstve prijmete uznesenie o tom, že mám vykonať kontrolu. Teraz
si zoberte Magistrát mesta Košice, koľko je tam zamestnancov. V Košiciach je 270 000
obyvateľov, je 40 poslancov. Keby ten kontrolór mal kontrolovať každý podnet, tak sa môže
fakt zblázniť. Musí sa to nejako skoordinovať, pretože jednoducho to nie je možné. Áno, sú
prípady, kde je podozrenie zo schápania trestnej činnosti, to je niečo iné. Tak tam samozrejme
všetko ide bokom. Ale ja sa nemôžem dopredu domnievať, lebo prezumpcia neviny je aj
v trestnom konaní, nie to ešte pri kontrole, že keď ja si myslím, že niekto niečo nerobí dobre,
tak tam idem na kontrolu. Ja to môžem buď potvrdiť, alebo nepotvrdiť, ale kontrolou.
Nemôžem sa dopredu domnievať, že niečo je nekalé. Keď je podnet, no tak ten podnet ide do
zastupiteľstva a môže sa doplniť do kontrolnej činnosti. Zase sa musí brať do úvahy, aký je
rozsah pracovnej činnosti, lebo keď ja mám úväzok 0,2, tak aby som to všetko stíhala.
Jozefína Kolesárová – stále je tam to znenie, na základe získania vedomostí pri výkone Vašej
funkcie, nie len na základe plánu kontrolnej činnosti.
Ing. Oxana Hospodárová – teraz ste to tam doplnili.
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Jozefína Kolesárová – ale bolo to aj v kontrolnej činnosti, ktoré je plat
né ešte od Marty Štefanovej. Čiže to ide ďalej. Je tam tá veta, to znenie, že na základe
získania vedomostí pri výkone. Čiže vy keď niečo kontrolujete a riešite, tak máte tie
vedomosti a pri tejto nájomnej zmluve ste videli, že je nehospodárna, neefektívna.
Ing. Oxana Hospodárová – prepáčte, keď niečo kontrolujem, to ste povedali správne. Ale túto
nájomnú zmluvu som nekontrolovala.
Jozefína Kolesárová – nie? A prečo?
Ing. Oxana Hospodárová – nemôžem kontrolovať všetko vždy.
Bc. Metod Korpesio – ste nám naznačili, že v ekonomike škole nie je niečo v poriadku. To
nám dáte nejakú správu?
Ing. Oxana Hospodárová – ja som Vám dala správu.
Bc. Metod Korpesio – čo môžeme my teraz riešiť?
Ing. Oxana Hospodárová – Vy nič, lebo opatrenia prijíma pani riaditeľka. Či práve človek,
ktorý nemá všetko v poriadku, mňa berie na zodpovednosť. Viete je to trošku zvláštne.
Môžem to vnímať ako osočovanie, za to čo som zistila.
Jozefína Kolesárová – to nie je žiadne osočovanie pani kontrolórka. To sú skutočnosti, ktoré
nadväzujú, lebo predbežná kontrola a pečiatky a iné veci, je iná vec a čo sa týka majetku,
hospodárenia je zase iná vec.
Ing. Oxana Hospodárová - ak príde vonkajšia kontrola do školy a ak zistí to, čo som zistila ja,
škola môže dostať pokutu do výšky stotisíc eur podľa zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej
kontrole. Zamestnanec, ktorý nevykonáva finančnú kontrolu v súlade, nie hlavný kontrolór,
lebo je to predbežná finančná kontrola, ktorú vykonávajú zamestnanci, ak sa zistí, že
zamestnanec potvrdí, že je finančná operácia v súlade a nebude v súlade, môže dostať
zamestnanec pokutu do výšky tritisíc eur. Takže ja som to v dobrom myslela, aby ste sa
vyvarovali, aby vám iný kontrolný orgán nedal takúto pokutu.
Jozefína Kolesárová – my to tiež v dobrom myslíme, aby ste kontrolovali také veci, ktoré na
základe vlastného podnetu vidíte, že je nehospodárna, neefektívna, neúčelová, neplnená. A
vôbec nemáte žiaden podnet, aby ste ju skontrolovali a upozornili na ňu.
Ing. Oxana Hospodárová – teraz ste ho dali.
Jozefína Kolesárová – áno, budeme čakať, aké bolo plnenie a všetko.
Bod 18
Následná kontrola nájomnej zmluvy, prijatie uznesenia na písomné napomenutie pani
kontrolórky Oxany Hospodárovej za nepredloženie správy za rok 2014 do 60 dní priamo
obecnému zastupiteľstvu, čiže poslancom podľa zákona
Starostka – bod bol doplnený na zasadnutí. K bodu neboli predložené materiály a návrh
uznesenia.
Jozefína Kolesárová – vlastne teraz budeme hlasovať o tom, aby nám pani kontrolórka tú
písomnú správu predložila tú následnú kontrolu.
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Starostka – dobre, čiže návrh na uznesenie je?
Jozefína Kolesárová – vykonanie kontroly nájomnej zmluvy a následné predloženie správy z
kontroly poslancom obecného zastupiteľstva.
Starostka obce dala schváliť návrh uznesenia: Obecné zastupiteľstvo žiada o vykonanie
kontroly nájomnej zmluvy a následné predloženie správy z kontroly poslancom obecného
zastupiteľstva.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

