OBEC NIŽNÝ KLÁTOV
Zápisnica
z dvanásteho zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 09.02.2017

Prítomní:

Starostka obce: PhDr. Ing. Marcela Jokeľová
Poslanci: Júlia Drábiková, Kamil Haraj, Jozefína Kolesárová Bc. Metod
Korpesio, M.A. Ivan Novotný, Matej Silvay
Neprítomný: Tomáš Hudák
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 prijatých uznesení
4. „Nižný Klátov, dobudovanie kanalizácie, kanalizačná prípojka pre bytový dom
a MŠ“ I.etapa
A. Návrh na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena PD Klatov a. s.
B. Návrh na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena SVP, š. p.
5. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2016
6. Správa o vybavovaní sťažností, petícií, žiadostí na ochranu pokojného stavu
a iných podnetov za rok 2016
7. Žiadosť o súhlas s uložením kanalizačného potrubia, súhlas so zriadením
vecného bremena
8. Návrh plánu hlavných úloh obce na roky 2017, 2018, 2019
A. Žiadosť o zaradenie do rozpočtu na rok 2017 poskytnutie finančných
prostriedkov na rekonštrukciu kostola
B. Žiadosť o zaradenie do rozpočtu na rok 2017 výdavky na činnosť Klubu
dôchodcov
C. Žiadosť o zaradenie do rozpočtu na rok 2017 poskytnutie finančných
prostriedkov na činnosť NO Rodičovského združenia Klatovčanik
9. Prerokovanie platu starostky obce
10. Príprava 700.výročia prvej písomnej zmienky o obci
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Záver
Bod 1
Otvorenie zasadnutia
V zmysle pozvánky dvanáste zasadnutie obecného zastupiteľstva v Nižnom Klátove otvorila
starostka obce. Pozvánka na dnešné zasadnutie bola poslancom doručená spolu s materiálmi,
bola zverejnená. Prítomní sú 6 poslanci. Tomáš Hudák sa ospravedlnil. Sme uznášania
schopní, môžeme začať.
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Bod 2
Schválenie programu, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a navrhovateľa
uznesení
Starostka obce konštatovala uznášaniaschopnosť obecného zastupiteľstva a predložila na
schválenie návrh programu zasadnutia. Požiadala poslancov o predloženie návrhov na
doplnenie, zmeny bodov programu zasadnutia.
Starostka obce dala schváliť program 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
a navrhovateľa uznesení
3. Kontrola prijatých uznesení
4. „Nižný Klátov, dobudovanie kanalizácie, kanalizačná prípojka pre bytový dom
a MŠ“ I.etapa
A. Návrh na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena PD Klatov a. s.
B. Návrh na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena SVP, š. p.
5. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2016
6. Správa o vybavovaní sťažností, petícií, žiadostí na ochranu pokojného stavu
a iných podnetov za rok 2016
7. Žiadosť o súhlas s uložením kanalizačného potrubia, súhlas so zriadením
vecného bremena
8. Návrh plánu hlavných úloh obce na roky 2017, 2018, 2019
A. Žiadosť o zaradenie do rozpočtu na rok 2017 poskytnutie finančných
prostriedkov na rekonštrukciu kostola
B. Žiadosť o zaradenie do rozpočtu na rok 2017 výdavky na činnosť Klubu
dôchodcov
C. Žiadosť o zaradenie do rozpočtu na rok 2017 poskytnutie finančných
prostriedkov na činnosť NO Rodičovského združenia Klatovčanik
9. Prerokovanie platu starostky obce
10. Príprava 700.výročia prvej písomnej zmienky o obci
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Záver
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6
0
0
1

