OBEC NIŽNÝ KLÁTOV
Zápisnica
z prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 9.1.2015
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
3. Plán hlavných úloh na celé volebné obdobie v nadväznosti na prípravu
viacročného rozpočtu obce
4. Dar R.M.S.
5. Informácia o konaní vo veci predĺženia prieskumného územia „Čermeľ-JahodnáU, Mo, Cu rudy“
6. Informácia o rozporovom konaní k návrhu zákona o územnom plánovaní
a výstavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (stavebný zákon)
7. Určenie poslaneckých obvodov
8. Aktualizácia krízového štábu obce
9. Rôzne
10. Záver
Bod 1
Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Nižnom Klátove sa koná na základe žiadosti 6
poslancov obecného zastupiteľstva. Zasadnutie otvorila starostka obce.
Bod 2
Schválenie programu, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Starostka obce konštatovala uznášaniaschopnosť obecného zastupiteľstva a predložila na
schválenie návrh program zasadnutia, ktorý bol starostkou zaslaný poslancom. Požiadala
poslancov o predloženie návrhov na doplnenie, zmeny bodov programu zasadnutia.
Jozefína Kolesárová – chceli by sme doplniť body programu, a to prijatie zmeny
a odsúhlasenie k zásadám hospodárenia, k rokovaciemu poriadku. Mám tu vypísané body,
ktoré sa týkajú zásad hospodárenia a rokovacieho poriadku. Ďalším bodom na doplnenie je
upozornenie hlavnej kontrolórky obce za hrubé porušenie vyplývajúce z jej funkcie a ďalej
návrh na vyhlásenie verejného zhromaždenia – termín, dátum, vyhlásenie. Čiže prvý bod –
k zásadám hospodárenia, druhý bod – k rokovaciemu poriadku, tretí bod – upozornenie
hlavnej kontrolórky za hrubé porušenie vyplývajúce z jej funkcie, štvrtý bod – návrh na
vyhlásenie verejného zhromaždenia.
Mikuláš Bernát – bod diskusia som tam nepočul.
Jozefína Kolesárová – v tejto diskusii môžu poslanci udeliť slovo.
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Starostka obce požiadala poslancov o schválenie návrhu doplnenia bodov programu
zasadnutia.
Hlasovanie:
Za:

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

0
0
0

Poslanci tento návrh doplnenia programu hlasovaním schválili bez pripomienok.
Starostka obce po doplnení navrhovaných bodov dala schváliť program zasadnutia.
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
3. Plán hlavných úloh na celé volebné obdobie v nadväznosti na prípravu
viacročného rozpočtu obce
4. Dar R.M.S.
5. Informácia o konaní vo veci predĺženia prieskumného územia „Čermeľ-JahodnáU, Mo, Cu rudy“
6. Informácia o rozporovom konaní k návrhu zákona o územnom plánovaní
a výstavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (stavebný zákon)
7. Určenie poslaneckých obvodov
8. Aktualizácia krízového štábu obce
9. Prijatie zmeny k zásadám hospodárenia
10. Prijatie zmeny k rokovaciemu poriadku
11. Upozornenie hlavnej kontrolórky za hrubé porušenie vyplývajúce z jej funkcie
12. Návrh na verejné zhromaždenie, termín, dátum, vyhlásenie
13. Rôzne
14. Záver
Hlasovanie:
Za:

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

0
0
0

Poslanci tento doplnený návrh programu hlasovaním schválili bez pripomienok.
Za zapisovateľku zo zasadnutia obecného zastupiteľstva starostka určila Andreu Müllerovú,
za overovateľov: Kamila Haraja, Bc. Metoda Korpesia.
Bod 3
Plán hlavných úloh na celé volebné obdobie v nadväznosti na prípravu viacročného
rozpočtu obce
Poslancom s pozvánkou bol zaslaný plán hlavných úloh (viď príloha).
- dobudovanie kanalizačnej prípojky budovy materskej školy – žiadosť na Environmentálny
fond bola zaslaná v roku 2014, v zmysle platného stavebného povolenia prípojky, od budovy
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materskej školy po napojenie na kanalizáciu na ulici Čaksová. Potrebné v tejto časti je
doriešiť stavebné povolenie na prípojku osembytovej jednotky a troch rodinných domov,
ktoré treba vyriešiť v roku 2015.
- pripojenie obecných budov na vodovod, a to materskej školy, základnej školy, obecného
úradu, v prípade, ak vodovod bude vybudovaný v tom rozsahu, ako má byť do 31.12.2015,
realizácia prípojok najskôr v lete roku 2016
- rekonštrukcia verejného osvetlenia, obecného rozhlasu, postupná výmena verejného
osvetlenia vedľa cesty III. triedy v centre obce, výmena rozhlasu a prípadné doplnenie podľa
kapacity ústredne
- obnova siete rigolov, žiadosť na obnovu rigolov bola na environmentálny fond zaslaná
v októbri 2014 na základe ohlásených udržiavacích prác ulica Stará Košická, Čaksová. Práce
je potrebné koordinovať po výkopových prácach na vodovode
- majetkové vysporiadanie pozemkov pod miestnymi komunikáciami, vypracovanie
projektovej dokumentácie ich opráv. Je potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu
a schváliť nákup pozemkov aj s ohľadom na možné rozšírenie cesty
- zvýšiť separáciu odpadov (výstavba prístrešku pre kontajnery, na Enviromentálny fond bola
zaslaná žiadosť v roku 2014 na doplnenie kontajnerov, je potrebná osveta, nakoľko so
separáciou máme stále problém)
- roznáška obedov je riešená prostredníctvom dobrovoľnej práce, dohoda s úradom práce je
do apríla 2015
- organizácia brigád – Deň Zeme, Deň dobrovoľníctva
- kultúrne a športové akcie s ohľadom na rozpočet – príprava ľadovej plochy, stolnotenisový
turnaj, futbalový turnaj, deň matiek, juniáles, posedenie s dôchodcami,
- spolupráca s klubom dôchodcov, HC Nižný Klátov,
- spolupráca so samosprávou: Obec Vyšný Klátov, Hýľov, Zlatá Idka, Baška, Myslava,
ZMOS Rudohorie, po schválení aj MASK Rudohorie, keďže ešte MASK-y nevedia ako budú
fungovať, či zostávajú tie isté, kde sme členovia neboli ako jediná obec v Rudohorí. Malo to
byť predmetom rokovania ešte v starom roku, posúva sa to na prvý polrok 2015
- zabezpečenie činnosti matričného úradu – potrebné je napojenie na informačný systém,
pracovníčky matričného úradu musia ísť na školenie
- zabezpečenie činnosti obecného úradu, máme na polovičnom úväzku účtovníčku
- dotácie z rozpočtu obce sú poskytované centrám voľného času, klubu dôchodcom,
modlitbovému spoločenstvu Rybári na stretnutie ľudí dobrej vôle, HC Nižný Klátov,
príspevky na obedy pre dôchodcov na 70 rokov
- zabezpečenie činnosti materskej školy, školskej jedálne – treba počítať v rozpočte
s nedostatočnými zdrojmi, ktoré na túto činnosť máme z podielových daní
- pri dotáciách z Environmentálneho fondu je povinná spoluúčasť 5%, aj s týmto v rozpočte
musíme rátať
- od 1.1.2015 platí zmena funkčnej klasifikácie, budem požadovať návrh rozpočtu základnej
školy. Základná škola sa rozpočtovo mení na prvý a druhý stupeň. Funkčná klasifikácia sa
mení aj v školskej jedálni, aj celkovo sa mení. Kvôli tomu sme neprijímali rozpočet v starom
roku.
Tomáš Hudák – ja by som doplnil do rozpočtu, aby bolo možné, keď to prostriedky dovolia,
rekonštrukciu sociálnych zariadení v kultúrnom dome, resp. na obecnom úrade.
Matej Silvay – ja by som doplnil aj opravu šatní v klube podľa projektu, ktorý bol
naplánovaný.
Kamil Haraj – ak by bolo možné v rámci tých kultúrnych podujatí zorganizovať šachový
turnaj a ďalšiu vec ohľadne rekonštrukcie rozhlasu. Počul som, že v iných obciach to funguje
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rozposielaním sms správ. Trebalo by to overiť, čo to stojí. Aby nebol obecný rozhlas, ale to
čo sa vyhlasuje, by išlo sms správou. Keď sa majú investovať peniaze do rekonštrukcie
rozhlasu, či nie je dobré zvážiť takú alternatívu.
Jozefína Kolesárová – ja by som čo sa týka sociálnej oblasti doplňujúci bod čo sa týka hlavne
dôchodcov, nielen posedenie s dôchodcami čo sa týka úcty k starším, ale aj čo sa týka
sociálnej oblasti ako je zdravotná starostlivosť.
Starostka – myslíš besedy?
Jozefína Kolesárová – nie, ja by som chcela, aby aspoň raz mesačne sem prišla lekárka, ktorá
by urobila základné vyšetrenia, ako napríklad zmeranie tlaku. Proste podporiť ľudí nielen
v októbri, ale aj mimo toho mesiaca, keď sa bude dať.
Bc. Metod Korpesio – ja sa chcem spýtať k tým komunikáciám, čo to tam bolo? Rozšírenie
komunikácií ste vraveli?
Starostka – áno
Bc. Metod Korpesio – na ulici Cintorínska?
Starostka – všeobecne. Niektoré cesty ani nemáme v majetku obce.
Bc. Metod Korpesio – lebo viete aký máme my problém na Cintorínskej ulici.
Starostka – na Cintorínskej máme aj druh pozemku záhrada.
Bc. Metod Korpesio – áno, chcel by som, aby sme sa aj na toto pozreli. Druhá vec,
Cintorínska ulica ako býva Ivan Novotný, to tam bude vždy tak zahradené, neprechodné. Či
to tiež poriešime. Lebo by to bolo dobré ako cyklotrasa.
Júlia Drábiková – ja mám pripomienku na to centrum obce – park, lebo v minulom volebnom
období sme to riešili, no nedoriešili. Pozreli sme sa na projekt. Či by sa to nedalo nejak
zrealizovať, aby keď tu prídu ľudia, aby to ináč vyzeralo.
Starostka – nie je problém zaslať ostatné návrhy cez mail. Všetko sa to bude odvíjať od
rozpočtu. Nepreposielala som Vám to, ale je to aj na stránke obce, koľko obec mala
plánované podielové dane a koľko v konečnom dôsledku dostala. Výpadok daní sme mali zo
štyroch rokoch tri roky. Raz to bolo 4000 Eur, raz to bolo 8000 Eur. Fyzicky koľko
dostaneme v rámci roka, sa dozvieme po 22. decembri. Aj s týmto výpadkom sme stále
museli počítať. Má ešte niekto návrhy?
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
berie na vedomie informácie starostky o pláne hlavných úloh v nadväznosti na prípravu
viacročného rozpočtu obce vrátane prednesených pripomienok.
Hlasovanie:
Za:

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

0
0
0

Poslanci tento návrh hlasovaním zobrali na vedomie.
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Bod 4
Dar R.M.S.
Obci bol darovaný traktor firmou R.M.S. na základe žiadosti zo dňa 20.11.2013 a opakovanej
žiadosti zo dňa 6.12.2013. Na základe darovacej zmluvy zo dňa 7.6.2014, zverejnenej na
webovej stránke obce 9.6.2014, preberacieho protokolu zo dňa 11.6.2014 bol sponzorsky
dovezený do Vyšného Klátova. Na uvedenom mieste bola dňa 9.7.2014 vykonaná ohliadka
a vydané Obci Nižný Klátov osvedčenie o evidencii vozidla. Nakoľko oprava traktora by bola
pre obec neefektívna a nehospodárna, bolo navrhnuté vyradenie traktora z majetku obce.
Napriek právomoci rozhodnúť o vyradení starostkou obce bola zvolaná komisia. Návrh je
odpredaj neupotrebiteľného majetku v minimálnej sume účtovnej hodnoty majetku.
Vzhľadom na pochybnosti o tom, že traktor v čase darovania bol plne funkčný, starostka
požiadala zástupcu R.M.S. o vyjadrenie. Všetky doklady bolo poskytnuté poslancom
obecného zastupiteľstva. Napriek zaslaným dokladom, dvoma poslancami bola zaslaná
požiadavka o doplnenie dokladov. Predmetný mail bol poslaný R.M.S. Jeho zástupca sa
stretol s poslancami dňa 9.1.2015 na stretnutí, na ktorom potvrdil, že predmetný traktor
odstavený vo Vyšnom Klátove je traktor R.M.S. s VIN uvedeným v osvedčení
a uskutočneným prepisom.
Jozefína Kolesárová – chceli by sme vedieť prečo o tom neboli oboznámení poslanci.
Starostka – darovacia zmluva bola zverejnená.
Jozefína Kolesárová – prečo bol po pripomienke bývalej poslankyne vyradený?
Starostka – vyradený bol na základe toho, aby mohol byť vyradený z evidencie k starému
roku, aby nebolo potrebné platiť ďalšiu poistku.
Jozefína Kolesárová – prečo keď si žiadala, si uvádzala, že vo vlastnej réžii si ho opravíme,
prečo si nepostupovala tak, ako si žiadala, ale hneď si ho dala do štyroch dní vyradiť po
pripomienke bývalej poslankyne?
Starostka – ohliadnutý traktor bol, bola vyčíslená hodnota na opravu.
Jozefína Kolesárová – nikto ho nevidel, nikto nevedel, v akom stave je. Znalecký posudok je
najdôležitejší, ktorý si budeme musieť vyžiadať priamo, uvidíme akou cestou. Bude
jednoznačne prvoradý. Toto nás utvrdí, že v akom technickom stave bol traktor, čo v ňom
bolo, pretože nikto z obyvateľov obce ho nevidel. Majetok sa mal nachádzať v Nižnom
Klátove, aby ho ľudia videli, v žiadnom prípade nemal byť u Miloša Čižmára, u zamestnanca
R.M.S. Mňa na ulici ľudia oslovovali, keď som ešte nebola poslankyňa a pýtali sa, že čo robí
náš traktor – majetok obce vo Vyšnom Klátove. Videli ho tam jazdiť. Na základe toho sme
začali sa pýtať. Tým, že sa pýtali na dané otázky, okamžite do štyroch dní bol vyradený, čo
sme žiadali, aby bol naspäť zaradený do majetku. Pýtam sa, či bol naspäť zaradený do
majetku, lebo potom nám aj bývalý poslanec p. Hlavačka preposlal mail, kde ťa žiadal, aby
osud traktora bol zverený do novozvoleným poslancom. Bol naspäť zaradený do majetku?
Starostka – bol určený návrh na vyradenie, ale vyradený z majetku nebol.
Jozefína Kolesárová – čiže nebol vyradený, aj keď vyraďovacia komisia ho vyradila?
Starostka – po maily zástupcu vyradený nebol.
M.A. Ivan Novotný – čiže je majetkom obce?
Starostka – stále je majetkom obce. Keby ho obec predala, kúpna zmluva je zverejnená na
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stránke obce.
Jozefína Kolesárová – po tom všetkom mi povedz, prečo ešte stále nie je majetok obce tu.
Vysvetli nám to.
Starostka – je to jednoduchý dôvod. Buď sa zhodneme na tom, že je to šrot. A prvá vec, ktorá
bola, že sme zaťažili obec tým, že sme za to zaplatili zákonnú poistku. Privezený bol
sponzorsky, z obecným peňazí sa na tento dar nevynaložili žiadne finančné prostriedky. Na
základe môjho rozhodnutia bol dovezený tam, kde bol dovezený. O tomto traktore nám
povedal pán Miloš Čižmár, ktorý nám robil zimnú údržbu a ktorý nám robil kosenie. Bol
umiestnený tak, aby nebol ďalej rozkrádaný.
Jozefína Kolesárová – som toho názoru, že majetok obce Nižný Klátov sa mal nachádzať
v Nižnom Klátove, aby ho každý občan Nižného Klátova videl, v akom stave je. Radiť sa
s poslancami, čo sa dá na opravu, lebo si dvakrát opätovne žiadala, že vo vlastnej réžii sa dá
opraviť. Všetko sa dá, keď sa chce. Ty si ho chcela do štyroch dní okamžite po obecnom
zastupiteľstve, kde si poslankyňa žiadala predložiť doklady, ani si jej ich nepredložila
opätovne žiadala ,si ho do štyroch dní vyradila od stola, poslanci ho nevideli. Až teraz boli
s baterkami pozrieť.
Starostka – vyradený nie je.
Jozefína Kolesárová – ale si ho chcela vyradiť.
Starostka – áno, ako neupotrebiteľný majetok.
Jozefína Kolesárová – lenže mi trváme na tom, keď na iné veci je rozpočet, tak sa zhodneme
na tom, že ten traktor je potrebný pre obec, že sa opraví a bude slúžiť obci na to, na čo má
slúžiť. Každý si má vážiť takého daru a verím, že vo vlastnej réžii, ako si to uviedla
v dokladoch sa bude dať opraviť. Tam nie je suma 7600 Eur, či koľko. Proste musí sa osloviť
viac firiem, tak ako ste to urobili aj vy, že ste oslovili a bola tam vysoká suma. Určite sa bude
dať opraviť, bude pojazdný, bude sa dať vypeckovať a bude slúžiť obecnému úradu v Nižnom
Klátove a všetkým občanom. Na tom trvám. A ďalej by som chcela vedieť, že pri preberaní
boli traja ľudia. Chcem vedieť, že kto ho preberal.
Starostka – Miloš, vyjadríš sa ku preberaniu?
Miloš Čižmár – my sme ho len priniesli do Klátova.
Jozefína Kolesárová – traja ľudia z Nižného Klátova ho preberali. Kto ho preberal?
Miloš Čižmár – starostka bola sa na neho pozrieť. Dvakrát bola vyzvaná, že či ho berie, lebo
by ho boli šrotovali.
Starostka – akí traja ľudia? Nechápem.
Jozefína Kolesárová – bývalá poslankyňa sa pýtala na to, že kto ho videl. Vy ste jej povedali,
že ho videli traja ľudia. Chcem vedieť, ktorí traja ľudia ho fyzicky videli.
Starostka – tak sa bavíme o preberaní, alebo o videní traktora?
Jozefína Kolesárová – o všetkom, že vôbec ho nikto nevidel, žiadny poslanec nebol o tom
oboznámený. Keď ľudia z ulice prišli a sa pýtali, poslanci pozerali ako na maľované vráta
a pritom prišli z Vyšného Klátova ľudia a povedali, že jazdí po obci, že sa tam užíva majetok
Obce Nižný Klátov.
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Starostka – neviem, koľkokrát to ešte musíme povedať, ten traktor je nefunkčný, nepojazdný.