6
1
0
0

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

Poslanci tento návrh hlasovaním schválili bez pripomienok.
Jozefína Kolesárová – pokračujeme, ďalej je písomné napomenutie za nepredloženie správy
z kontrolnej činnosti.
Starostka – sme v rámci bodu. Žiadam navrhovateľku o navrhnutie uznesenia.
Ing. Oxana Hospodárová – prepáčte, aj keď som sa k tomu vyjadrila, tak si to dovolím
zopakovať ešte raz, že obecnému zastupiteľstvu neznamená poslancom. Takže ja som
nemohla predložiť do 60 dní obecnému zastupiteľstvu , keďže obecné zastupiteľstvo nebolo.
Správu som do 60 dní spracovala, predložila. Vy nemôžete meniť citáciu v zákone.
Jozefína Kolesárová – ja to čítam podľa zákona.
Ing. Oxana Hospodárová – v zákone nie je obecnému zastupiteľstvu, čiže poslancom.
V zákone je obecnému zastupiteľstvu. Dnes som aspoň štyrikrát zopakovala to, že poslanci
nie sú zastupiteľstvo. Nehnevajte sa na mňa, ale to nie je môj výmysel. Poslanci sú
jednotlivci. Aj keď sa budete desaťkrát mesačne všetci schádzať, nikdy nebudete
zastupiteľstvom. Len vtedy, keď je zvolané riadne v zmysle zákona. Dnes máme zasadnutie
zastupiteľstva. Dnes bola predložená správa. Správa bola predložená včas. Ja ju nemôžem dať
nikde inde, ako na výkonný orgán obce a tým je obecný úrad. Ja som na obecný úrad
predložila, obecný úrad rozmnožil a predložil obecnému zastupiteľstvu.
Jozefína Kolesárová – kontrolná činnosť sa podáva na najbližšom obecnom zastupiteľstve, ale
správa sa predkladá priamo zastupiteľstvu akoukoľvek formou podľa zákona. Nie je tam
citované, že na zasadnutí. Je to podľa zákona do 60 dní.
Ing. Oxana Hospodárová – zastupiteľstvo je vtedy, keď je zvolané. Keď nie je zvolané, nie je
zastupiteľstvo.
Jozefína Kolesárová – prečo?
Starostka – poprosím návrh uznesenia.
Ing. Oxana Hospodárová - ja ho nezvolávam.
Jozefína Kolesárová – prečo nebolo zvolané? My sme chceli obecné zastupiteľstvo.
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Starostka obce dala schváliť návrh uznesenia: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje písomné
napomenutie hlavnej kontrolórky za nepredloženie správy z kontrolnej činnosti za rok 2014
do 60 dní podľa zákona obecnému zastupiteľstvu.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

4
1
2
0

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

Poslanci tento návrh hlasovaním schválili bez pripomienok.
Bod 19
Prijatie uznesenia na opatrenia v rámci šetrenia finančných prostriedkov obce
Starostka – bod bol doplnený na zasadnutí. K bodu neboli predložené materiály a návrh
uznesenia.
Jozefína Kolesárová – na podnet občanov obce a v rámci šetrenie energií – voda, elektrina,
plyn navrhujeme, aby sa zdržiavanie osôb v priestoroch obecného úradu, ako sú kancelárie,
bolo len v určených pracovných hodinách. Po pracovnej dobe má byť obecný úrad zatvorený.
To platí pre všetkých zamestnancov obce. Čiže žiadame na podnet občanov starostku obce,
aby zabezpečila v rámci tohto programu a aby nenastalo to, že náhodou niekto nevypne svetlo
na obecnom úrade a potom nám vyvolávajú, že čo sa tu robí o jedenástej v noci.
Starostka – dobre, čiže návrh na uznesenie je?
Jozefína Kolesárová – opatrenia v rámci šetrenia finančných prostriedkov obce.
Starostka – čiže návrh na uznesenie je?
Jozefína Kolesárová – zabezpečiť v rámci šetrenia energie – voda, elektrina, plyn na podnet
obyvateľov starostkou, aby sa v nočných hodinách nevysvecoval celý obecný úrad, nakoľko
vznikajú náklady obci.
Starostka – to je všetko?
M.A. Ivan Novotný – trebalo by to trošku preštylizovať.
Starostka – navrhovateľku uznesení máme, takže počkáme chvíľu.
Jozefína Kolesárová - v rámci šetrenia energií navrhujeme, aby sa zdržiavanie osôb v
priestoroch obecného úradu bolo len v určených pracovných hodinách. Po pracovnej dobe ma
byť obecný úrad zatvorený a to platí pre všetkých zamestnancov obecného úradu. V rámci
tohto šetrenia, ktoré vzniklo na podnet občanov, žiadame starostku, aby zabezpečila šetrenie.
Výnimka tohto opatrenia a šetrenia finančných prostriedkov bude vopred prerokovaná a
schválená obecným zastupiteľstvom. Výnimkou sú akcie, ktoré sú platené alebo vopred
oznámené.
Matej Silvay – ja mám jeden dotaz. Ja som za, aby sa šetrilo energiou, preto sme vymenili na
obecnom úrade aj v materskej škole všetky nefunkčné ovládania na radiátoroch. Mám taký
dotaz. Keďže obecný úrad pracuje niekedy do 15:30, niekedy do 17:00. Upratovačka tiež
pracuje do 20:00. Ktorej vlastnej pracovnej doby, ktorého zamestnanca? Čiže do 20:00?
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Jozefína Kolesárová – ona má tiež svoju pracovnú dobu. Keď ona pracuje, tak jej pracovnej
doby.
Matej Silvay – dobre, obecný úrad dajme tomu do 15:30. Vtedy sa má zamknúť? Ale tam je
potom upratovačka.
Jozefína Kolesárová – keď má pracovnú dobu do 20:00, tak samozrejme.
Matej Silvay – lebo nevedel som, ktorý čas.
Kamil Haraj – aby nenastalo to, že sa vypne kúrenie a ráno prídu na poštu a bude tam zima.
Pokiaľ sa vykúri, musia už znovu vypnúť kúrenie. Aby nenastala taká situácia.
Bc. Metod Korpesio – dajte hlasovať.
Starostka – prepáčte, že som dala priestor na vyjadrenie.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje v rámci
šetrenia energií, aby zdržiavanie sa osôb v priestoroch obecného úradu bolo len v určených
pracovných hodinách. Po pracovnej dobe ma byť obecný úrad zatvorený a to platí pre
všetkých zamestnancov obecného úradu. V rámci tohto šetrenia, ktoré vzniklo na podnet
občanov, žiadame starostku, aby zabezpečila šetrenie. Výnimka tohto opatrenia a šetrenia
finančných prostriedkov bude vopred prerokovaná a schválená obecným zastupiteľstvom.
Výnimkou sú akcie, ktoré sú platené alebo vopred oznámené.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