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

Poslanci tento návrh programu zasadnutia hlasovaním schválili.
Za zapisovateľku zo zasadnutia obecného zastupiteľstva starostka určila Andreu Müllerovú,
za overovateľov: Jozefínu Kolesárovú, M.A. Ivana Novotného a za navrhovateľa uznesení
Júliu Drábikovú.
Bod 3
Kontrola plnenia uznesení
Starostka – na minulých zasadnutiach OZ (24.11.2016, 14.12.2016) bolo prijatých 13 + 8
uznesení, spolu 21 uznesení.
V novembri 2016 obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie kontrolu plnenia uznesení
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(uznesenie č. 139); že za predsedníčku komisie na prešetrenie a vybavovanie sťažností proti
činnosti starostu obce, hlavného kontrolóra, poslanca obecného zastupiteľstva bola zvolená
Jozefína Kolesárová (uznesenie č. 143); správu hlavnej kontrolórky o výsledkoch kontroly od
16.8.2016 do 10.11.2016 (uznesenie č. 147); informácie podané k návrhu VZN č. 2/2016
a VZN č. 3/2016 (uznesenie č. 148); konsolidovanú výročnú správu Obce Nižný Klátov za
rok 2015, správu nezávislého audítora Obecnému zastupiteľstvu obce Nižný Klátov a
dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou v zmysle
zákona č.540/2007 Z. z. § 23 odsek 5 (uznesenie č. 150); informácie o liste Patrika Truhana;
rekonštrukčných prácach v budove obecného úradu; smernici o verejnom obstarávaní;
výberovom konaní na obsadenie funkcie riaditeľky MŠ; festivale regiónu Rudohoria; MAS
Rudohorie; obsadení miesta vedúcej a pomocnej sily ŠJ pri MŠ Nižný Klátov; organizačnom
poriadku obecného úradu; PRV 2014-2020; posedení s dôchodcami; žiadosti o poskytnutie
podpory formou dotácie; správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a
podmienkach za školský rok 2015/2016; výsadbe stromčekov, úprave verejných priestranstiev
a verejného osvetlenia; predvolaní na pojednávanie ohľadne RICORSO s.r.o.; žiadosti
o kontrolu a opravu regulácie Nižnoklátovského potoka; zrušenom verejnom obstarávaní
zimnej údržby komunikácií a odstavných plôch v obci Nižný Klátov a jej zabezpečení
prostredníctvom objednávok; kontrole zo sociálnej poisťovne; osadení dopravných značiek
(uznesenie č. 151).
Uznesením bolo zrušené uznesenie č. 9/2014 zo dňa 12.03.2014 (uznesenie č. 140).
Uznesením bolo schválené vystúpenie skupiny Kollárovci, Čarnica, Family dňa 12.8.2017
a napísanie knihy Milenou Ostrolúckou pri príležitosti 700 výročia prvej písomnej zmienky
o obci a schvaľuje náklady s tým spojené (uznesenie č. 141); členov komisie na obnovu
evidencie pozemkov, za predsedu Ing. Miroslava Bernáta, za zástupcu vlastníkov pozemkov
Ing. Štefana Kováča, za zástupcu nájomcov alebo užívateľov pozemkov Ing. Michala Hudáka
(uznesenie č. 145); rozpočtové opatrenie č.: 1/2016 presuny z jednotlivých ekonomických
kategórií, presuny v rámci jednotlivej ekonomickej kategórie, navýšenie výdavkov o 191 €,
celkový rozpočet základnej školy a ŠKD vo výške 240 597 €, rozpočtové opatrenie č.:2/2016
presuny v rámci jednotlivej ekonomickej kategórie, navýšenie výdavkov o 2 615 €, celkový
rozpočet základnej školy a ŠKD vo výške 243 212 €, rozpočtové opatrenie č. 3/2016 viazanie
výdavkov v rámci schváleného rozpočtu, funkčná klasifikácia 09111 Predprimárne
vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (MŠ), 0840 Náboženské a iné spol. služby v celkovej
sume 10 500 €, prekročenie výdavkov, funkčná klasifikácia 0111 výdavky obce, 0451
správa a údržba ciest, 0640 verejné osvetlenie, 0810 rekreačné a športové služby, 0820
ostatné kultúrne služby, 09602 školské stravovanie v rámci primárneho vzdelávania, 09603
školské stravovanie v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania v celkovej sume 10 500 €,
rozpočtové opatrenie č. 4 navýšenie príjmov obce o 2 806 € (312 111 príspevok na učebnice
vo výške 33 €, 311 72a grant Petit pres 158 € a 312 111 Normatívne príjmy ZŠ 2615 €),
celkové príjmy obce vo výške 919 868 € (uznesenie č. 146); uzatvorenie zmluvy o budúcej
zmluve o zriadení vecného bremena spočívajúceho v záväzku Obce Nižný Klátov strpieť
v prospech Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Košice umiestnenie NN prípojky
k stavbe Vyšný Klátov, Nižný Klátov – skupinový vodovod, jej užívanie, prevádzkovanie;
vstup oprávneného a ním poverených osôb peši, vozidlami alebo mechanizmami na dotknuté
nehnuteľnosti v súvislosti s projektovaním, zriaďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou,
prevádzkovaním alebo na účely opráv, údržby, kontroly NN prípojky; nerealizovať na
dotknutých nehnuteľnostiach stavbu spojenú so zemou pevným základom a vysádzať stromy
a kry, zdržať sa zemných prác a iných činností, ktoré by mohli obmedziť oprávneného vo
výkone práv zodpovedajúcich vecnému bremenu bez predchádzajúceho súhlasu oprávneného,
a to v trase vedenia NN prípojky v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom na pozemku
KN-C 1463/1, druh pozemku ostatná plocha, výmera 554 m2, LV 900 a časti pozemku
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vymedzenom geometrickým plánom KN-C 1466, druh pozemku ostatná plocha, výmera 6
232 m2, LV 900. Vecné bremeno sa zriadi bezodplatne (uznesenie č. 149); .
Uznesením bola zriadená komisia na prešetrenie a vybavovanie sťažností proti činnosti
starostu obce, hlavného kontrolóra, poslanca obecného zastupiteľstva v zložení Jozefína
Kolesárová, M.A. Ivan Novotný, Kamil Haraj a náhradník Matej Silvay (uznesenie č. 142).
Obecné zastupiteľstvo uznesením určilo za predsedu kultúrno-športovej komisie Mateja
Silvaya, za predsedu komisie pre životné prostredie a výstavbu Bc. Metoda Korpesia, za
predsedu finančno-sociálnej komisie M.A. Ivana Novotného (uznesenie č. 144).
Neboli schválené návrhy uznesení k bodu kontrola plnenia uznesení (zrušenie uznesenia
o doplnení sociálneho fondu), k bodu programu žiadosti (žiadosť o navýšenie pracovného
úväzku, o výpisu odmien pre starostov a obecné zastupiteľstvo, o navýšenie pracovného
úväzku, schválenie novej výpočtovej techniky) a rôzne (odmeny poslancov obecného
zastupiteľstva).
V decembri 2016 obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie informácie ohľadne kontroly
školského inšpekčného centra; upomienkových predmetov 700 výročie; dotácie pre
rodičovské združenie Klatovčanik; vianočnej výzdoby, verejného osvetlenia; zrušeného
verejného obstarávania zimnej údržby komunikácií a odstavných plôch v obci Nižný Klátov;
zberu elektroodpadu, separovaného odpadu v roku 2017; sťažnosti na starostku obce za
upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny, stanoviska hlavnej kontrolórky k sťažnosti;
rekonštrukčných prác v budove obecného úradu, materskej školy; akcií v sále KD; výšky
podielových daní v roku 2017; ponuky VSD; chýbajúcich parametrov pre nákup zariadení do
kuchyne; odmeny v MŠ; opráv v zmluve o vecnom bremene; písania knihy o obci a prípravy
rozpočtu (uznesenie č. 158).
Uznesením bol schválený miestny poplatok za rozvoj vo výške 3 € pre všetky druhy stavieb
(uznesenie č. 152); uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena spočívajúce v práve Obce
Nižný Klátov uloženia kanalizačného potrubia a kanalizačných šácht, ich užívanie,
prevádzkovanie; vstupu na pozemok a vstupu na pozemok ním určeným osobám za účelom
prevádzkovania, opravy, údržby a prípadnej rekonštrukcie kanalizačného potrubia a šácht
v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom na pozemku KN-C č. 1462/8, druh pozemku
trávnatý porast, výmera 1 570 m2, LV 894, okres Košice – okolie, Obec Nižný Klátov, k. ú.
Nižný Klátov. Vecné bremeno sa zriadi bezodplatne (uznesenie č. 155); združenie
finančných prostriedkov Obce Nižný Klátov s Východoslovenskou vodárenskou
spoločnosťou, a s., Komenského 50, Košice, za účelom dobudovania kanalizácie, kanalizačná
prípojka pre bytový dom a MŠ“ I. etapa, pričom podiel Obce Nižný Klátov je v sume 66 310
€, podiel Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a s., Komenského 50, Košice je 3
490 €, čo predstavuje 5 % financovania z celkových nákladov stavby „Nižný Klátov
dobudovanie kanalizácie, kanalizačná prípojka pre bytový dom a MŠ“ I. etapa, použitie 3 490
€ na krytie výdavkov spojených s vybudovaním stavby „Nižný Klátov dobudovanie
kanalizácie, kanalizačná prípojka pre bytový dom a MŠ“ I. etapa, odovzdanie stavby „Nižný
Klátov dobudovanie kanalizácie, kanalizačná prípojka pre bytový dom a MŠ“ I. etapa do
správy Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a. s., odpredaj vlastníckeho podielu obce
Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a. s. za kúpnu cenu 1 € z dôvodu hodného
osobitného zreteľa do 5 rokov po kolaudácii „Nižný Klátov dobudovanie kanalizácie,
kanalizačná prípojka pre bytový dom a MŠ“ I. etapa (uznesenie č. 156); plán kontrolnej
činnosti na 1. polrok 2017 (uznesenie č. 157); poskytnutie odmien za aktivity v zmysle
dochádzky 2016: korčuľovanie na ľade; roznáška brožúr; stolnotenisový turnaj; šachový
turnaj; deň zdravia; deň matiek; dni regiónu; posedenie s dôchodcami; gulečníkový turnaj
(uznesenie č. 159).
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Obecné zastupiteľstvo uznesením prerokovalo VZN č. 2/2016 o miestnom poplatku za rozvoj
(uznesenie č. 153); VZN č. 3/2016 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Nižný Klátov (uznesenie č. 154).
Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo na VZN č. 2/2016 o miestnom poplatku za rozvoj a VZN č.
3/2016 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území Obce Nižný Klátov.
Obecné zastupiteľstvo uznesením poverilo hlavnú kontrolórku obce výkonom kontrol podľa
plánu na I. polrok 2017.
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. 38/2014 zo dňa 17.09.2014 nebol vypracovaný geometrický plán predaja
majetku Blažej Jokeľ.
Uznesenie č. 43/2014 zo dňa 17.09.2014 nebola prejednaná správa kábla v majetku obce
Dom smútku.
Uznesenie č. 68/2014 zo dňa 22.11.2014 neboli podpísané zmluvy o nájme
poľnohospodárskych pozemkov, parcela reg. E č. 1122/1, nakoľko jeden zo spoluvlastníkov
pozemkov odmietol zmluvu podpísať. Nájomné zmluvy na parcelu č. 1121 boli podpísané.
Uznesenie č. 28/2015 zo dňa 08.04.2015
bolo splnené čiastočne, nakoľko niektorými
žiadosťami sa bude obecné zastupiteľstvo zaoberať po realizácií vodovodu (žiadosť Mariána
Vrábeľa, Branislava a Evy Kelbelovej).
Uznesenie č. 35/2015 zo dňa 08.04.2015 nebolo prijaté uznesenie o doplnení sociálneho
fondu zamestnancov.
Uznesenie č. 110/2016 a 111/2016 zo dňa 10.3.2016, uznesenie č. 125/2016 zo dňa
30.5.2016, uznesenia č. 131/2016, 133/2016, 138/2016 zo dňa 24.8.2016, uznesenie č.
141/2016 zo dňa 24.11.2016, uznesenie č. 155/2016, 156/2016 zo dňa 14.12.2016 sú v plnení.
Nebolo podpísané uznesenie č. 18 zo dňa 09.01.2015, 29, 30, 31, 34 zo dňa 08.04.2015,
uznesenie č. 84 zo dňa 15.12.2015, dôvody boli zverejnené.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
Hlasovanie:
6
Júlia Drábiková, Kamil Haraj, Jozefína Kolesárová, Bc. Metod
Za:
Korpesio, M.A. Ivan Novotný, Matej Silvay
0
Proti:
0
Zdržal sa:
1
Tomáš Hudák
Neprítomný:
Poslanci tento návrh zobrali na vedomie.
Starostka obce predložila návrh na zrušenie uznesení:
uznesenie č. 35/2015 zo dňa 08.04.2015 o doplnení sociálneho fondu, vzhľadom k tomu, že
do dnešného dňa nebol poslancami predložený návrh.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
ruší uznesenie č. 35/2015 zo dňa 8.4.2015.
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Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