Ja som ho videla, ohliadajúci policajt ho videl. Tí, ktorí boli pozrieť, že koľko by stála oprava
ho videli.
Tomáš Hudák – bol som ho pozrieť. Jednoznačne v momentálnom stave, v ako je, je
nepojazdený. Ja by som sa chcel opýtať a povedzte narovinu. Určite ste vy prišli s tým, že je
traktor, je taká možnosť. Bolo to robené účelovo, pomôž ty mne, pomôžem ja tebe? Dá sa to
tak povedať?
Starostka – ešte raz. O tomto traktore sme sa dozvedeli od pána Čižmára. Rok bol na halde.
Tomáš Hudák – nejaká dohoda tam musela byť.
Starostka – mysleli sme si, že bude traktor v lepšom stave. Potvrdil to pán Mitrík. Je to rok, čo
tam stál. Tá halda je tam voľne prístupná, čiže bol rozkradnutý. Takže ten, ktorý to ohliadal,
tak si to prezrel, čo na traktore všetko treba meniť. Je tam taká suma. Nemá štyri roky STK.
Keby sme teraz chceli kúpiť traktor, tak nás stojí menej. Ešte raz, nič sme za to neplatili. Pán
Miloš Čižmár nám jednak robil zimnú údržbu, jednak kosenie. Svedok je Matej Silvay, pri
zimnej údržbe bol. Vtedy sme dostali nápad, ak bude traktor tu. Ale vravím, opraviť sa nedá,
sú to veľmi vysoké náklady.
Matej Silvay – bolo by to neefektívne opraviť traktor, preto sme rozprávali na poslednom
zastupiteľstve, že lepšie by ho bolo predať v rámci dražby, že keby sa z neho vedeli získať
nejaké financie, mohlo sa kúpiť niečo menšie, pojazdné aj s príslušenstvom. Mohlo by sa
využiť či na kosenie, alebo na odhŕňanie snehu. Ale nemusel by byť v takom veľkom rozsahu,
ako bol ten traktor. Predsa aj Peter má menší traktor, aj iné traktory, ktoré sú menšie, sú
silnejšie, hoci sú menšie, ale mohli by sa kúpiť za takú sumu, prípadne by sme ešte doplatili.
Tá suma bola veľmi vysoká na opravu, lebo tam veľa vecí chýba a tým pádom, keby sa to
predalo v rámci dražby, mohli by sme z toho niečo získať.
Jozefína Kolesárová – nikto to nemôže potvrdiť, lebo ho fyzicky nikto nevidel v júni 2014.
O tom nás môže presvedčiť až súdnoznalecký posudok, ktorý si vyžiadame priamo pri
vyradení majetku a tam bude všetko rozpísané.
Starostka – odpoveď tu už zaznela od pána Mitríka. Pri vyraďovaní znalecký posudok nebol.
Miloš Čižmár – potvrdil Vám to, v takom stave je, v akom sme ho zobrali. Ja nič z traktora
nepotrebujem.
Tomáš Hudák – v akom stave je teraz, som videl. V takom stave, v akom je, by nám tu
nedokázal asi ani stáť na dvore. V akom stave bol predtým, to neviem.
Starostka – funkčné veci R.M.S. nevyraďuje. Traktor bol vyradený ako šrot.
Mikuláš Bernát - pokiaľ má ŠPZ, je to hlúposť. Šrot nemôže mať ŠPZ.
Miloš Čižmár – bol pripravený na vyšrotovanie.
Mikuláš Bernát - bol pripravený, ale nevyšrotoval sa. To znamená, že je riadne evidovaný na
dopravnom inšpektoráte.
Starostka – áno ŠPZ má, to nikto nespochybňuje. Ak sa rozhodneme, že ho dáme na fyzickú
likvidáciu, tak ho odpíšeme z evidencie.
Miloš Čižmár – keď je šrot nepojazdný, nemôže mať ŠPZ?
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Mikuláš Bernát – najprv musíš odniesť ŠPZ a potom ti ho dovolia vyšrotovať, hádam ma
nechceš poučovať.
Miloš Čižmár – tak to 100 %, že môže. Toto bol pripravený stroj, tam sú fotky, kde sú aj naše
multikáry
Mikuláš Bernát – pokiaľ ŠPZ nie je odovzdaná, žiadne motorové vozidlo sa vyšrotovať nedá.
Miloš Čižmár – ale traktor bol vyradený na zošrotovanie. Tu sme sa bavili, tu Vám vysvetlil,
ako sa to robí.
Jozefína Kolesárová – o tom nás presvedčí až súdnoznalecký posudok, ktorým sa zabezpečí,
že nebol v takom stave, v akom je teraz.
Starostka – súdnoznalecký posudok od koho?
Jozefína Kolesárová – od toho, kto ten súdnoznalecký posudok robil.
Starostka – pán Mitrík povedal, že súdnoznalecký posudok sa nerobil.
Jozefína Kolesárová – pán Mitrík nám povedal, že si to môžeme vyžiadať, ale že nemusia
nám ho predložiť. Tak si ho vyžiadame akoukoľvek cestou, pretože som presvedčená o tom,
že ten traktor nebol v takom stave, v akom je teraz. Nemôžeme to potvrdiť, nakoľko sme ho
v júni 2014 nikto nevideli.
Starostka – potvrdil to človek, ktorý ho odovzdával v júni 2014
Jozefína Kolesárová – ja si myslím, že mal byť zaparkovaný tu, aby ho všetci občania
Nižného Klátova videli a nič by sa nespochybňovalo, ani vôbec by k tomu by nedošlo.
Mikuláš Bernát – ale žeby dar, ktorý bol darovaný Obci Nižný Klátov, že by bol vo Vyšnom
Klátove? To je tak, ako keby ja som ti niečo daroval a pošlem Ferimu. To je to isté.
Starostka – jednoduchá odpoveď na to je.
Jozefína Kolesárová – je zaradená do majetku Obce Nižný Klátov.
Mikuláš Bernát – môže sa k tomu vyjadriť aj kontrolórka obce, či dar pre Nižný Klátov mal
byť vo Vyšnom Klátove. Koniec koncov je to Vaša parketa.
Ing. Oxana Hospodárová – hlavný kontrolór nekontroluje všetko.
Mikuláš Bernát – len toto čo chce, dobre.
Ing. Oxana Hospodárová – prepáčte, nie toto čo chce.
Jozefína Kolesárová – je to v stanovách, čo má kontrolovať. A hlavnej je tam v prvom rade
v prvom bode majetok.
Ing. Oxana Hospodárová – dovolíte mi, aby som dohovorila? Je schválený plán kontrolných
úloh a riadim sa týmto plánom. Keď zastupiteľstvo požiada o ďalšie kontroly, tak ich
vykonám.
Jozefína Kolesárová – ale oni nevedeli o ňom, ako mohli požiadať?
Ing. Oxana Hospodárová – ale aj som nedohovorila. A to čo začalo okolo toho traktora, tak
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som sa začala zaujímať aj ja, tak ako ste sa začali zaujímať aj vy. A keďže som nezistila
pochybenie, tak som nežiadala prijať žiadne opatrenia. To, že bol vo Vyšnom Klátove, bolo
preto, že Obec Nižný Klátov nemá ani garáž, ani taký priestor, kde by bol ten majetok
chránený.
Viera Kolesárová – nehnevajte sa pani kontrolórka, to ste mohli nechať aj na zastupiteľstvo
predošlé, aby sa vyjadrilo. Nie vy o tom budete rozhodovať, či máme garáž, alebo nie.
Ing. Oxana Hospodárová – ak dovolíte dohovorím. Ja som o tom nerozhodla.
Štefan Jokeľ – mal by sa dať do Bernáta a vôbec by už nebol.
Starostka – ja som povedala, že z môjho rozhodnutie je traktor tam, kde je. Keď sa
sponzorsky viezol, tak sa ma opýtali, kde ho majú zložiť. Čiže pred úrad nie, na mojom dvore
ja mám súkromné auto, aj služobné auto, keď sú tu diskotéky, tak ho musím garážovať doma,
takáto bola dohoda s poslancami.
Jozefína Kolesárová – sú tu priestory školy, škôlky.
Starostka – priestory školy, aby tam deti liezli na traktor, aby si ublížili?
Jozefína Kolesárová – akékoľvek miesto by sa našlo.
Starostka – bolo to moje rozhodnutie. A čo bolo porušené?
Jozefína Kolesárová – absolútne sa nejednalo s poslancami o majetku obce.