1
1
5

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

0

Poslanci tento návrh hlasovaním neschválili.
Starostka – k tomu šetreniu, tak ako povedal Matej, neviem na základe čoho to bolo. My
klesáme v spotrebe elektriny, plynu. Boli tu vymenené ventily, aby sa dali uzatvárať
radiátory. To isté je urobené v škôlke. Je pokles v rámci víkendu. Ak sú akcie, tak moja
kolegyňa pribehne aj päťkrát cez akciu mimo svojej pracovnej doby. Tak prepáčte, že takto
šetríme obecné peniaze. Asi ak tu bude akcia, dva kotly zapneme, budú kúriť tri dni, potom
budú všetci spokojní.
Tomáš Hudák – tu ide o to, že sa celý čas svieti a my keď sme chceli zvolať obecné
zastupiteľstvo, bolo napísané, že sa nestíhajú zrobiť podklady. Ja som myslel, že či sa tam
nezabúda vypínať, či nejaký zamestnanec zabudol vypnúť. Tu ide o to, aby sa nezabúdalo
vypnúť svetlo. Ja som myslel, že tam sedí starosta a pracuje. Zrejme to tak nie je, keď sa
nestihli zrobiť podklady, poprípade zvolať obecné zastupiteľstvo len kvôli kontrolnej činnosti.
Starostka – teraz som to nepochopila.
Tomáš Hudák – hore sa svieti aj do polnoci. Nám bolo napísané v maily, že obecné
zastupiteľstvo nezvolávam, lebo nestíham zrobiť podklady. Tak ja som z toho usúdil, že tam
si niekto zabúda vypínať svetlo, pretože keď do polnoci tam niekto robí a nestihne zrobiť
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obecné zastupiteľstvo a poprípade ho zvolať len kvôli kontrolnej činnosti, to sa dalo. Dalo sa
zvolať obecné zastupiteľstvo len kvôli kontrolnej činnosti. Ja si to myslím osobne.
Starostka – teraz sa bavíme o tom zvolávanom zasadnutí 6.3.?
Tomáš Hudák – áno.
Starostka – aký bol dôvod na zvolanie obecného zastupiteľstva 6.3.?
Tomáš Hudák – nepamätám si.
Starostka – ja si to veľmi dobre pamätám. To bola maska a VZN. Tieto dva body. A ja som
povedala, že k týmto dvom bodom mám problém. Tieto dva body ste chceli v žiadosti
o zvolanie mať prejednávané. K VZN neboli predložené doklady, bola tam potrebná
aktualizácia, nemali sme tam povodňové plány, nemali sme odpoveď z hasičského
a záchranného zboru, čiže toto išlo mimo mňa. A čo sa týka MASK-y, k tej sa dostanem
v rôznom, ak bude záujem, resp. vy ste si to dali ako bod. Takže nemám k tomu čo dodať. Ja
som Vám písala, čo sa týka starostovských povinností. Keď ste si nevšimli, mali sme znova
zmenu na poste účtovníčky, máme tu koniec roka. Nebudem sa vyjadrovať, lebo zas budú
problémy, čo ja robím, čo sa týka školy. My zúčtovávame účtovníctvo aj školy aj obecného
úradu.
Tomáš Hudák – stačilo napísať, že zvolávam ho na základe niečoho iného.
Jozefína Kolesárová – aký dôvod bol ho nezvolať, keď my sme chceli aj iné preberať?
Starostka – prečo tam nebolo zdôvodnené to iné?
Jozefína Kolesárová – Ja si myslím, že to bolo marené.
Starostka – to je tvoj názor.
Jozefína Kolesárová – to je všetkých nás názor, prečo to bolo marené a prečo sa v dôsledku
toho nemohla dať kontrolná správa za rok 2014. Účelovo to bolo marené. A vieme o tom
všetci a nám je to všetkým jasné, ako tu sedíme.
Starostka – ešte raz. Boli tam schválené dva body a nebolo tam nič iné.
Jozefína Kolesárová – zástupca poslancov žiadal, že chceme prijať uznesenia, ktoré sme
zobrali na vedomie, mali sme kopu bodov, ktoré sme chceli prejednať.
Bod 20
Doplnenie sociálneho fondu formou dotácie pre zamestnancov obce odsúhlasené
obecným zastupiteľstvom
Starostka – bod bol doplnený na zasadnutí. K bodu neboli predložené materiály a návrh
uznesenia.
Tomáš Hudák – to nezahrnieme do stretnutia, na ktorom sa máme stretnúť ohľadom rozpočtu.
Takisto by sme to mali nechať, tak ako dotáciu na faru a pre dôchodcov, takisto aj toto, aby
sme to zahrnuli do rozpočtu.
Jozefína Kolesárová – ale my sme prijali uznesenie, že budeme rokovať, že vlastne prijmeme
tie dotácie, ako aj pre klub dôchodcov, aj pre cirkev.
Tomáš Hudák – ale toto sa všetko posunulo kvôli rozpočtu.
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Starostka – ale toto je samostatný bod, doplnenie sociálneho fondu.
Jozefína Kolesárová – toto je samostatný bod, ja myslím, že by sme mali o tom hlasovať a už
prípadne suma sa bude rokovať pri rozpočte.
Starostka – dobre, čiže návrh na uznesenie v rámci toho bodu je?
Jozefína Kolesárová – doplnenie sociálneho fondu formou dotácie pre zamestnancov obce
schváleného obecným zastupiteľstvom. Čiže tak ako pre dôchodcov, tak aj pre zamestnancov
bude doplnenie sociálneho fondu formou dotácie.
Ing. Oxana Hospodárová – na základe ktorého právneho predpisu navrhujete toto?
Jozefína Kolesárová – na základe požiadavky zamestnancov a na základe toho, že obecné