2
1
3
1

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

Poslanci tento návrh neschválili.
Ešte v rámci kontroly plnenia uznesení, s ohľadom na to, že v programe máme plán hlavných
úloh a na minulom, aj na predminulom zasadnutí sme boli s Maťom obvinení, že si robíme čo
chceme, tak som prešla prijaté uznesenia.
Na zasadnutí v 1/2015 presne 9.1.2015 bol na programe plán hlavných úloh. Hovorili sme, že
okrem iného je v pláne: dobudovanie kanalizačnej prípojky budovy materskej školy –
žiadosť na Environmentálny fond, riešenie napojenia bytovky z dôvodu nesúhlasu vlastníkov.
Dňa 10.3.2016 ste boli informovaní, že dotácia bola schválená. V novembri ste neschválili
úpravu rozpočtu v tejto veci.
V novembri 2015 Vám boli poslané 3 výzvy cez PRV: rekonštrukcia domu smútku,
kultúrneho domu a miestnych komunikácií. Vo výzve bol stanovený maximálny limit
finančných prostriedkov.
Na zasadnutí 19.11.2015 bolo prijaté uznesenie č. 73, ktorým obecné zastupiteľstvo v Nižnom
Klátove schvaľuje plán aktív: rekonštrukcia domu smútku, ciest, rigolov a s tým spojené
náklady na stavebné povolenie, projektovú dokumentáciu, verejné obstarávanie, vypracovanie
žiadosti a v prípade potreby geometrické zameranie. (Hlasovanie: 6 za, 1 neprítomný M.A.
Ivan Novotný)
Na zasadnutí 10.3.2016 bol prijatý rozpočet na rok 2016 (uznesenie č. 105), ktorý počítal s
opravou komunikácie a rigolov vo výške 191 020 €; realizáciou kanalizačnej prípojky
71 311 €;
rekonštrukcie Domu smútku vo výške 134 450 €. (Hlasovanie: 6 za, 1
neprítomný Bc. Metod Korpesio)
Na zasadnutí v decembri 2015 som Vás informovala, že termín na zaslanie žiadostí na obnovu
komunikácií je do 10.2.2016 je potrebné rozhodnúť o obstaraní dokumentácie (ktorá časť
a rozsah). Ďalej som dodala, že na predchádzajúcom zasadnutí sa rozhodlo
o rekonštrukcii domu smútku, termín je 23.3.2016. Doteraz sme spolu s Radoslavom
Kollárom a Matejom Silvayom uskutočnili odbornú prehliadku s posúdením
technického stavu. Nasleduje výber projektanta. Hlavné sú teraz cesty a rigoly, tak sa prosím
k tomu vyjadrite, aby sme vedeli začať obstarávať dokumentáciu (15.12.2015).
Na zasadnutí bolo prijaté uznesenie, ktorým obecné zastupiteľstvo schválilo rekonštrukciu
miestnej komunikácie ulica Hlavná – oprava, Stará Košická – celý povrch od Petka ku
Lacherovi, Cintorínska – oprava a rekonštrukcia odvodňovacieho kanálu na ulici Stará
Košická v rozsahu od Petka ku Lacherovi a Hlavná v časti od Drábika k domu pána Kozáka,
ulica Tichá. (Hlasovanie: 4 za, 3 neprítomní Júlia Drábiková, M.A. Ivan Novotný, Matej
Silvay).
Na základe uvedeného sa vypracovali projektové dokumentácie, stavebné povolenie
a žiadosti.