Ing. Oxana Hospodárová – ale čo bolo porušené?
Jozefína Kolesárová – všetko bolo porušené. Nie je možné, aby sa majetok obce nenachádzal
v obci. Ľudia sa pýtajú, že čo je, kde je, ako je.
Tomáš Hudák – ja sa opýtam ešte raz. Bol traktor z R.M.S. vyberaný s tým, že ide rovno
k pánovi Čižmárovi a bude to jeho traktor.
Starostka – nie.
Matej Silvay – prečo by sme potom dávali, keď sme sa o tom rozprávali, že dáme výberové
konanie, že kto dá viac.
Tomáš Hudák – ale akože kto, že kto dá viac.
Matej Silvay – my sme ešte mali posledné zastupiteľstvo, ste tu boli aj vy myslím. Bavili sme
sa o tom, nemôžeš povedať, že nie.
Viera Kolesárová – my sme sa bavili o možnej variante na ten podnet prvýkrát. To bol
november Maťo. Mali sme sa baviť v júni.
Starostka – v júni sme sa baviť nemohli, lebo až v júli bol prepísaný. Zmluva bola zverejnená
hneď 9.6.2014.
Viera Kolesárová – áno všetko zverejníš, ale nepovieš.
Jozefína Kolesárová – myslím, že ďalšie hrubé porušenie je to, že sa majetok vyradil.
Starostka – ešte raz majetok nie je vyradený.
Jozefína Kolesárová – dal sa návrh na vyradenie štyri dni potom čo sa ozvala poslankyňa. Dal
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sa návrh na vyradenie od stola. Nikto ho nikdy nevidel.
Starostka – v kompetencii starostu je vyradenie do určitej hodnoty. Ja som ten traktor videla,
ja som bola upozornená R.M.S., že je v takom stave, v akom je. Sponzorsky bol dovezený,
takže je nevidím žiadny problém.
Ing. Gabriela Staníková – v mene občanov bol vyžiadaný, v mene nás všetkých. Prečo vy ste
o tom, napriek tomu, že máte na to právo rozhodovať do 3500 Eur, prečo len vo Vašom mene.
Lebo v našom mene ste si ho vypýtala, nie vo Vašom mene, že ja pani starostka, pani Marcela
Jokeľová, žiadam traktor. Ale v mene občanov Nižného Klátove ste si ho žiadala. Prečo vy ste
o ňom rozhodla. Potom ste si ho mala vyžiadať vy sama pre seba.
Starostka – lebo mám na to právomoc.
Ing. Gabriela Staníková – áno máte. Toto je naša pani starostka. Ona má právomoci.
Starostka – také isté, ako iný starosta. Informovaní ste boli. O čo Vám ide teraz?
Jozefína Kolesárová – o tom nám ide, že neboli dodržané postupy.
Starostka – ja sa teraz pýtam, o čo Vám ide? Traktor nebol vyradený, traktor je v majetku
obce, traktor je v evidencii vozidiel. Na ten traktor bola zaplatená poistka sponzorsky. O čo
Vám ide?
Jozefína Kolesárová – ide o tom že bude dovezený do obce a bude majetkom obce.
Starostka – stále je majetkom obce.
Jozefína Kolesárová – dobre, v poriadku, bude tu.
Starostka – kde tu?
Jozefína Kolesárová – to upresníme, určite sa nájdu občania.
Starostka – ale veď teraz treba povedať, že kde tu.
Mikuláš Bernát – môže byť aj u mňa na dvore umiestnený. Ručím za neho, že z neho nikto
neukradne nič. Stačí?
Starostka – treba sa opýtať poslancov.
Mikuláš Bernát - ja sa teba pýtam a ty rozhodni, nie poslanci.
Starostka – dobre, chcete do doviezť do Klátova, a ďalej?
Jozefína Kolesárová – zistí sa na základe technického zhodnotenia znaleckého, v akom stave
konkrétne, presne bola každá jedna bodka na tom traktore. Dá sa opraviť vo vlastnej réžii
a bude slúžiť obecnému úradu, na všetko čo bude potrebovať. Toto si žiadala dvakrát za
sebou, že si vo vlastnej réžii opravíme. Toto chceme dosiahnuť.
Starostka – to som žiadala predtým, ako bol dar poskytnutý. Tak som žiadala predsa aj fábiu.
Fábia bola pojazdná. Toto mal byť pojazdný traktor, lenže je nepojazdný.
Viera Kolesárová – načo si ho potom brala?
Starostka – ešte raz hovorím. Aj na šrote môžeme zarobiť. Zatiaľ nás nič ten traktor nestál.
Teraz je taký záujem o ten šrot. Buď hovoríme, že ten traktor je šrot, alebo že ho budeme
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opravovať. Buď jedno, alebo druhé. Buď to ideme odpisovať ako šrot, alebo keď to
nechávame v majetku, tak treba schváliť všetky náklady, ktoré s tým budú spojené.
Jozefína Kolesárová – samozrejme si počkáme na súdnoznalecký posudok. Ďalej ho vo
vlastnej réžii opravia. Budeme vedieť presne, v akom stave bol. Ten súdnoznalecký posudok
bude podrobný. Opravíme ho vo vlastnej réžii a bude slúžiť obci Nižný Klátov.
Bc. Metod Korpesio – ja by som nehovoril o oprave vo vlastnej réžii, ale aby sme zistili, že
koľko by stála tá oprava. Lebo keď bude stáť 7000 eur, tak za takú cenu kúpime lepší.
Rozhodnime sa, či ho dáme ohodnotiť nejakým firmám, ktoré by ho vedeli opraviť, aj
súkromníkom, mne je to jedno. Alebo ho potom posunieme do dražby. Ja by som nechcel,
aby sme teraz 4 roky tu riešili traktor na obecnom zastupiteľstve. Rozhodnime teraz, či ho
dáme oceniť. Nemôžu sa štyri roky ťahať tie znalecké posudky.
Matej Silvay – znalecký posudok sa rieši dlho, takže radšej nejakej firme, že by ho
popozerala.
Mikuláš Bernát – v prvom rade, ten traktor nech bude na území Obce Nižný Klátov. Toto je
prvoradá vec.
Bc. Metod Korpesio – no veď toto teraz riešime.
Ing. Ján Hlavačka – mala by si sa vrátiť k riadeniu zasadnutia, lebo toto nie je zasadnutie
obecného zastupiteľstva.
Ing. Štefan Kováč – odporúčal by som postupovať štandardným spôsobom, lebo vidím, že sa
tu zvrtla hádka. Poslanci majú určité návrhy. Nech navrhnú bod uznesenia, poslanci nech
o tom zahlasujú. Keď sa má traktor presťahovať sem, nech sa navrhne uznesenie. Ak sa má
prizvať znalec na ohodnotenie, nech poslanci o tom rozhodnú uznesením. Nie diskusiou.
Jozefína Kolesárová – potom bude diskusia na konci v rámci rôzneho. Ostatné otázky, ktoré
budete mať, budú v rôznom.
Starostka – takže návrh je privezenie traktora do Obce Nižný Klátov, výdavky spojené so
súdnoznaleckým posudkom a súčasťou výdavkov bude oprava vo vlastnej réžii.
Kamil Haraj – kto ho privezie?
Starostka – vrátane toho. To budú aj náklady na prepravu.
Kamil Haraj – treba s tým počítať, že budú na to náklady. Pán Bernát sa ponúkol, že bude stáť
u neho.
Tomáš Hudák – ja by som navrhol, dobre chcem ho doniesť do Nižného Klátova, dajme ho ku
pánovi Bernátovi. Dali sme návrh, že chceme verejné zhromaždenie. Bude dajme tomu
o mesiac, ľudia majú na to mesiac, aby si ten traktor pozreli. Medzitým urobíme posudok,
koľko by stála oprava. Zrobí sa verejné zhromaždenie a tam ľudia rozhodnú, že čo s tým
zrobíme, či ho ideme predať, ideme ho darovať. Keď už nevieme prísť k záveru, tak to
zrobme tak.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
schvaľuje privezenie traktora – daru R.M.S. do Nižného Klátova spojené s nákladmi na
prevoz.
Hlasovanie:
11