zastupiteľstvo chce doplniť sociálny fond.
Ing. Oxana Hospodárová – zamestnanci môžu žiadať, ale ja sa pýtam, na základe čoho vy
chcete schváliť? Ktorý právny predpis Vám dovoľuje doplniť sociálny fond z finančných
prostriedkov obce.
Jozefína Kolesárová – sociálny fond sa môže doplňovať formou daru, dotácie, alebo zo zisku.
Ing. Oxana Hospodárová – čo z toho my máme? My darovať nemôžeme, zisk nemáme.
Matej Silvay – jedine keď sa zriekne poslanec svojej odmeny.
Ing. Oxana Hospodárová – ani to nie. Dar je dar. To je niečo iné. Obec darovať nemôže, môže
darovať súkromná osoba, alebo právnická osoba. Zisk nemáme. My nie sme podnikateľský
subjekt.
Jozefína Kolesárová - takou istou formou, ako odsúhlasujeme dotáciu dôchodcom, alebo
pánovi farárovi.
Ing. Oxana Hospodárová – dôchodcom to nebude dotácia. Dôchodcovia to dostanú v rámci
rozpočtu, pretože je to pre obyvateľov obce, ale nie pre zamestnancov obce. A do sociálneho
fondu nie je možné schváliť prídel. Nie je to možné. Nemáme na to právny titul.
Starostka – chcete počuť názor, alebo nie, myslím že nie.
M.A. Ivan Novotný – pani kontrolórka, neviem či sa tu hráme. Ja sa začínam cítiť ako idiot.
Starostka – tá žiadosť, ktorá prišla na obecné zastupiteľstvo je od zamestnankýň obce. Tie to
dobre už vedia.
Jozefína Kolesárová – pani kontrolórka zákon o sociálnom fonde.
Ing. Oxana Hospodárová – áno, ja veľmi dobre viem zákon č. 152/1994, to mi nemusíte
vysvetľovať. Tam je presne uvedené, ako sa môže doplňovať sociálny fond. Povedali ste dar
a to som Vám vysvetlila, že dar nemôžeme dať, ďalej zo zisku, ale mi zisk netvoríme,
nemáme podnikateľskú činnosť. Ak by obec mala podnikateľskú činnosť a tvorila zisk, vtedy
áno. A skončili sme.
Bc. Metod Korpesio – a prečo nemôžeme dať dar.
Ing. Oxana Hospodárová – lebo nemôžeme z rozpočtu dávať dar.
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Júlia Drábiková – a odmenu?
Ing. Oxana Hospodárová – odmeny sú mzdy a nie sociálny fond.
Júlia Drábiková – ale takou formou ako odmeny do sociálneho fondu sa nedá?
Ing. Oxana Hospodárová – nie. Zo zákona mi nemôžeme navyšovať sociálny fond, len sa
tvorí z miezd. Viac sa nemôže dať. Zákon nás ďalej nepustí. Keď dáme, tak porušíme zákon.
Dôchodcovia sú obyvatelia. To je niečo iné. Ale sociálny fond má samostatný zákon a ten
zákona nás nepustí.
Starostka – keby sme mohli, už by sme urobili.
Jozefína Kolesárová - ste povedali, že mi nemôžeme doplniť sociálny fond, aby mohli
zamestnanci čerpať. My nemôžeme z rozpočtu, ako poslanci obecného zastupiteľstva
odsúhlasiť doplnenie žiadnou formou?
Ing. Oxana Hospodárová – jedine z podnikateľskej činnosti.
Bc. Metod Korpesio – ani obecný úrad ako zamestnávateľ nemá tú možnosť?
Ing. Oxana Hospodárová – zamestnávateľ je obec. Obec má rozpočet. Rozpočet schvaľuje
zastupiteľstvo, ale z rozpočtu nemôžeme dať do sociálneho fondu. Zákon o sociálnom fonde
to nedovoľuje. Zamestnávateľ nemá možnosť navýšiť.
Bc. Metod Korpesio – napríklad živnostník by mohol.
Ing. Oxana Hospodárová – ak tvorí zisk.
Ing. Oxana Hospodárová – aj keď budeme mať prebytok v hospodárení, to nie je zisk. To je
prebytok v rozpočtovom hospodárení.
Jozefína Kolesárová – tak potom formou presunu z položiek.
Ing. Oxana Hospodárová – ale do sociálneho fondu aj tak nemôžete dať, ani presunom, ani
žiadnou inou formou.
Jozefína Kolesárová – ako to, že pani Vavreková zo ZO Sloves nám povedala, že už dávno
mal byť doplnený ten sociálny fond.
Ing. Oxana Hospodárová – pani Vavreková je Sloves, ona nie je obec.
Jozefína Kolesárová – ona o tom asi dačo vie, keď sa už také prípady stali, že sa dá doplniť
sociálny fond.
Ing. Oxana Hospodárová – pani poslankyňa, keď niekto porušuje zákon, to neznamená, že ho
budeme porušovať aj my.
Jozefína Kolesárová – čiže chcete povedať, že žiadnou formou sa nedá doplniť.
Ing. Oxana Hospodárová – fond tvoríme z miezd a mzdy sú dané. Z miezd percentuálne
v zmysle zákona sa tvorí sociálny fond. Ak získame darom od fyzickej, alebo právnickej
osoby, tak áno. Ale my z rozpočtu dať nemôžeme.
Jozefína Kolesárová – ani presunom z položiek.
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Ing. Oxana Hospodárová – no veď to je to isté.
Bc. Metod Korpesio – keď dá obci niekto dar, môžeme povedať, že ho chceme dať do
sociálneho fondu?
Ing. Oxana Hospodárová – keď dá dar obci, nemôžeme, iba keď darca účelovo viaže a povie,
že daruje finančné prostriedky do sociálneho fondu.
Bc. Metod Korpesio – tak alebo z miezd.
Ing. Oxana Hospodárová – ale z miezd sa tvorí. V tom mínuse sme preto, lebo niekto
vyčerpal nad rámec možností. Prepáčte ten Váš smiech, môžete sa usmievať, môžete mať svoj