Bod 4
„Nižný Klátov, dobudovanie kanalizácie, kanalizačná prípojka pre bytový dom a MŠ“
I.etapa
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A. Návrh na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena PD Klatov, a. s.
Starostka obce pri budovaní kanalizačnej prípojky PD Klatov, a. s. súhlasila s uložením
kanalizačnej prípojky na pozemku v ich vlastníctve. Kanál však nebol vybudovaný v celom
rozsahu, aby bola možnosť na napojenie aj rodinných domov, je potrebné uzavrieť zmluvu
o zriadení vecného bremena aj na pozemok hraničiaci s pozemkom Mikulových a Hritzových.
Kanalizačná prípojka tak bude slúžiť nielen pre bytovku, ale možnosť napojenia bude aj pre
dva už postavené a dva domy, ktoré sa môžu vybudovať.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
schvaľuje uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena spočívajúce v práve Obce Nižný
Klátov uloženia kanalizačného potrubia a kanalizačných šácht, ich užívanie, prevádzkovanie;
vstupu na pozemok a vstupu na pozemok ním určeným osobám za účelom prevádzkovania,
opravy, údržby a prípadnej rekonštrukcie kanalizačného potrubia a šácht v rozsahu
vyznačenom geometrickým plánom na pozemku KN-E č. 401, druh pozemku orná pôda,
výmera 176 m2, LV 894, okres Košice – okolie, Obec Nižný Klátov, k. ú. Nižný Klátov.
Vecné bremeno sa zriadi bezodplatne.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6
0
0
1

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

Poslanci tento návrh schválili.
B. Návrh na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena SVP, š. p.
Starostka obce pred budovaním kanalizačnej prípojky SVP, š. p. súhlasil s realizáciou stavby
a ku kolaudácii žiadal predložiť geometrické zameranie stavby, pri zábere pozemku v jeho
vlastníctve majetkové vysporiadanie. Bol Vám zaslaný návrh zmluvy s SVP (viď príloha).
Vecné bremeno bude zriadené v náš prospech, pre zápis na katastri je potrebné schváliť
obecným zastupiteľstvom.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
schvaľuje uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena spočívajúce v práve Obce Nižný
Klátov uloženia kanalizačného potrubia a kanalizačných šácht, ich užívanie, prevádzkovanie;
vstupu na pozemok a vstupu na pozemok ním určeným osobám za účelom prevádzkovania,
opravy, údržby a prípadnej rekonštrukcie kanalizačného potrubia a šácht v rozsahu
vyznačenom geometrickým plánom na pozemku KN-E č. 3205/8, druh pozemku vodná
plocha, výmera 40 m2, LV 1772, okres Košice – okolie, Obec Nižný Klátov, k. ú. Nižný
Klátov. Vecné bremeno sa zriadi bezodplatne.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6
0
0
1

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

Poslanci tento návrh schválili.
Bod 5
Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2016
Starostka obce predložila obecnému zastupiteľstvu správu hlavnej kontrolórky o kontrolnej
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činnosti za rok 2016 (viď príloha).
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
2016.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6
0
0
1

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

Poslanci tento návrh hlasovaním zobrali na vedomie.
Bod 6
Správa o vybavovaní sťažností, petícií, žiadostí na ochranu pokojného stavu a iných
podnetov za rok 2016
Starostka obce predložila obecnému zastupiteľstvu správu hlavnej kontrolórky o vybavovaní
sťažností, petícií, žiadostí na ochranu pokojného stavu a iných podnetov za rok 2016 (viď
príloha).
Jozefína Kolesárová – tie sťažnosti, čo bol výsledok šetrenia inšpektorátu práce, máme tam
už výsledok?
Starostka – sme pri sťažnostiach.
Ing. Oxana Hospodárová – to čo inšpektorát práce prešetril, dostali poslanci k dispozícii.
Jozefína Kolesárová – ale bolo ukončené to šetrenie?
Ing. Oxana Hospodárová – to čo oni prešetrovali Vám dala pani Truhanová k dispozícii. Oni
ďalej v tom nepokračujú. Tam to bolo ukončené.
Jozefína Kolesárová – bolo ukončené šetrenie bez akýchkoľvek dôsledkov?
Ing. Oxana Hospodárová – áno.
Starostka – nechápem, aké sme mali mať dôsledky. Takže iné sťažnosti Vás nezaujímajú.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
berie na vedomie správu o vybavovaní sťažností, petícií, žiadostí na ochranu pokojného
stavu a iných podnetov Obce Nižný Klátov za rok 2016.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6
0
0
1

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

Poslanci tento návrh hlasovaním zobrali na vedomie.
Bod 7
Žiadosť o súhlas s uložením kanalizačného potrubia, súhlas so zriadením vecného
bremena
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Starostka obce dňa 20.1.2017 nám bola doručená žiadosť Radoslava Jokeľa a Mgr. Celestíny
Jokeľovej o uloženie kanalizačného potrubia na parcele registra C č. 1752 vo vlastníctve
obce Nižný Klátov (viď príloha). S uložením je potrebné súhlasiť. Takisto je potrebné
súhlasiť so zriadením vecného bremena.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
schvaľuje uloženie kanalizačného potrubia na parcele registra C č. 1752 v k .ú. Nižný Klátov
pre Radoslava Jokeľa a Mgr. Celestínu Jokeľovú, bytom Nižný Klátov, Cintorínska 264/8A.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6
0
0
1

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

Poslanci tento návrh hlasovaním schválili.
Bc. Metod Korpesio – čo sa týka tej kanalizačnej prípojky, je tam rúra 110. Nebude sa tam už
niekto iný napájať?
Starostka – 110 rúra ja si myslím, že stačí.
Radoslav Jokeľ – pýtal som sa, že ako to robia. Tak že stačí 110.
Bc. Metod Korpesio – na takú vzdialenosť?
Radoslav Jokeľ – vzdialenosť je nepodstatná.
Matej Silvay – lebo je tam veľký spád. Čiže aj keď sa budú robiť oblúky, tak tam je
nepodstatná vzdialenosť. Aj keby sa chcel napojiť kostol, tak sa môže do tej 110-tky.
Bc. Metod Korpesio – a keď tam vzniknú nejaké parcely?
Matej Silvay – to by do toho nemohlo ísť. To by sa musela urobiť osobitná prípojka. Keďže
tam parcely nie sú rozdelené, pozemok je obecný, tak nevidím problém, aby tam nešlo ešte
ďalšie potrubie. Zberné potrubie je veľkého priemeru.
Bc. Metod Korpesio – ešte som nepočul, že by išlo normálne potrubie 110-tka.
Matej Silvay – ja mám 110-tku z domu až do kanálu. A tiež mám od domu cca 25 metrov.
B. Metod Korpesio – len že by sa tam nekopalo každý rok.
Radoslav Jokeľ – aj keby sa kostol napojil, tam by to bohate stačilo.
Bc. Metod Korpesio – ja neviem, či z kostola treba niečo napájať.
Matej Silvay – práve že treba, ale ja sa k tomu vyjadrovať nebudem.
Bc. Metod Korpesio – čo má kostol žumpu?
Matej Silvay – áno a že farská rada o tom nevie, tak to už nie je môj problém, že sa
nezaoberajú touto témou, že je vypísaná a vykreslená a že to ide vedľa kostola. Nikto sa tým
nezaoberá, že kde má kostol žumpu, kde má zvedené potrubia, čo tam je napojené. Ak keby
sa chcel kostol napojiť, tak má tam iba jeden záchod a jedno umývadlo.
Starostka - So súhlasom na uloženie je spojené zriadeného vecného bremena na obecnom
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pozemku pre žiadateľov.
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove schvaľuje uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného
bremena spočívajúceho v záväzku Obce Nižný Klátov strpieť v prospech Radoslava Jokeľa,
Mgr. Celestíny Jokeľovej umiestnenie kanalizačného potrubia k stavbe rodinného domu na
parcele č. 77/2, jeho užívanie, prevádzkovanie; vstup oprávneného a ním poverených osôb
peši, vozidlami alebo mechanizmami na dotknuté nehnuteľnosti v súvislosti s projektovaním,
zriaďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, prevádzkovaním alebo na účely opráv, údržby,
kontroly kanalizačného potrubia; nerealizovať na dotknutých nehnuteľnostiach stavbu
spojenú so zemou pevným základom a vysádzať stromy a kry, zdržať sa zemných prác
a iných činností, ktoré by mohli obmedziť oprávneného vo výkone práv zodpovedajúcich
vecnému bremenu bez predchádzajúceho súhlasu oprávneného, a to v trase kanalizačného
potrubia v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom na časti pozemku KN-C 1752, druh
pozemku zastavaná plocha, výmera 3 787 m2, LV 900, okres Košice – okolie, Obec Nižný
Klátov, k. ú. Nižný Klátov. Vecné bremeno sa zriadi bezodplatne.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6
0
0
1