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

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
1
0

Matej Silvay

Poslanci tento návrh hlasovaním schválili bez pripomienok.
Starostka – ďalší návrh je vypracovanie súdnoznaleckého posudku spojeného s nákladmi pre
obec.
Jozefína Kolesárová – vyžiadanie.
Starostka – neexistuje.
Jozefína Kolesárová – súdnoznalecký posudok neexistuje?
Starostka – áno. Pán Mitrík povedal, že neexistuje.
Tomáš Hudák – povedal, že možno neexistuje.
Kamil Haraj – pán Mitrík povedal, že možno majú, možno nemajú, ale že o tom sa s nami
baviť nebudú. Že môžeme si ho vyžiadať, ale nemusia nám ho poskytnúť.
Starostka – takže aký je návrh na uznesenie?
Jozefína Kolesárová – vyžiadať si súdnoznalecký posudok.
Matej Silvay – ešte by som chcel doplniť, že sa tým pádom dvihnú náklady. Nepôjdeme do
plusu, ale do mínusu.
Jozefína Kolesárová – aké náklady vzniknú?
Matej Silvay – súdnoznalecký posudok nebude zadarmo.
Tomáš Hudák – súdnoznalecký posudok chceme urobiť, aby sme vedeli, koľko bude stať

oprava. To sú ďalšie náklady.
Matej Silvay – zatiaľ sme na nule a pôjdeme do mínusu.
Tomáš Hudák – teraz sa bavíme o R.M.S.
M.A. Ivan Novotný – začíname byť v mínuse.
Matej Silvay – dovoz je do mínusu. Kvôli tomu hovorím, aby sme si to zvážili poriadne.
Nemôžeme ísť hŕŕŕ do toho, lebo budeme viac v mínuse ako v pluse. Teoreticky na tom šrote
zarobíme dvetisíc eur a tými okolnosťami, čo robíme okolo toho, môžeme prísť do mínusu
len dvetisíc eur, alebo tisíc eur. Ešte stále ho máme na jednom dvore nepohnutý.
Jozefína Kolesárová – ja navrhujem vyžiadať si súdnoznalecký posudok a na verejnom
zhromaždení, kde budú všetci občania obce, sa stanoví ďalej, či mi si tiež dáme urobiť vlastný
posudok na tú opravu.
Matej Silvay – ale už budeme v mínuse. Čím viac môžeme na ňom zarobiť, tým viac
prerobíme na ňom.
Starostka – takže návrh je vyžiadať súdnoznalecký posudok od R.M.S.
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Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
schvaľuje návrh na vyžiadanie súdnoznaleckého posudku na traktor od firmy R.M.S.
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.
Starostka – ďalším návrhom na uznesenie je oprava traktora vo vlastnej réžii.
Tomáš Hudák – oprava, alebo zistenie nákladov na opravu?
Starostka – ja som to zaregistrovala takto, to bol návrh, že sa opraví traktor aj bez toho, že
viete teraz cenu.
Bc. Metod Korpesio – treba tri rozpočty, že koľko to stojí. Keď to bude stáť sedemtisíc eur,
tak sa nám to neoplatí opravovať.
Starostka – na základe toho bolo navrhnuté vyradiť traktor, lebo vyradený nebol. Dve firmy
nám poskytli ponuku.
Tomáš Hudák – ale si nedala tie papiere, chápeš, ktoré sme žiadali. Keby si nám dala papiere,
že tu máte posudok.
Starostka – vy ste chceli doklad od traktora.
Jozefína Kolesárová – my sme chceli všetky doklady od traktora.
Tomáš Hudák – keby si nám ich dala, dnes by sme ich mohli mať. Ale nevidel som nič, že
máme ten posudok, že je tam 7000-eurová položka. My sa nevieme od toho odkopnúť ani do
jednej strany, ani do druhej strany.
Jozefína Kolesárová – my by sme mali vlastne dať urobiť ten súdnoznalecký posudok.
M.A. Ivan Novotný – pán Mitrík prehlásil, že je otázne, že či budú ochotný nám posudok
poskytnúť, ale súdnoznalecký posudok existuje. Môžu, ale nemusia nám ho poskytnúť. Je
otázne, že k čomu nám bude. Lebo tak ako Maťo uvažuje, že keď dostanem 600 Eur, 6000
Eur, alebo 60 000 Eur je rozdiel. Neviem, či je to nutné, aby nejaká firma zaujala stanovisko
k tomu stavu traktora, nie som technický typ. Myslím, že v obci je zopár ľudí, ktorí vlastnia
traktor a pokiaľ by boli schopní byť nestranní a prehlásili by, že je to šrot, no je otázne, či to
bude niekto ochotný. Pretože dávať peniaze za súdnoznalecký posudok, dávať traktor
opravovať a zistíme, že sme prerobili na šrote, ktorého sa musíme zbaviť, ktorý nakoniec
skončí v odpade. Ja sa len snažím ekonomicky uvažovať.
Starostka – pani kontrolórka sa hlási o slovo
Ing. Oxana Hospodárová – prepáčte, viem o čo Vám ide, len asi nevieme to správne
pomenovať. Jedno je súdnoznalecký posudok a druhé je cenová ponuka na opravu. Cenová
ponuku na opravu nie je súdnoznalecký posudok. Takže môžeme vyžiadať ponuku od firiem,
ktoré sú na to určené. Takže nie súdnoznalecký posudok, pretože ten posúdi stav traktora, ale
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my potrebujeme vedieť, koľko bude stáť oprava. Môžeme vyžiadať tri cenové ponuky.
Jozefína Kolesárová – áno. Takže tam nebudú také náklady, že by sme to nemohli vyžiadať.
Ing. Oxana Hospodárová – odporúčam vyžiadať tri cenové ponuky od firiem, ktoré sa tým
zaoberajú.
Tomáš Hudák – ja sa radšej ešte spýtam. Pán Bernát ste ochotní nám bezplatne to ponúknuť.
Mikuláš Bernát – áno bezplatne. Ešte lepšiu ponuku chcete.
Tomáš Hudák – veľmi pekne ďakujem.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
schvaľuje návrh na vypracovanie troch cenových ponúk na opravu traktora.
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.
Júlia Drábiková – ešte by sme tam mali dať menší dodatok, že kedy sa prevezie, dátum,
nejaký čas.
Jozefína Kolesárová – včera už bolo neskoro, ale dajme nejaký termín.
Mikuláš Bernát – ale aj Vám tu nemôžem diktovať, vy ste tu poslanci.
Jozefína Kolesárová – takže môžeme ho priniesť aj dnes, alebo zajtra. Zajtra je sobota.
Bc. Metod Korpesio – kto za neho prevezme zodpovednosť?
Viera Kolesárová – doteraz kto mal za neho zodpovednosť?
Jozefína Kolesárová – poslanci obecného zastupiteľstva. Doteraz kto bol zodpovedný?
Mikuláš Bernát – poslanci.
Štefan Jokeľ – som zvedavý, či ostane vôbec volant z toho traktora. Tu ide niekomu o to
zrobiť cirkus, starostku potopiť, ako sa dá a viac nič.
František Čižmár – ona sama si to spravila.
Štefan Jokeľ – najlepšie by bolo zobrať traktor tam, skade ho zobrala a bol by pokoj.
Miloš Čižmár – vy tu obviňujete aj mňa, že traktor bol pojazdný a že ja som ho rozobral,
alebo som ho urobil nepojazdným.
Jozefína Kolesárová – ten traktor jazdil po Obci Vyšný Klátov.
Starostka – ale na základe čoho to tvrdíš? Veď to je krivé obvinenie.
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Miloš Čižmár – že išiel Ľubo so štvorkolkou a pomýlil si môj traktor s tým traktorom. Môj
traktor je iný traktor, boli videli traktor. Prišiel včera Števo Juhás a povedal, že ty v krčme
vykrikuješ. Ja nepotrebujem klamať, ani nič. Tu je, tam stojí, videli ho, ukázal som im ho. Čo
teraz. Tu ide o to, že vy tvrdíte, že bol pojazdný. Ja nepotrebujem klamať.
Jozefína Kolesárová – počkáme si na súdnoznalecký posudok.
Miloš Čižmár – treba zavolať experta, kedy bol naposledy naštartovaný traktor, kedy jazdil.
Som za to. Keď budem môcť pomôžem.
Starostka – máme prijaté uznesenia. Čo sa týka prevozu, treba urobiť výberové konanie na
prevoz. Prevoz zo Šace do Vyšného Klátova nás nestál nič. Prevoz z Vyšného Klátova do
Nižného Klátova ide na náklady obce.
Jozefína Kolesárová – ja si myslím, že by ho mal doviezť ten, kto ho odviezol do Vyšného
Klátova. Bez žiadnych nákladov.
Ing. Gabriela Staníková – sponzorsky.
Miloš Čižmár – dobre, ja ho dotiahnem.
Jozefína Kolesárová – bol polroka u teba. Mohol by si to urobiť pre Nižný Klátov. Ďakujeme.
Starostka – záverečné slovo si poprosím k tomuto bodu. Traktor z R.M.S. máme vďaka
Milošovi Čižmárovi. Pán Čižmár nám robil zimnú údržbu, robil nám kosenie. Sponzorsky ho
doviezol, nestálo nás to nič. Keď sme nemali zazmluvnenú zimnú údržbu, nikto nám neprišiel
z obce urobiť zimnú údržbu. Takisto nikto neprišiel kosiť ihrisko. Takže toľko. Mne ten
traktor netreba, ja som to brala ako príjem pre obec, buď za šrot, alebo ak sa opraví, tak bude
slúžiť. Bohužiaľ je v takom stave, že jednoducho náklady pre obec sú neefektívne,
nehospodárne. Na návrh sponzora nie je ho problém priviezť. Bol garážovaný. Boli sme
obviňovaní čo sa týka funkčnosti traktora, jednak čo sa týka VIN traktora, že bolo niečo
vyplácané, že ten traktor zarábal, že už sme ho predali za 148 Eur. Traktor sa tu dovezie tak,