názor, ale jednoducho, keď niekto čerpá viac a ostatným nezvýši ani na to ostatné, tak je to
trošku nepomer.
Viera Kolesárová – môžem sa opýtať? Prečo obec nemá smernicu? Ako môže vedieť v rámci
rozpočtu, koľko dopĺňal a koľko môže minúť, keď peniaze posiela na Sloves.
Starostka – nie sme v diskusii.
Viera Kolesárová – ja sa pýtam, prečo obec nemá smernicu? Trvala by som na smernici, aby
ste mali. Aby ste mali rekapituláciu koľko sa prenáša, koľko sa vytvára, koľko môžeš minút.
Nie, že ti bude niekto šepkať, že si prečerpala, keď ani nevieš koľko tam máš. A vy budete
stále svoje tvrdiť pani kontrolórka. Už prestaňte tlachať svoje trepy, lebo mám pocit, že stále
zavádzate.
Starostka – sme na obecnom zastupiteľstve.
Ing. Oxana Hospodárová – prepáčte pani Kolesárová, ale asi ovládam tie zákony, keď to
hovoríte.
Viera Kolesárová – áno, vidím, ako ich ovládate.
Jozefína Kolesárová – neexistuje, že by sa nedal doplniť fond pre zamestnancov obce.
Ing. Oxana Hospodárová – ja som Vám povedala, vy sa rozhodnite.
Starostka – páni poslanci, máme tu návrh na uznesenie, doplnenie sociálneho fondu pre
zamestnancov obce schválené obecným zastupiteľstvom formou dotácie. Takýto je návrh
uznesenia, rozhodnite sa.
Kamil Haraj – mňa by ešte k tomu bodu zaujímala suma o akej sa bavíme.
Jozefína Kolesárová – čiže pri tom zostavovaní rozpočtu, keď bude riešiť rozpočet, tam
vlastne zistíme a prejednáme to, akou formou sa to urobí. Musíme to zistiť aj podľa zákona.
Tomáš Hudák – ale ja mám teraz zdvihnúť ruku za, keď ani nevieme, či je to podľa zákona?
Jozefína Kolesárová – zoberieme to na vedomie. Zistíme si ďalšie okolnosti, aby sme mohli
doplniť sociálny fond pre našich ľudí. Návrh na uznesenie je, že obecné zastupiteľstvo berie
na vedomie tento bod, po zistení skutočnosti akou formou sa dá doplniť sociálny fond
zamestnancov, sa prijme uznesenie.
Bc. Metod Korpesio – keď doplníme fond nezákonne, sme nejako postihnuteľní?
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Ing. Oxana Hospodárová – za porušenie rozpočtovej disciplíny. Sme postihnuteľní. To nie sú
finančné prostriedky súkromných osôb, aby sme s nimi robili, čo chceme. Sú to verejné
prostriedky a verejné prostriedky sú v zákone stanovené, ako môžeme s nimi nakladať. Máme
na to dva zákony. Zákon 583/2004 a zákon 523/2004. Pani poslankyňa mi neverí. Ja Vám
ponúkam to, že Vám čokoľvek pozisťujem. Prednášam po celom Slovensku, ale vy si myslíte,
že tlácham ako bolo povedané.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
tento bod, po zistení skutočnosti akou formou sa dá doplniť sociálny fond zamestnancov, sa
prijme uznesenie.
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 21
Program MAS Rudohorie, prijatie uznesenia na vstup do projektu a oslovenie obcí
Starostka – bod bol doplnený na zasadnutí. K bodu neboli predložené materiály a návrh
uznesenia.
Jozefína Kolesárová – bod programu MAS Rudohorie, schválenie vstupu do MAS Rudohorie,
oslovenie obcí a vyjadrenie sa krátkym vstupom, že aký bol termín a čo nás vlastne čaká, aby
sme vstúpili, lebo vlastne to uznesenie chceme prijať, chceme do MAS Rudohorie vstúpiť
a osloviť tie obce. Malo to byť v rôznom, alebo diskusii, ale my chceme prijať uznesením, že
aby sme do Rudohoria vstúpili a oslovili obce.
Kamil Haraj – chcel by som poznať detaily, podmienky a potom, aby sme prijali uznesením.
Aby sme dnes neprijímali žiadny vstup uznesením, ale aby sme mali podmienky k tomu, čo to
obnáša, aké sú z toho výhody, aké sú nevýhody. To by mňa zaujímalo.
Tomáš Hudák – aký je termín, je to vôbec otvorené?
Starostka – mala som to pripravené v rôznom. To je dôvod, prečo sa vlastne nezvolalo
zasadnutie 6.3., lebo 10.3.2015 pani Bernadet Remáková, manažérka MAS Rudohorie nám
zaslala vzor výpisu uznesenia ohľadom vstupu do MAS. Tento vzor bol platný na obdobie
2007-2013 (máte ho k dispozícii). Nové programové obdobie 2014-2020 sa už začalo, ale
Ministerstvo pôdohospodárstva SR zatiaľ nemá zverejnenú ani osnovu pre nové integrované
stratégie rozvoja územia, ani výzvu. V novom programovom období staré MAS-ky, tam kde
sme neboli, budú na rovnakej štartovacej čiare s novými verejno–súkromnými partnerstvami,
s novými MAS-kami. Tú informáciu, ktorú som Vám dala, som vám dala vtedy, keď sa brali
do úvahy staré MAS-ky, mali prechádzať do nového programového obdobia. Ak by tam
pristúpil niekto, tak potrebovali by sme súhlas ostatných. To sa úplne zmiatlo zo stola. Idú
úplne nanovo MAS-ky. Čiže MAS Rudohorie končí v auguste oficiálne, pretože síce
programové obdobie končilo v roku 2013, ale vlastne ešte rok je na čerpanie. Čiže tak sme