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

Poslanci tento návrh hlasovaním schválili.
Bod 8
Návrh plánu hlavných úloh obce na roky 2017, 2018, 2019
A. Žiadosť o zaradenie do rozpočtu na rok 2017 poskytnutie finančných prostriedkov na
rekonštrukciu kostola
B. Žiadosť o zaradenie do rozpočtu na rok 2017 výdavky na činnosť Klubu dôchodcov
C. Žiadosť o zaradenie do rozpočtu na rok 2017 poskytnutie finančných prostriedkov na
činnosť NO Rodičovského združenia Klatovčanik
Starostka obce bol Vám zaslaný návrh plánu hlavných úloh obce na roky 2017, 2018, 2019,
zároveň žiadosti o zaradenie poskytnutia dotácií, príspevkov do rozpočtu. Všetky aktivity
majú vplyv na rozpočet, 2017 je záväzný, rok 2018-2019 má odporúčací charakter. Chce
niekto doplniť plán?
Plán na rok 2017
 kolaudácia kanalizačnej prípojky budovy materskej školy a odovzdanie do správy
VVS, a. s. (pripojenie ČS k elektrine, inštalácia elektromeru VSE, zriadenie vecných
bremien a ich zápis do katastra, dohoda o vypracovaní prevádzkového poriadku VVS, po
kolaudácii odovzdanie správy kanalizačnej prípojky VVS na základe schválenia OZ )
 pripojenie obecných budov na vodovod Nižný Klátov (napojenie obecného úradu, MŠ,
ZŠ)
 rekonštrukcia verejného osvetlenia, jeho servis a údržba počas viazanosti zmluvy
s dodávateľom elektriny (verejného osvetlenia cesty III triedy)
 rekonštrukcia obecného rozhlasu (postupná výmena rozhlasu a prípadné doplnenie podľa
kapacity ústredne)
 obnova siete rigolov (žiadosť na environmentálny fond zaslaná v roku 2016, jej doplnenie
do 9.2.2017, náklad 105 000 €, v prípade úspešnosti spoluúčasť 5,0 tis. €)
 oprava miestnej komunikácie (ulica Hlavná, predpokladaný náklad 120,0 tis. eur,
prostredníctvom PRV, resp. vlastných zdrojov)
 majetkové vysporiadanie pozemkov pod miestnymi komunikáciami (ulica Cintorínska,
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Čaksová, Tichá)
 výstavba dielne v ZŠ (predloženie projektového zámeru - viď príloha, základné školy
musia mať dielne. Bolo možné cez IROP žiadať na výstavbu dielní, alebo na rekonštrukciu,
ale nemôžeme to žiadať, lebo nespĺňame podmienky, nakoľko vstupnými dátami je
testovanie deviatakov. Keď si spomínate, hovorila som Vám, že monitor dopadol najhoršie,
čo si pamätám a tu je dôsledok toho. Takže ak výstavba dielní, tak z vlastných peňazí a to
rekonštrukciu bývalej kotolne. Môj odhad je náklad cca 60 000 eur)
 rekonštrukcia Domu smútku (opakované predloženie žiadosti o nenávratný príspevok
prostredníctvom PRV)
 rekonštrukcia Obecného úradu (oprava podlahy v sále KD, rekonštrukcia elektrických
rozvodov v kuchyni – vlastné prostriedky, nákup vybavenia, stoly, stoličky – projekt MAS
Rudohorie, kuchyňa – vlastné prostriedky)
 úprava miestneho parku, verejných priestranstiev (v závislosti od finančných možností
obce, výziev v rámci MAS Rudohorie)
 úprava priestorov TJ, posilňovne (v závislosti od finančných možností obce, výziev
v rámci MAS Rudohorie)
 rekonštrukcia viacúčelového ihriska (nákup čerpadla pre prípravu ľadovej plochy,
žiadosť o grant Program spoločne pre región 2017, prostredníctvom Karpatskej nadácie)
 oslava 700. výročia prvej písomnej zmienky o obci (vydanie knihy, oslavy)
 zvýšenie separácie odpadov (doplnenie kontajnerov, vriec, osveta, jarné a jesenné
umiestnenie VKK)
 roznáška obedov (dohoda s UPSVaR)
 organizácia brigád (Deň zeme, Dni dobrovoľníctva)
 kultúrne a športové akcie (ľadová plocha, šachový turnaj, stolnotenisový turnaj, futbalový
turnaj, Deň matiek, Posedenie s dôchodcami, vianočný koncert)
 spolupráca s cirkvou, neziskovou organizáciou RZ Klatovčanik
 spolupráca s klubmi (Klub dôchodcov, HC Nižný Klátov)
 spolupráca so samosprávou (Obec Vyšný Klátov, Hýľov, Zlatá Idka, Baška, Myslava)
a neziskovými organizáciami (ZMOS Rudohorie, MAS Rudohorie)
 zabezpečenie služieb IOM
 poskytnutie dotácií, príspevkov z rozpočtu obce (centrá voľného času, OZ Rodičovské
združenie Klatovčanik, rímsko-katolícka cirkev – dotácie, klub dôchodcov, posedenie
Rybári, šachový turnaj, HC Nižný Klátov, fašiangy - príspevky, príspevok na obedy
dôchodcov nad 70 rokov)
 zabezpečenie činnosti MŠ, ŠJ, ŠKD (nedostatočné zdroje z podielových daní na ich
činnosť, musíme to dofinancovať z vlastných peňazí, čo má vplyv na rozpočet)
Na roky 2018, 2019
 oprava miestnych komunikácií, budovanie parkovísk (vypracovanie projektovej
dokumentácie, schválenie nákupu pozemkov aj s ohľadom na možné rozšírenie cesty)
 majetkové vysporiadanie pozemkov pod miestnymi komunikáciami (ulica Cintorínska,
Čaksová, Tichá)
 rekonštrukcia autobusových zastávok (vysporiadenie pozemku zástavka - Mlynky)
 rekonštrukcia verejného osvetlenia, jeho servis a údržba počas viazanosti zmluvy
s dodávateľom elektriny (verejného osvetlenia vedľa miestnych komunikácií, osvetlenie
verejných priestranstiev – rekonštrukcia osvetlenia viacúčelového ihriska, okolia parku,
obecného úradu, cintorína)
 rozšírenie siete kamier
 budovanie a modernizácia areálu MŠ
 rekonštrukcia budovy ZŠ a areálu ZŠ
 výstavba sociálneho bytu
 športový areál pri ZŠ
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úprava detského ihriska pri budove MŠ
dobudovanie viacúčelového ihriska (riešenie prístupu k ihrisku z cesty III triedy)
dobudovanie kanalizačnej siete (projektová dokumentácia)
výstavba kompostoviska, výstavba stanovišťa kontajnerov
likvidácia divokých skládok
protipovodňové opatrenia
rekonštrukcia verejnej zelene pozdĺž potokov