ako boli prijaté uznesenia. K tomuto bodu ja nemám viac čo dodať.
Viera Kolesárová – môžem sa vyjadriť?
Starostka – k tomuto bodu? Áno.
Jozefína Kolesárová – áno, máš slovo.
Viera Kolesárová – prečo sa oslovovali ľudia z obce, že nemajú záujem o traktor. Tak je
Miloš?
Miloš Čižmár – však komisia zasadla.
Ing. Ján Hlavačka – my sme urobili vyradenie na základe podkladov, na základe oceňovaní
a povedalo sa, že sa pôjdeme pozrieť na traktor. Miloš povedal, že nie je problém. My sme
povedali, že kto bude mať záujem, pôjdeme sa pozrieť do Vyšného Klátova. Každý si pozrie
traktor.
Viera Kolesárová – ale oslovili sa traja ľudia, čo prišli podpísať nejaké papiere na obecný
úrad, že nemajú záujem o traktor.
Ing. Ján Hlavačka – my sme sa tu bavili o tom, že bude treba osloviť ľudí, ktorí majú záujem,
aby sme sa s nimi išli pozrieť na traktor a kto dá viac, ten berie.
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Viera Kolesárová – a boli nejakí ľudia podpísať papiere.
Starostka – áno, dvaja sa vyjadrili, že nemajú záujem o traktor.
Viera Kolesárová – dvaja sa vyjadrili?
Starostka – áno.
Mikuláš Bernát - prečo sa to nevyhlásilo miestnym rozhlasom?
Viera Kolesárová – prečo to robíš takým spôsobom?
Starostka – uzavreli sme tento bod.
Viera Kolesárová – toto je štandardný postup Marcela? Stačí mi, keď mlčíš.
Jozefína Kolesárová – odpovedz na otázku pani starostka, či je to štandardný postup.
Starostka – nevyraďujeme každý deň traktor.
Jozefína Kolesárová – sme šťastní, že sme vôbec dostali dar a nemanipulujeme s ním tak, ako
by sme mali, ale čím skôr ho vyradiť, osloviť ľudí.
Viera Kolesárová – ja som ti to hneď povedala, keď som za tebou prišla prvý krát, že či si
správne urobila, že či traja ľudia, lebo si mi povedala o troch, sú celá obec. Pamätáš sa?
Pamätáš sa pred ustanovujúcim obecným zastupiteľstvom.
Starostka – áno.
Viera Kolesárová – som sa ťa pýtala. Ty si len svoje hovorila, že si nič zlé neurobila. Preto sa
ťa tu pýtam pred ďalšími ľuďmi, odpovedz, že či to je štandardný postup takto postupovať, že
oslovíš koho chceš. Predávaš majetok, alebo ponúkaš majetok a oslovíš koho ty chceš.
Starostka – áno, oslovila som troch ľudí.
Viera Kolesárová – čiže koho ty chceš. Traja ľudia sú celá obec. Čiže máš tu právomoc takto
postupovať.
Starostka – ale ja som neskončila.
Viera Kolesárová – ty si neskončila?
Starostka – nie, my sme oslovili troch ľudí.
Viera Kolesárová – po afére si neskončila?
Starostka – áno asi tak.
Viera Kolesárová – stačí mi.
Jozefína Kolesárová – stačí asi aj to, že pri ustanovujúcom zasadnutí, keď Vierka žiadala, aj
tak si nedoniesla tie doklady a ešte si jej mimo mikrofónu povedala, že čo si, kto si. Vtedy sa
trebalo postaviť a povedať Ti, aby si to povedala do mikrofónu, aby to počuli všetci. Ty si jej
mimo mikrofónu povedala, že ty kto si, ty čo si, keď my sme už zložili sľub. Tým pádom už
ona nebola poslankyňa. Ja som sa chcela postaviť, že kto si, čo si, je občan Nižného Klátova
a každý občan má právo nahliadnuť a vidieť majetok obce. Toto je na diktafóne, nemáme ani
zápisnicu, preto chceme vedieť, či je to tam v diskusii zapísané.
Starostka – ukončíme už bod traktor?
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Jozefína Kolesárová – ešte bude diskusia, ešte bude rôzne. Tam sa ozve každý, kto chce.
Starostka – dobre, ukončujem bod 4.
Bod 5
Informácia o konaní vo veci predĺženia prieskumného územia „Čermeľ-Jahodná-U, Mo,
Cu rudy“
Firma Ludvika Energy požiadala Obec Nižný Klátov o vyjadrenie v zmysle § 23 ods. 4 písm.
f zákona č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach. Vzhľadom k tomu, že obci nebol zaslaný
zámer, požiadala o doplnenie žiadosti dňa 19.12.2014. Dňa 8.1.2015 bolo doručené
doplnenie. Obec v tejto otázke spolupracuje s aktivistami pánom Rovinským a Labašom. Pre
obec je prioritou dostať do územného plánu neprípustnosť banskej činnosti a v tejto otázke
spolupracovať s okolitými obcami. Odpoveď bude zaslaná po dohode s právnikom.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
berie na vedomie informácie starostky obce o konaní vo veci predĺženia prieskumného
územia „Čermeľ-Jahodná-U, Mo, Cu rudy“.
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 6
Informácia o rozporovom konaní k návrhu zákona o územnom plánovaní a výstavbe
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (stavebný zákon)
Obec Nižný Klátov zaslala zásadnú pripomienku k návrhu zákona. Na základe toho nám
spolu s Obcou Dúbravy, pánom Rovinským, Podhradským bola zaslaná pozvánka na
rozporové konanie. Na rozporovom konaní ku geologickému zákonu nás zastupoval
v právnych otázkach pán Šuchta. Účasť na konaní s ohľadom, že obec je aj stavebným
úradom bola potvrdená pre dvoch účastníkov. Výsledky konania budú známe po 13.1.2015.
Naše priority sú v tejto otázke nemenné.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
berie na vedomie informácie starostky obce o rozporovom konaní k návrhu zákona
o územnom plánovaní a výstavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (stavebný zákon)
na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v Bratislave.
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 zobrali na vedomie.
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Bod 7
Určenie poslaneckých obvodov
Starostka obce predložila obecnému zastupiteľstvu návrh na určenie poslaneckých obvodov
(viď príloha).
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
schvaľuje poslanecké obvody pre volebné obdobie 2014-2018 Poslanecký obvod č. 1 – M.A.
Ivan Novotný (ulica Cintorínska, Stará Košická), Poslanecký obvod č. 2 – Tomáš Hudák
(ulica Klátovská - časť), Poslanecký obvod č. 3 – Jozefína Kolesárová (ulica Klátovská –
časť, Záhradná), Poslanecký obvod č. 4 – Kamil Haraj (ulica Mlynky), Poslanecký obvod č. 5
– Júlia Drábiková (ulica Tichá), Poslanecký obvod č. 6 – Bc. Metod Korpesio (ulica
Čaksová), Poslanecký obvod č. 7 – Matej Silvay (ulica Hlavná).
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.
Bod 8
Aktualizácia krízového štábu obce
Starostka obce predložila obecnému zastupiteľstvu návrh aktualizácie krízového štábu obce
a štábu CO. Štatút bol vypracovaný a schválený v roku 2012 (zaslané poslancom
prostredníctvom mailu). V roku 2014 bola Okresným úradom vykonaná kontrola spolu
s obcou Bukovec a Poproč. Kartu CO obce a údajov obce je potrebné aktualizovať
každoročne. Na základe uvedeného do štábu sú navrhnutí všetci poslanci, za tajomníka je
navrhnutý zástupca starostky. Do karty je potrebné doplniť telefonický kontakt členov.
Zároveň je potrebné prevziať menovacie dekréty. Súčasťou dokumentácie je aj povodňový
plán, nakoľko je prijatý formou VZN, návrh je potrebné zverejniť. Bude predložený na
najbližšie zasadnutie zastupiteľstva. V platnosti je VZN o zásobovaní pitnou vodou.
Bc. Metod Korpesio – keď som dobre videl, vy tam máte len pevnú linku, ja by som
navrhoval doplniť aj mobilný kontakt obecného úradu.
Starostka – dobre, to opravíme.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
berie na vedomie informácie o aktualizácii krízového štábu obce.
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 zobrali na vedomie.
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Bod 9
Prijatie zmeny k zásadám hospodárenia
Bod programu bol navrhnutý na zasadnutí, materiály k bodu neboli predložené. Odovzdávam
slovo Jozefíne Kolesárovej.
Jozefína Kolesárová – zmena k zásadám hospodárenia: čl. 10 bod 4 navrhujeme sumu nad
1000 Eur, čl. 10 bod 5 do 1000 Eur, čl. 13 bod 2 100 Eur, čl. 13 bod 4 100 Eur, čl. 18 bod 2
1000 Eur, čl. 21 bod a) 1000 Eur.
Matej Silvay – najlepšie by bolo pripraviť si veci na budúce zasadnutie. Pripraviť si doklady
a potom budeme rokovať. Zoberme tento bod na vedomie.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
berie na vedomie návrh zmien k zásadám hospodárenia predložený Jozefínou Kolesárovou, a
to: čl. 10 bod 4 nad 1000 Eur, čl. 10 bod 5 do 1000 Eur, čl. 13 bod 2 100 Eur, čl. 13 bod 4
100 Eur, čl. 18 bod 2 1000 Eur, čl. 21 bod a) 1000 Eur.
Hlasovanie:
Za:

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

7

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

0
0
0

Poslanci tento návrh hlasovaním zobrali na vedomie.
Bod 10
Prijatie zmeny k rokovaciemu poriadku
Bod programu bol navrhnutý na zasadnutí, materiály k bodu neboli predložené. Odovzdávam
slovo Jozefíne Kolesárovej.
Jozefína Kolesárová – tam je článok 4 bod 5 – ide o to, že v tomto bode chceme nielen na
vývesnej tabuli oznam, na internetovej stránke, ale aj v miestnom rozhlase opakovanie pred
zasadnutím, aby ľudia vedeli, že je obecného zastupiteľstvo a že môžu prísť v akejkoľvek
veci. Ďalej je tam článok 11 bod 1 – zmena na aspoň dvoch navrhovateľov, nie len jeden
navrhovateľ. Ďalej článok 11 bod 4 – doba 10 dní. Je tam doba 15 dní a chceme zmenu na 10
dní.
Ing. Oxana Hospodárová – ale to je v zákone.
Jozefína Kolesárová – je to v štatúte, pardon je to v rokovacom poriadku.
Ing. Oxana Hospodárová – ale je to v zákone a vy zákon nemôžete rušiť.
Jozefína Kolesárová – čiže 15 dní musí byť dodržaných. Tak potom čl. 7 bod 5c je tam 5
minúť. Chceme zmenu na 15 až 20 minút. Toto by bolo k rokovaciemu poriadku.
Matej Silvay – toto tiež zoberme na vedomie. Na budúcom to budeme konzultovať a riešiť.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
berie na vedomie návrh zmien k rokovaciemu poriadku predložený Jozefínou Kolesárovou,
a to: článok 4 bod 5 aj v miestnom rozhlase ako opakovanie pred zasadnutím, článok 11 bod 1
aspoň dvaja navrhovatelia, článok 11 bod 4 doba 10 dní, článok 7 bod 5c 15 až 20 minút.
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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 11
Upozornenie hlavnej kontrolórky za hrubé porušenie vyplývajúce z jej funkcie
Bod programu bol navrhnutý na zasadnutí, materiály k bodu neboli predložené. Odovzdávam
slovo Jozefíne Kolesárovej.
Jozefína Kolesárová – v štatúte Obce Nižný Klátov v článku 14 obecné zastupiteľstvo
rozhoduje o základných otázkach po a/ určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom
obce, s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľuje najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto
majetku a kontroluje hospodárenie s ním. Čiže obecné zastupiteľstvo o tomto rozhoduje. Na
základe toho sme sa rozhodli, že dáme nasledovné upozornenie hlavnej kontrolórky za
neplnenie povinností zamestnanca za hrubé zanedbávanie povinností vyplývajúce z jej
funkcie. Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove v zastúpení poslancov obce týmto v zmysle
§ 18 ods. 9 zákona o obecnom zriadení upozorňuje na zanedbanie povinností, ktoré Vám
vyplývajú z čl. 19 bod 3 štatútu Obce Nižný Klátov a neplnenie povinnosti zamestnanca
obzvlášť hrubým spôsobom. Odôvodnenie: na základe upozornenie bývalého poslanca
obecného zastupiteľstva 28.11.2014 o nakladaní s majetkom obce, konkrétne traktorom, ktorý
bol obci darovaný od spoločnosti R.M.S., ste v zmysle svojich povinností zanedbali kontrolu
tohto majetku. Obecné zastupiteľstvo ako orgán obce nebol informovaný o uvedenom dare,
ani o nakladaní s ním. Aj napriek týmto uvedeným skutočnostiam ste neupozornili starostku
obce o nakladaní s daným majetkom a neurobili ste príslušné kontrolné opatrenia. Ako hlavný
kontrolór obce ste nevykonali kontrolu hospodárenia a nakladania s daným majetkom
a neupozornila ste starostku obce, aby sprístupnila obecnému zastupiteľstvu príslušné doklady
o predmetnom majetku, ktorý bol od starostky požadovaný, že majetok obce aj napriek
nevedomosti poslancov podľa vyjadrenia starostky, sa nenachádza v našej obci, že poslanci
obce majetok odo dňa darovania 6/2014 ho nikdy nevideli a neboli im ani napriek požiadavke
v novembri 2014 predložené doklady k predmetnému obecnému majetku, že starostka obce
v uvedených skutočnostiach ihneď vyradila majetok, dala návrh na vyradenie majetku
z evidencie v dvanástom mesiaci 2014, že vyraďovacia komisia uvedený majetok nikdy
fyzicky nevidela, aj napriek tomu ho vyradila, podpísala návrh na vyradenie. Na
ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva 14.12.2014 boli bývalým poslancom
opakovane požadované doklady k majetku. Starostka ich napriek tomu odmietla predložiť. Vy
ste ako hlavný kontrolór obce nezaujali žiadne stanovisko ku kontrole a predložení týchto
dokladov. Z toho vyplýva, že ste vedome zatajovali skutočnosti o tomto majetku a starostku
obce ste podporovali v jej konaní. Na základe uvedených skutočností obecné zastupiteľstvo
v Nižnom Klátove dospelo k záveru, že ste obzvlášť hrubým spôsobom porušili povinnosti
zamestnanca a hrubo zanedbali povinnosti Vám vyplývajúce z funkcie hlavného kontrolóra
Obce Nižný Klátov. Čiže máte možnosť a priestor sa vyjadriť. Odovzdávame Vám podpísané
všetkými poslancami hrubé porušenie. Keď nie, pošleme Vám to doporučene poštou.
Tomáš Hudák – ešte Maťo nie je podpísaný.
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Ing. Oxana Hospodárová – môžem sa vyjadriť, pretože ste ma hrubo obvinili z niečoho, čo
som nevykonávala. Nikto ma nežiadal, aby som takúto kontrolu vykonala.
Jozefína Kolesárová – to Vám vyplýva z funkcie.
Ing. Oxana Hospodárová – ale aj nemôžem svojvoľne kontrolovať kedy chcem, čo chcem. Na
to je zákon o obecnom zriadení. Je tam presne uvedené, akým spôsobom sa vykonáva
kontrola. Na výkon kontroly sú ďalšie procesné zákony, zákon č. 10/1996 Z. z. o kontrole,
zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole. Hlavný kontrolór nemôže svojvoľne začať
kontrolu bez toho, aby mal na to právny titul. Ja som nikým nebola žiadaná, ani ma nikto
nevyzval, ani som nič nedostala. To sa odohralo na zastupiteľstve. Ja nemôžem na základe
toho svojvoľne konať.
Jozefína Kolesárová – na zastupiteľstve ste bola prítomná.
Ing, Oxana Hospodárová – to neznamená, že ja som mala začať na základe toho konať. Mohli
ste mi takúto kontrolu zadať. Nebola mi zadaná. Ja nemôžem svojvoľne niečo vykonať, keď
nemám na to právny titul a ten právny titul nebol, lebo nebolo uznesenie a nebol ani v pláne
kontrolnej činnosti. Veď si predstavte, že ktokoľvek, čokoľvek povedal a ja teraz začnem
jeden deň kontrolovať toto, druhý deň toto, tretí deň toto. Ja som tu na úväzok, to je ďalšia
vec a ja nedržím ochrannú ruku nad celou obcou, čo sa v obci deje. Z toho, čo som zatiaľ
zistila, som nezistila porušenie, preto som neupozornila na to, že nejaké porušenie bolo,
pretože podľa zásad do 3500 Eur starosta kompetencie má a ten traktor takú hodnotu nemal.
V podstate vyradený nebol, bolo to všetko zastavené. Obci spôsobená škoda nebola. To, že sa
niekto domnieva, na to máte právo. Ale keď ja som niečo porušila, tak musí byť povedané
konkrétne, čo som porušila, čo som nesplnila, ktoré úlohy som nesplnila a na základe čoho
som ich nesplnila. Nie, že niekto si myslí, že som ich mala plniť. Takže prepáčte, áno, máte
na to právo, využili ste to právo, mne je to jasné, akú to bude mať dohru. Vidíme sa
s niektorými druhýkrát, ale vy už viete, že ja si neplním svoje povinnosti.
Jozefína Kolesárová – na základe štatútu, z toho čo Vám vyplýva, Vám to môžem prečítať.
Ing. Oxana Hospodárová – ale áno, to čo všetko je, ja nemôžem naraz kontrolovať. Veď to sa
ďalej upravuje plánom kontrolnej činnosti a uzneseniami, veď tak to máte v zákone
o obecnom zriadení.
Jozefína Kolesárová – aj napriek búrlivým diskusiám, aj na ustanovujúcom zasadnutí
nezaujali ste žiadne stanovisko a nenabádali ste na to, aby ste to skontrolovali. Vyplýva Vám
to z Vašej funkcie.
Ing. Oxana Hospodárová – áno ja som rada, že ovládate takto zákony. Beriem, upozornili ste
ma. Ja viem o čo tu ide, to vieme už od ustanovujúceho zasadnutia. Ja Vám veľmi pekne
ďakujem, že ste ma upozornili. Nemôžte mi povedať, že som niektorú úlohu nesplnila,
pretože ja som takúto úlohu nemala. Ale dobre, je to Váš názor, ja Vám ho neberiem.
Jozefína Kolesárová – prebrali ste to pani kontrolórka? Tak to preberte, lebo Vám to
doručíme doporučene.
Ing. Oxana Hospodárová – ušetrím Vám náklady. Ďakujem Vám, že ste mi vôbec umožnili
sa vyjadriť.
Jozefína Kolesárová – ďakujem aj ja, že ste zaujali stanovisko také, aké ste zaujali.
Ing. Oxana Hospodárová – môžem aj dostať to upozornenie? Prevzala som niečo, čo ani
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nemám.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
berie na vedomie upozornenie hlavnej kontrolórky na neplnenie povinnosti zamestnanca za
hrubé zanedbanie povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