pozadu, ja za to nemôžem. Snáď do augusta budeme vedieť, aké budú podmienky. Vzor toho
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uznesenia je, že jednak obecné zastupiteľstvo musí súhlasiť so založením miestnej akčnej
skupiny s názvom, členstvom obce tejto MAS a s ročnou výškou členského príspevku.
Citujem Vám staré uznesenie ako malo byť prijaté a to za účelom realizácie prístupu leader na
území miestnej akčnej skupiny. Toľko nové informácie čo sa týka MAS-ky. Zajtra máme
stretnutie ZMOS Rudohorie. Na každom jednom stretnutí, aj keď nie sme členmi MAS-ky,
tak v rámci bodu ZMOS-u, MAS-ka informácie má, pracuje sa na novej stratégii, takže
zahrnutý Klátov do tej stratégie je. Pani Drábiková myslím, že už bola pri prijímaní do MASky. Či nie, keď sa odmietla MAS-ka?
Júlia Drábiková – to ešte za pani Štefanovej.
Starostka – ale už ste boli poslankyňa.
Júlia Drábiková – bola, ale tiež nebolo vysvetlené konkrétne, preto sa ja o to teraz zaujímam,
vlastne o vysvetlenie, čo to obnáša.
Starostka – čiže vysvetlené to bolo asi vtedy takisto ako teraz. Tri-štyri roky budeme
minimálne iba platcami MAS-ky, kým sa začnú nejaké projekty. V prvom rade musí byť
schválená stratégia a musia sa obce dohodnúť. Vtedy sa dohodli na rovnakom diely, to
znamená, že napríklad stále na to získa Vyšný Klátov, napríklad pretože má počet obyvateľov
taký ako má a Medzev, ktoré je v našom Rudohorí najväčšie mesto má iné členské, iný
príspevok, ale z MAS-ky čerpali rovnakým dielom. Čiže napríklad 40 000 eur aj Vyšný
Klátov, 40 000 eur aj Medzev. Ale za tých 40 000 eur odviedol Vyšný Klátov napríklad 800
eur a Medzev napríklad 2000 eur.
Júlia Drábiková – ako vstupné.
Jozefína Kolesárová - a pre našu obec by to bolo aké vstupné.
Starostka – uvidíme ako sa to dohodne. Vtedy boli veľmi solidárni bohatší s nami
chudobnejšími, to sme už zameškali. Ja budem aj možno prekvapená, keď to ostane takisto.
Toľko k MAS, ak Vám takého informácie stačia. Ak budem mať nejaké nové informácie, tak
vám to mailom pošlem. Ak je záujem, tak nie je problém sa k tomu zísť a schváliť uznesenie.
Stratégiu už robíme rok.
Jozefína Kolesárová – čiže čaká sa na tieto konkrétne veci, len sa to zoberie na vedomie.
Starostka dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
informácie starostky obce ohľadom MAS.
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.
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Bod 22
Zrušenie uznesenia o možnosti presunu 10 000 eur starostkou obce
Starostka – bod bol doplnený na zasadnutí. K bodu neboli predložené materiály a návrh
uznesenia.
Jozefína Kolesárová – sme sa rozprávali o tom, že zrušíme toto uznesenie z roku 2013.
Tomáš Hudák – rozprávali sme o tom, ale mali sme dať aj do programu aspoň nejakú čiastku
schváliť. Teraz keď bude niečo treba, tak každý týždeň tu budeme chodiť?
Jozefína Kolesárová – podľa rôznosti sa môže schváliť kedykoľvek.
Tomáš Hudák – je nejaká zákonná lehota.
Jozefína Kolesárová – ja myslím takto, že keby sa nové uznesenie prijalo, tak sa stanoví
potom. Teraz sa ruší.
Kamil Haraj – nemôžeme sa o tom porozprávať pri rozpočte?
Jozefína Kolesárová – potom sa schváli prípadne iná položka, alebo sa odsúhlasí niečo iné.
Kamil Haraj – ja o tom počujem prvýkrát.
Tomáš Hudák – predtým tam bola položka sa mi zdá 5000 eur. Potom sa zrušilo a dalo sa
nové uznesenie na 10000 eur.
Bc. Metod Korpesio – otázka je, či je to potrebné.
Starostka – je to na Vás.
Bc. Metod Korpesio – využívali ste to, nevyužívali ste to?
Starostka – v rámci školy napríklad.
Ing. Oxana Hospodárová – bolo potrebné, keď niečo vyskočilo nad rámec rozpočtu.
Tomáš Hudák – keby sme to teraz zrušili?
Starostka – na čerpanie to teraz nemá žiadny dosah.
Tomáš Hudák – neuškodí to ničomu momentálne?
Starostka – materiály ste videli. Ja som predpokladala, že ste dohodnutí, čo sa týka týchto
vecí.
Jozefína Kolesárová – my sme sa rozprávali, že je to vysoká suma. Potom sa to stanoví, keď
sa schváli rozpočet.
Kamil Haraj – schválime to pri rozpočte.
Jozefína Kolesárová – ale novým uznesením.
Kamil Haraj – ale urobí sa to potom.
Jozefína Kolesárová – neviem, ako chcete. Tak ako sme to preberali, že je to vysoká suma,
čiže sa toto uznesenie zruší a pri ďalšom sa stanoví, podľa toho ako sa dohodneme.
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Starostka – vyhľadáme si číslo uznesenie. Má niekto ešte k tomuto bodu?
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo ruší uznesenie
z roku 2013 o možnosti presunu 10 000 eur starostkou obce v rámci rozpočtu.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