Júlia Drábiková – ja by som doplnila Deň zdravia, čo sme robili minulého roku. Malo to účel,
efekt.
Bc. Metod Korpesio – plánuje sa len tá Hlavná ulica? Lebo nie sú tu napísané.
Starostka – sú plánované v ďalších rokoch. Projektant neodporúčal robiť opravu nejakých
miest, ale celého povrchu. A tam vyšiel náklad 120 000 eur. Keď to budeme robiť z vlastných
peňazí, tak je to dosť. Myslím, že sa urobí jedna ulica a tam sme skončili. Máme tam ďalšie
veci, ku ktorým potrebujeme spoluúčasť, cez dom smútku, rigoly, verejné osvetlenie, atď.
Jozefína Kolesárová – teraz budeme čakať a vôbec tie cesty neopravíme.
Starostka – v návrhu je Hlavná.
Júlia Drábiková – a Hlavnú plánujeme urobiť ako?
Starostka – asfaltový povrch. Dáme to stiahnuť tak, ako to dal projektant a dáme vrstvu
asfaltu.
Júlia Drábiková – a potom nám dajú odstrániť značky do 12,5 t a pustíme do kameňolomu po
tejto novej ceste kamióny?
Starostka – ona aj tak nebude spĺňať parametre nad 12,5 t. Preto sme tam dali Starú Košickú
ulicu, že tam musíme urobiť aj podložie. Toto je bez podložia. Končíme pri pani Drábikovej.
Snáď svojpomocne urobíme chodník. Ešte v rámci bodu ste dostali návrhy – klub dôchodcov
600 eur, Klatovčanik 900 eur, ale Rímskokatolícka cirkev si nedala sumu, takže koľko mám
pripraviť do rozpočtu.
Jozefína Kolesárová – tak ako minulého roku.
Starostka - takže 1500 eur?
Jozefína Kolesárová – ešte na Deň zdravia sme nedali príspevok.
Starostka – tak ako minulého roku 200 eur?
Jozefína Kolesárová – áno.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
berie na vedomie informácie starostky o návrhu hlavných úloh obce na roky 2017, 2018,
2019, odporúča pripraviť návrh rozpočtu s poskytnutím dotácie vo výške 900 € OZ
Rodičovské združenie Klatovčanik, 1 500 € Rímskokatolíckej cirkvi a príspevku 600 € pre
Klub dôchodcov.
Hlasovanie:
6
Júlia Drábiková, Kamil Haraj, Jozefína Kolesárová, Bc. Metod
Za:
Korpesio, M.A. Ivan Novotný, Matej Silvay
0
Proti:
0
Zdržal sa:
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Neprítomný:

1

Tomáš Hudák

Poslanci tento návrh schválili.
Júlia Drábiková – tá spolupráca s okolitými obcami sa myslí ako?
Starostka – napríklad sme teraz mali stretnutie so zástupcom prevádzky čo sa týka odpadov.
Riešili sme to spoločne Hýľov, Vyšný Klátov, Baška, Zlatá Idka, aby nám tu neposielali auto,
ktoré nemá 4x4. Vyvážali odpad trikrát a aj tak nezobrali Záhradnú a bytovku.
Matej Silvay – riešime spoločne každý mesiac eurobus.
Starostka – riešime spolu regionálne dni aj v rámci ZMOS-u. Teraz budeme obstarávať
energie spoločne. Vyšný Klátov je nám dlžní 150 000 Sk. Tiež by nám mohol prispieť na
právnu pomoc právničky. Máme pojednávanie na súde s RICORSOM čo sa týka cesty.
Bod 9
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).
Chce sa niekto niečo opýtať, alebo mám dať hlasovať?
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
schvaľuje v súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov starostke Obce
Nižný Klátov zvýšenie platu o 20 % mesačne s účinnosťou od 1.3.2017.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

1
2
4
1

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

Poslanci tento návrh hlasovaním neschválili.
M.A. Ivan Novotný - ja by som chcel vyjadriť. Ja som tiež obyvateľom tejto krajiny,
vysokoškolsky vzdelaný a po dvoch vysokých školách mám plat nižší ako je priemerný plat
občana tejto krajiny. Mám pocit, že tá žiadosť 20 % je príliš smelá až by som to nazval drzá.
Ja myslím, že ten návrh mohol byť stavaný ako žiadosť o zvýšenie platu a samozrejme
jednotliví poslanci sa mohli vyjadriť. Ja som totiž išiel na zastupiteľstvo s tým, že budem
hlasovať za zvýšenie, ale nie 20 %-né. Vy ste to postavili na tých 20 % a to v žiadnom
prípade nie.
Starostka – vy môžete dať aj iný návrh. Ja beriem Vaše rozhodnutie, návrh ste mohli dať aj
iný. To je vo Vašej právomoci.