6

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

0
1
0

Matej Silvay

Poslanci tento návrh hlasovaním zobrali na vedomie.
Bod 12
Návrh na verejné zhromaždenie, termín, dátum, vyhlásenie
Bod programu bol navrhnutý na zasadnutí, materiály k bodu neboli predložené. Odovzdávam
slovo Jozefíne Kolesárovej.
Jozefína Kolesárová – a termín a čas.
Tomáš Hudák – to nevieme, pokiaľ nebude vyriešený ten traktor.
Starostka – v zmysle zákona o obecnom zriadení verejné zhromaždenie sa zmenilo na
zhromaždenie obyvateľov obce. Zhromaždenie obyvateľov obce zvolávajú poslanci, takže vy
si stanovte termín.
Jozefína Kolesárová – ja by som navrhovala čím skôr. Navrhovali by ste do koľkých dní.
M.A. Ivan Novotný - to by sa malo odvíjať od informácii, cenových ponúk.
Jozefína Kolesárová – podľa toho, aké dostupné budeme mať ďalšie informácie. Podľa toho
sa potom hneď určí termín.
Starostka – to bol Váš návrh, čiže návrh na uznesenie máte aký?
Jozefína Kolesárová – po zistení cenových ponúk stanoviť najaktuálnejší, najbližší termín
stanoviť.
Bc. Metod Korpesio – zvolávam to ja?
Starostka – zhromaždenie zvolávajú poslanci.
Bc. Metod Korpesio – chcem sa opýtať ohľadom zastupiteľstva. Vy máte zvolať do 15 dní
zvolať zastupiteľstvo a aj mám, ak nezvoláte Vy, zvolať do 15 pracovných dní?
Starostka – áno, ak nezvolám v zákonnej lehote, tak zvoláva zástupca, alebo poverený
poslanec
Bc.Metod Korpesio – takže vy nemáte 15 pracovných dní, ale 15 normálnych dní. Tak som to
čítal. Pracovných mám ja. Keď vy nezvoláte do 15-tich riadnych, ja mám 15 pracovných dní.
Starostka – musela by som pozrieť v zákone.
Bc. Metod Korpesio – len keby náhodou prišlo k nejakému problému.
22

Starostka – takže návrh na uznesenie?
Jozefína Kolesárová - po prijatí cenových ponúk stanovíme najbližší možný termín
zhromaždenia občanov, aby sme informovali ľudí.
Starostka – bod doplnenia programu zasadnutia bol návrh na verejné zhromaždenie, termín,
dátum, vyhlásenie. To bola Vaša navrhnutá zmena programu.
Tomáš Hudák – termín určíme potom, čas bude o 17: 00
Matej Silvay – ale to môže byť až po najbližšom zastupiteľstve.
Jozefína Kolesárová – môže a nemusí.
Matej Silvay – musí, lebo musíme tie ponuky vidieť. Takže najprv sa stretneme na
zastupiteľstve.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
zvoláva zhromaždenie obyvateľov obce na sedemnástu hodinu, termín sa upresní po doručení
cenových ponúk na opravu traktora.
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.
Bod 13
Rôzne
Starostka obce v rôznom informovala poslancov:
- od roku 2008 má obec rozšírené kompetencie a z toho vyplývajúce povinnosti, v prípade
záujmu Vám materiál viem poslať
- v roku 2014 to bol spomínaný RISAM, informačný systém účtovníctva, ktorý obec
spravovala aj za rozpočtovú organizáciu ZŠ, od roku 2015 ho bude spravovať ZŠ sama
- súčasťou rozpočtu obce je aj rozpočet ZŠ, návrh rozpočtu za ZŠ bude vyžiadaný
- je potrebné stanoviť zástupcov poslancov v radách škôl
- je potrebné urobiť uzávierku roka 2014, máme zmenu na pozícií účtovníčky obce
- je potrebné verejne prerokovať zmeny a doplnky územného plánu obce, nechávala som to
na nový rok, s termínom treba počítať
- vodovod – máme problémy pri trasovaní, niekoľko, uvidíme v akom rozsahu sa vybuduje
- zimná údržba – je zabezpečovaná prostredníctvom NDS, problém je parkovanie áut, úzke
cesty, nie je možné vykonať zimnú údržbu na všetkých cestách
- referendum 7.2.2015, oznámenia bola doručené na niektoré ulice, termín je do 13.1.2015
- údržbár – požiadavka na úrade práce, rok nie je záujem o túto pozíciu
- opatrovateľská služba – nie je zatiaľ obsadené miesto, zapojili sme sa do projektu
- vklady vecných bremien v katastri nehnuteľností na pozemky v časti Mlynky
- správa kanalizácie časti Mlynky cez VVS,a.s., zmluvu schválilo bývalé zastupiteľstvo
- nová funkčná a ekonomická klasifikácia
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-

Mesto Košice – strategický dokument udržateľného mestského rozvoja mestského
funkčného územia mesta Košice, do ktorého patrí Nižný Klátov, Baška
štatistiky za rok 2014 odpad, dane, knižnica a iné
žiadosť o kamerový systém bola zaslaná v novembri 2014 na KR PZ
žiadosť o motorové vozidlo zaslaná na políciu, takisto ako na fábiu
zmluvy pozemky pri lome schválené OZ na ďalšie štyri roky, v rámci rozpočtu je potrebné
počítať s nákladmi na právne služby

Bc. Metod Korpesio – bude dostávať podklady mailom, či písomne - návrh rozpočtu.
Starostka –. Môžeme to doplniť, čo sa týka plánu zasadnutí, predkladanie materiálov.
Pravidlom bolo že sme to zasielali mailom. Už pred ustanovujúcim zasadnutím si bol pán
Novotný vyžiadať materiály v papierovej forme. Takže nie je problém.
Bc. Metod Korpesio – takže môžeme fyzicky dostať podklady?
Starostka – áno.
M.A. Novotný – počuli sme tu čísla, články. Sú to veci, ktoré mi nič nehovoria a asi nikomu
z nás. Keďže inicioval to Matej, na najbližšom zastupiteľstve o doplnených bodoch budeme
rokovať. Chcem sa opýtať, či sa pre každého poslanca môžete zhotoviť kópie zásad
o hospodárení v papierovej forme. Lebo jedna vec je doniesť si laptop, ale keď to budem mať
v papierovej forme, viem si to rýchlejšie nájsť. Hovoriť o stovke, alebo o tritisícpäťsto eur je
rozdiel. Treba to uvážiť. Keď tie papiere bude mať pred sebou, skôr k tomu budem vedieť
zaujať stanovisko.
Starostka – s tým nie je problém. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce visia aj
na úradnej tabuli.
Bod 14
Záver
Starostka obce ukončila prvé zasadnutie, poďakovala prítomným za účasť. Zasadnutie bolo
ukončené o 19.05 hod.
Overovatelia:
Kamil Haraj

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

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

Bc. Metod Korpesio .........................................
Zapisovateľka:
Andrea Müllerová

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