5

Júlia Drábiková, Tomáš Hudák, Jozefína Kolesárová,
Bc. Metod Korpesio, M.A. Ivan Novotný

0
2
0

Kamil Haraj, Matej Silvay

Poslanci tento návrh hlasovaním schválili bez pripomienok.
Bod 23
Diskusia – deň Zeme, Juniáles, Deň matiek - stanovenie termínu
Starostka – bod bol doplnený na zasadnutí. K bodu neboli predložené materiály a návrh
uznesenia.
Júlia Drábiková – najprv je Deň Zeme.
Tomáš Hudák – chcem vedieť, ako to bolo po minulé roky. Robilo sa to dva dni?
Starostka – myslím, že Deň Zeme bol jeden deň a Deň dobrovoľníctva bol dva dni.
Matej Silvay – Deň Zeme bol v piatok, keď boli aj žiaci v škole. Robilo sa to spolu so školou.
Tomáš Hudák – keby sme to dali na toho 24. alebo 25. apríla?
Jozefína Kolesárová – my sme vtedy chceli schváliť 25. apríla?
Tomáš Hudák – teraz rozprávame o tom, že Deň Zeme sa robil v piatok, pomáhajú aj žiaci.
V sobotu je deň dobrovoľníctva.
Júlia Drábiková – dobrovoľníctvo je v septembri.
Starostka – dobrovoľníctvo bolo v piatok a sobotu, Deň Zeme bol v piatok. Deň
dobrovoľníctva aj Deň Zeme sú stanovené termíny.
Bc. Metod Korpesio – a plán prác?
Starostka – Valér mal patronát nad viacúčelovým ihriskom, Maťo mal materskú školu a starý
cintorín a nový cintorín dôchodcovia.
Bc. Metod Korpesio – všetko je zabezpečené, čo treba?
Tomáš Hudák – dva týždne na to nie je málo?
Starostka – čo sa týka dňa zeme, treba si povedať, čo chceme urobiť a kto bude mať na
starosti ktorú časť. Je 21:45 hod, navrhujem stanoviť termín a doriešiť akcie v pondelok na
stretnutí. Deň Zeme 25.4.2015, deň matiek je potrebné dohodnúť spolu so ZŠ. Juniáles 20
alebo 27.6.2015. Moje odporúčanie je 27.6.2015.
Bod uzavretý bez prijatia uznesenia, brigáda ku Dňu zeme sa uskutoční 25.4.2015, ostatné
akcie v pondelok na stretnutí.
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Bod 24
Rôzne
Starostka obce v rôznom informovala poslancov:
- v januári sa uskutočnilo čistenie Nižnoklátovského potoka, vyskytli sa problémy so
sprístupnením potoka, takže sme v jednej časti museli odpíliť zábradlie, bola vykonaná
ohliadka celého toku so zástupcami SVP, š.p.
- od 1.3. 2015 máme zmenu na pozícií upratovačky MŠ, v MŠ boli vykonané drobné
opravy vymenil sa sifón, montovali sa šatne, poličky, opravili sa vstupné dvere
a oplotenie, bol vykonaný výrub stromov (17.2.2015), uskutočnil sa zápis detí do MŠ (do
17.3.2015 bolo predložených 8 žiadostí)
- od 6.3.2015 sa cvičí zumba 2 x do týždňa v sále kultúrneho domu
- 8.3.2015 sa uskutočnilo verejné prerokovanie územného plánu, pripomienky
k predloženým návrhom sa mohli predložiť do 1.4.2015, uskutoční sa stretnutie so
spracovateľom
- činnosť obce spojená s ťažbou amfibolitu, pojednávanie vo veci povolenia banskej
činnosti sa presúva, máme rozhodnutie okresného a krajského súdu ohľadne značiek,
firma RICORSO okrem predbežného opatrenia podala aj ďalšie podanie, v tejto súvislosti
som bola hosťom relácie v Rádiu Regina, hovorilo sa o zmene zákona o posudzovaní
vplyvu na životné prostredie, EIA
- činnosť obce spojená s prieskumným územím Jahodná – domáhame sa účasti v konaní
o predĺženie lehoty prieskumného územia, podali sme rozpor, poslali sme výzvu
primátorovi Košíc, aby sa zapojili do konania, uskutočnili stretnutia s neziskovými
organizáciami, požiadali sme MŽP SR o informácie, rovnako aj firmu Ludovika
- odpady v obci, 6 ks VKK, zber elektroodpadov, výmenili sme kontajner v časti Čaks
- vydaný bol Hlásnik č. 1,2
- majitelia psov boli upozornení na voľne sa pohybujúce psy
- ukončené sú vklady vecných bremien do katastra nehnuteľností v časti Mlynky, po
podpise zmluvy o prevzatí správy kanalizácie VVS sa budú môcť obyvatelia tejto časti
napájať na kanalizáciu, nedá mi nepoďakovať sa, že si niekto dal ťarchu na pozemok,
vďaka tomu sme mohli kanalizáciu vybudovať a skolaudovať
- aktualizuje sa dokumentácia CO, BOZP, požiarnej ochrany, stáleho zdravotného dohľadu
- boli doplnené žiadosti na Environmentálny fond, zaslané žiadosti na MF SR do 31.3.2015
- vodovod – zverejňovať sa budú priebežne zoznamy budúcich odberateľov pitnej vody,
zverejňujú sa uzávierky ciest, uzávierky ciest chceli od 7:00 do 19:00 hod, nakoľko majú
termín ukončenia 31.12.2015, teraz robia na Čaksovej ulici, lebo tam ešte nie je taký
pohyb chatárov, organizujú sa stretnutia s majiteľmi pozemkov, dodávateľmi stavby,
stavebným dozorom, investorom, aj dnes som absolvovala stretnutie, boli predložené
žiadosti o stanoviská k úpravám, resp. doplnením trás vodovodu
- školenie CISMA, REGOB, elektronické trhovisko absolvovala kolegyňa
- ďakujem za účasť na pohrebe Michala Kolesára pani Drábikovej
- ďakujem za nakladanie a dovoz betónových kociek 5600 kg určených na stanovišťa
kontajnerov – Maťovi Silvayovi a ešte pánovi Bujňákovi, treba dohodnúť kedy sa môže
zorganizovať uloženie kociek
- pri ceste III triedy sa realizujú v časti Baška 1, v obci 2 priepusty, bude nasledovať
asfaltovanie cesty, investor je Správa ciest KSK, je to od hranice okresu cez územie Bašky
po odbočku na Klatovianku v tom kopci končia.
Tomáš Hudák – je tam nejaký problém s rigolmi?
Starostka – neurobia asfalt v plnej šírke až po Nižný Klátov, proste skončia ako je odbočka na
Klatovianku v tom kopci pri pánovi Tözsérovi. Skúsim požiadať, aby nejaké priepusty
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vyčistili. Ale znovu narážame na to, že keď si niekto neurobí vjazd tak, ako má, tak potom
máme vodu na ceste. Rok ich už vyzývam.
Bc. Metod Korpesio – to spevňovanie mostíkov nemá súvis s kameňolom?
Starostka – myslím si, že nie. A možno že áno.
Bc. Metod Korpesio – ja len, že či nemáte informáciu o tom. Chcem sa opýtať, máme značky
po ceste, idú k nám s vodovodom?
Starostka – na Cintorínsku ulicu idú. Kde končia, to si musíme prejsť. Jedno je nakreslené,
druhá je realizácia. Na Cintorínskej som s nimi ešte nebola.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
informácie starostky podané v bode rôzne.
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 25
Diskusia
Starostka obce otvorila diskusiu. Do diskusie sa prihlásil Mikuláš Bernát.
Mikuláš Bernát – dávno som tu tak dlho nesedel. Ako iniciátor petície vlastníkov pozemkov
v oblasti Klatovianka v zmysle zákona sme podali žiadosť o urýchlené riešenie lokality
Klatovianka v územnou pláne obce. Pod petíciu sa podpísalo 45 vlastníkov, petičný výbor je
zložený takto: Ľubomír Kolesár, Tichá 33, Nižný Klátov, Milan Vaško, Čordákova ulica
Košice, Mikuláš Bernát, Hlavná 19, Nižný Klátov. Z toho dôvodu by som chcel poprosiť, ja
viem, že architekt bude mať teraz všetky možné výhovorky, tam je všetko úplne čisté,
prístupová cesta, elektrika je tam zabezpečená, minimálne 90 záhradných chát, alebo
záhradných domčekov by tam mohlo byť postavených. Z toho by obec mohla zobrať krásne
dane. Tu nič netreba, len chcieť. Bol by som rád, keby sme urobili jednanie s pánom
architektom, aby sme boli takisto prizvaní na obecné zastupiteľstvo, pokiaľ obecné
zastupiteľstvo bude schvaľovať tieto veci. Keby sa dalo, bolo by dobre zaviazať uznesením aj
architekta. Ešte jednu maličkosť. Bol som v Myslave v nedeľu, dostal sa mi do rúk
Myslavčan. Je to trošku nižšie, tak tam sú asi trošku iné zákony ako u nás. Len vám prečítam:
“tretí bod, zmena územného plánu Myslava. Vzhľadom na množiace sa požiadavky občanov
na zmenu existujúceho územného plánu Vás vyzývam, aby na mestskom úrade predložili
svoje žiadosti na zmeny do 30. apríla, aby sa problematika riešila komplexne“. A potom je tu
pekná poznámka: “so zmenou musia súhlasiť všetci dotknutí majitelia nehnuteľností, ktorých
sa zmena týka“. Nie tak ako to bolo u nás, že niekto navrhol nejakú zmenu, majitelia o tejto
zmene nevedeli a už je tam naplánovaná nová prístupová cesta hore ku družstvu, aby tá cesta
bola pripravená pre budúcich alebo terajších majiteľov kameňolomu. Zase sa obišiel zákon od
A do Z. O všetkom sa jedná bez majiteľov. Páni poslanci chcel by som vás poprosiť, aby sme
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začali jednať s pánom Hudecom, aby sa táto petícii zobrala do úvahy. Aby sme skutočne
pomohli tým našim starým ľuďom a ktorým skutočne aspoň nejaké tie eurá pomohli. Keby sa
postavilo tam 80 až 100 chát, pomohlo by to určite aj nášmu obecnému zastupiteľstvu. Verím,
že to podporíte. Tu je podpísaných 45 majiteľov. Ďakujem.
Ľubomír Kolesár – ja by som sa chcel opýtať o tie pozemky na Cintorínskej ulici. Dostal som
k mape a zistil som, že je tam cesta plánovaná. My sme cestu plánovali inak, ale nám to
vyhovuje, keď bude tak ako teraz je plánovaná.
Starostka – čiže tá pripomienka sa sťahuje?
Jozefína Kolesárová – tá pripomienka je daná, čo dala Táňa. Tú prístupovú cestu chceli inak.
Ľubomír Kolesár – nám tá cesta vyhovuje. My sme to dali cez naše parcely, lebo sme si
mysleli, že nám nevyjdete v ústrety. Ste nám vyšli v ústrety. Dali ste to na svoje parcely.
Starostka – prístupová cesta bola zakreslená, uprednostnila sa trasa cez obecné pozemky, nie
súkromné. Nemyslím si, že odsúhlasiť to bude problém, nechcem hovoriť za zastupiteľstvo, je
to na nich, ale nevidím v tom problém.
Júlia Drábiková – ja by som mala taká malú pripomienku, či by sa nedalo zmeniť, aby sme sa
každé dva mesiace stretávali, pretože takáto pozvánka s bodmi 24 a začať od 18:30, tak sme
tu do 22:00. Ráno treba ísť do práce a možno by sme ešte dlhšie debatovali. Ja by som mala
taký návrh, aby sme zmenili nie za tri mesiace, ale aspoň raz za dva mesiace sa stretnúť na
obecnom zastupiteľstve a potom máme menej bodov riešiť.
Starostka – jednoduchá odpoveď. Ďalšie zastupiteľstvo musí byť zvolané do 30. júna. Pani
účtovníčky vedia prečo.
Jozefína Kolesárová – ale môže byť aj skôr.
Starostka – záverečný účet má byť schválený do 30. júna.
M.A. Ivan Novotný – ale môže byť aj skôr podľa potreby.
Starostka – to sú dva mesiace, keď dobre rátam.
Júlia Drábiková – treba urobiť nejaký plán, lebo fakt toto je o život.
Bod 26
Záver
Starostka obce ukončila druhé zasadnutie, poďakovala prítomným za účasť. Zasadnutie bolo
ukončené o 22.15 hod.
Overovatelia:
Júlia Drábiková

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

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

M.A. Ivan Novotný .........................................
Zapisovateľka:
Andrea Müllerová

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