Bod 10
Príprava 700. výročia prvej písomnej zmienky o obci
Starostka obce bol Vám preposlaný návrh obálky, máte k dispozícii maketu, potrebné je
schváliť názov knihy, návrh obálky a predsádok.
Návrh názvu knihy je Nižný Klátov 1317-2017, na obálku fotografie, predsádka letecký
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snímok celej obce vrátane chatových osád na prednú stranu, na zadnú stranu som uvažovala
buď mapu, alebo fotografie.
K zabezpečeniu účinkujúcich počítali sme s vystúpením Jožko, Jožka, ďalej potrebujeme
zabezpečiť moderátora, stanoviť čo budeme obstarávať v rámci technickej pomoci.
Metod Korpesio – všetky sú dobré.
Matej Silvay – ja mám výhrady k niektorým obalom, ktoré tu sú. Keď už niečo robíme, tak
nech je to výraznejšie. Ja som vybral dva návrhy. Máme tu vlajku, iný vzor, je tu aj viac
fotiek.
Metod Korpesio – budeme hlasovať aj o fotkách.
Starostka – toto je prvotný návrh. Keďže idem robiť licenčnú zmluvu s pani Ostrolúckou,
chcela som do licenčnej zmluvy, aby tam nebola monografia, aby tam bol už názov knihy, ak
sa zhodneme.
Matej Silvay – nejaký modernejší štýl, aby to trošku vyznelo.
Bc. Metod Korpesio – k fotkám len toľko, nech sú to budovy, nech to nie sú teraz žijúce
osoby. Nech sú buď minulé, alebo deti. Nech si tam nikto nerobí reklamu.
Starostka – ani deti.
M.A. Ivan Novotný – z dvoch dôvodov sa chcem k tomu vyjadriť. Jeden je ten, že moje
vysokoškolské vzdelanie je zamerané na výtvarnú oblasť, to je jedna vec a druhá vec,
niekoľko rokov som sa živil typografiou. Snáď viete čo to je. Tie dva návrhy, ktoré sa tebe
Maťo páčia, sú typograficky zlé. Choď do tlačiarne, kde robia profíci, alebo choď do
nejakého vydavateľstva. Ja to cítim, ako tie najhoršie návrhy. Je to môj názor.
Starostka – toto bol môj návrh. Povedala som, aby mi urobili viac návrhov. Môj návrh bol
Nižný Klátov 1317-2017 a keďže mám také problémy čo sa týka fotenia detí, takže fotky detí
v žiadnom prípade. Ja som im dala 2500 fotiek, ktoré mám od roku 2011. Nemala som čas,
aby som im fotky vyberala. V kostole mali jeho starú fotku kostola. Dostala som nápad, aby
podľa tej starej fotky, mi urobili terajší pohľad. Ja chcem, aby sme vybrali typ a dohodnúť sa
na predsádkach.
M.A. Ivan Novotný – tento spôsob typografie na návrhu, ktorý si vybral ty Maťo, ma
rozčuľuje. Ja to hovorím z hľadiska, že som štyri roky tieto veci robil.
Starostka – ešte môj návrh bol taký, že máme taký detail starého oltára a dohodla som sa
s pánom farárom, že ten zrekonštruovaný obraz sa tam dá (znova staré a nové). Čo sa týka
fotiek, je to prvá návšteva fotografa.
Bc. Metod Korpesio – budeme teraz schvaľovať, ktorý formát vyberáme? Tak dajme
hlasovať. Očíslujeme návrhy a budeme hlasovať.
Starostka – čiže nechcete žiadne ďalšie návrhy?
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
schvaľuje obálku knihy podľa návrhu č. 1
Hlasovanie:
1
Matej Silvay
Za:
0
Proti:
5
Júlia Drábiková, Kamil Haraj, Jozefína Kolesárová, Bc. Metod
Zdržal sa:
Korpesio, M.A. Ivan Novotný
14

Neprítomný:

1

Tomáš Hudák

Poslanci tento návrh hlasovaním neschválili.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
schvaľuje obálku knihy podľa návrhu č. 2
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

0
0
6
1

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

Poslanci tento návrh hlasovaním neschválili.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
schvaľuje obálku knihy podľa návrhu č. 3
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

5
0
1
1

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

Poslanci tento návrh hlasovaním schválili.
Starostka – návrh máme, s fotkami sa ešte pohráme. Ešte by som sa dotkla predsádky, máme
plnofarebné. Spredu by sme dali letecký záber celej obce. Otázka je, že čo dáme dozadu, či
tam chcete fotky, alebo napríklad mapu obce. Porozmýšľajte.
Bc. Metod Korpesio – bude tam aj listina, ktorá je v kostole?
Starostka – áno budúci týždeň, keď pôjde odfotiť obraz sv. Michala, tak aj toto odfotí.
Podarilo sa nám pani Ostrolúckej zabezpečiť kroniky, takže má čo čítať. Toľko ohľadom
knihy, keď bude osnova, tak Vám ju prepošlem. Je potrebné nám ešte schváliť vystúpenie
Jožko, Jožka.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
schvaľuje vystúpenie Jožko, Jožka dňa 12.8.2017 a schvaľuje náklady s tým spojené.
Hlasovanie:
Za:

6

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

0
Proti:
0
Zdržal sa:
1
Tomáš Hudák
Neprítomný:
Poslanci tento návrh hlasovaním schválili.
Starostka – mal prísť Ján Hricišák. Rozprávali ste minule, že chcete catering a mal my
pozisťovať, že aká by tam bola cena. Okrem pódia nám tam ostal visieť moderátor, ktorého
buď zabezpečujeme my a dáme na objednávku, alebo to budú mať zabezpečiť oni.
Matej Silvay – myslím, že keď sa Tomáš vylieči, tak by sme sa ku koncu februára mohli
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stretnúť a dohodli sa na veciach.
Bod 11
Rôzne
Rozpočtové opatrenie č. 3 ZŠ k 31.12.2016
Starostka – dňa 30.1.2017 nám bolo doručené RO, bolo Vám s ostatnými materiálmi zaslané
na vedomie. Na doplnenie 5.2.2017 bol stanovený termín na predloženie uzávierky roku
2016. Nemám čo viac dodať.
Zmluva na uloženie zeminy
Starostka obce – spolu s materiálmi Vám bola zaslaná zmluva na uloženie zeminy od
Urbariátu pozemkové spoločenstvo. S predsedom som hovorila, že Vám bude zaslaná na
vedomie. Odporúčam zmluvu podpísať vzhľadom k tomu, že pri čistení rigolov je potrebné
uskladniť zeminu, rovnako aj s hrádzky. Urbariát zmluvy musí predkladať na OÚ odboru
starostlivosti o ŽP.
Ukončenie pracovného pomeru
Starostka obce – dňa 15.12.2016 bol ukončený pracovný pomer v zmysle organizačného
poriadku.
Jozefína Kolesárová – my by sme chceli teraz k nahliadnutiu organizačný poriadok.
Starostka – dnes k nahliadnutiu?
Jozefína Kolesárová – všetci sme tu, aby sme si ho pozreli.
Starostka – dobre, pôjdem o chvíľu pre neho.
Ľadová plocha, príprava
Starostka obce – dňa 2.1.2017 sa začalo s prípravou ľadovej plochy, 14.1.2017 sa uskutočnilo
korčuľovanie na ľade.
Revízie plyn
Starostka obce – dňa 4.1.2017 vykonané revízie plynových zariadení, vykonané opravy.
Stretnutie ľudí dobrej vôle
Starostka obce – dňa 8.1.2017 sa uskutočnilo stretnutie, v zmysle plánu bola poskytnutý
príspevok.
Vianočná výzdoba
Starostka obce – dňa 12.1.2017 bola odstránená vianočná výzdoba.
Vývoz odpadu
Starostka obce – dňa 9.1.2017 bola zaslaná urgencia na vývoz odpadov v časti Klatovianka,
kde nebol vývoz uskutočnený od 23.12.2017, rovnako to bolo v obci, uskutočnilo sa stretnutie
s riaditeľom prevádzky, Ing. Hrabovským, požiadavka zo všetkých obcí regiónu je na autá
4x4.
Archivácia dokumentov
Starostka obce – dňa 12.1.2017 bola zaslaná žiadosť na archiváciu dokumentov, dokumenty
boli 7.2.2017 odovzdané na štátny archív v zmysle registratúrneho poriadku.
Žiadosť o grant z Karpatskej nadácie
Starostka obce – dňa 12.1.2017 spolu s pani riaditeľkou MŠ bola vypracovaná a zaslaná
žiadosť o grant z Karpatskej nadácie v rámci Programu spoločne pre región 2017, názov
projektu multifunkčné ihrisko pre všetkých.
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Voľne sa pohybujúce psy
Starostka obce – dňa 18.1.2017 bolo pohryzené dieťa voľne sa pohybujúcim psom, napriek
upozorneniam stále máme voľne sa pohybujúce psy v obci.
Predvolanie na pojednávanie ohľadne RICORSO s. r. o.
Starostka obce – dňa 19.1.2017 sa pojednávanie neuskutočnilo z dôvodu choroby pani JUDr.
Rajtákovej, ďalšie pojednávanie vo veci žalobcu: RICORSO s. r. o. a obce Nižný Klátov ako
žalovaného o odstránenie poškodenia úseku miestnej komunikácie sa uskutoční 25.4.2017.
Šachový turnaj
Starostka obce – dňa 28.1.2017 sa uskutočnil šachový turnaj.
Vodovod Nižný Klátov
Starostka obce – dňa 31.1.2017 boli zverejnené informácie ohľadne pripájania na vodovod,
do apríla sa budú zbierať žiadosti, v prípade záujmu minimálne 10 domácností na vodovodnú
vetvu sa spustí zásobovanie vodou.
Verejné obstarávanie energií
Starostka obce – energie budeme obstarávať tak ako minule spoločne z obcami z regiónu, boli
zaslané podklady pre obstarávateľa, spotreba za rok 2015.
MAS Rudohorie
Starostka obce – stále nie sú vypísané výzvy na čerpanie prostriedkov, počty MAS sa
prehodnocujú.
Obsadenie miesta pomocníka v ŠJ pri MŠ Nižný Klátov
Starostka obce – od 1.2.2017 do 31.10.2017 je obsadené miesto pomocníka v ŠJ vrátane
zabezpečenia roznášky obedov vlastným motorovým vozidlom prostredníctvom príspevku
z UPSVaR.
Porucha hlavný zberač – časť Mlynky
Starostka obce – 4.2.2017 sme mali nahlásenú poruchu na hlavnom zberači VVS, dispečing
na VVS.
Opona v sále KD
Starostka obce – bola ušitá opona v sále KD.
Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie
Starostka obce do 9.2.2017 vrátane sme mali doplniť žiadosť o poskytnutie podpory formou
dotácie na Environmentálny fond, vybudovanie a rekonštrukcia rigola Stará Košická. Žiadosť
bola doplnená 7.2.2017.
Čistenie regulácie Nižnoklátovského potoka
Starostka obce – SVP, š. p. začal s čistením priehradzky, vzhľad na počasie práce boli
prerušené, čistenie je v pláne na tento rok, požiadam aj o čistenie potoka.
Zrušené verejné obstarávanie zimnej údržby komunikácií a odstavných plôch v obci
Nižný Klátov a jej zabezpečenie prostredníctvom objednávky
Starostka obce – napriek osobnému stretnutiu sa nepodarilo obstarať zimnú údržbu, tak ako
minulý rok ho na objednávku budú robiť NDS, a. s. Bratislava a VHV, s. r. o. Košice.
Miesto zastupujúcej riaditeľky
Kamil Haraj – vraj sa hľadá nová riaditeľka na zástup.
Starostka – pani riaditeľka nám k 1.4.2017 odchádza. Požiadala o neplatené voľno na polroka,
pretože si myslím, že bude problém pozháňať pani riaditeľku, ktorá by spĺňala kvalifikačné
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predpoklady, s atestáciou je problém. Zverejnili sme to 31.1.2017 a stále mi prichádzajú
odpovede na miesto učiteľky, lebo nemajú päťročnú prax a atestáciu.
Kamil Haraj – potom sa plánuje vrátiť?
Starostka – do polroka dá mi vedieť.
Oprava verejného osvetlenia
Bc. Metod Korpesio – sa mi zdá, že som videl opravárov osvetlenia.
Starostka – áno.
Bc. Metod Korpesio – a nedošli na Cintorínsku ulicu?
Starostka – ako to že neboli?
Bc. Metod Korpesio – sú tam dve nefungujúce svetlá.
Starostka – to isté sme mali na Čaksovej, to sa niekedy stáva. Sú tam repasované svetlá
z Malej Idy, tak sa tam kúpi nové svetlo. Vo vedení by nemal byť problém.
Bc. Metod Korpesio – ako to dopadlo s tým, čo sme sa rozprávali o rekonštrukcii, to sme
zamietli?
Starostka – je to v plnení. V kontrole plnení uznesení ste to mali. Vy ste si žiadali ešte ponuky
z iných firiem.
Príprava rozpočtu
M. A. Ivan Novotný – keďže som členom finančno-sociálnej komisie a budeme chcieť
pripraviť rozpočet na budúci rok, pardon na tento, ja by som Vás chcel poprosiť o nejaké
podklady, že aká bola situácia v minulom roku, lebo keď budeme hovoriť o nejakých číslach,
aby sme vedeli porovnávať a aby sme mali analýzu za posledné tri roky, aby to nebolo niečo
vymyslené.
Starostka – rozpočty sú od roku 2008 na webovej stránke obce. Keď sa schvaľuje rozpočet,
musí tam byť skutočnosť, kontrolórka mi pomôže, teraz skutočnosť 2014, 2015, rozpočet
2016, skutočnosť 2016, rozpočet 2017,2018,2019. Minulý rok tam bola skutočnosť roku
2013. Skutočnosť za rok 2016 už dispozícii mám, netreba zabúdať že súčasťou rozpočtu obce
je aj základná škola. Účtovníčka robila uzávierku do 5.2.2017. Hrala sa napríklad aj so
základnou školou a s odsúhlasením vzájomných vzťahov.
Jozefína Kolesárová – veľmi veľa obcí robilo uzávierku do 5.2.2017, lebo taký bol termín.
Takže nie len Nižný Klátov.
Starostka – v poriadku. Nie všetky obce majú základnú školu a odsúhlasujú vzájomné vzťahy.
Jozefína Kolesárová – majú aj viac ako základnú školu.
Starostka – treba Vám akurát skutočnosť. Návrhu rozpočtu bude spracovaný, ak nemáte
žiadne pripomienky k plánu, tak to bude zohľadnené. Skutočnosť bola spracovaná aj za
základnú školu.
M.A. Ivan Novotný – my sa chceme ako členovia komisie stretnúť ohľadom rozpočtu, aby
sme zaujali stanovisko.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
berie na vedomie informácie ohľadne rozpočtového opatrenia č. 3 ZŠ k 31.12.2016; zmluvy
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na uloženie zeminy; ukončenia pracovného pomeru; prípravy ľadovej plochy; revízie plynu;
stretnutia ľudí dobrej vôle; vianočnej výzdoby; vývozu odpadu; archivácii dokumentov;
žiadosti o grant z Karpatskej nadácie; voľne sa pohybujúcich psoch; predvolania na
pojednávanie ohľadne RICORSO s. r. o.; šachového turnaja; vodovodu Nižný Klátov;
verejného obstarávania energií; MAS Rudohorie; obsadenia miesta pomocníka v ŠJ pri MŠ
Nižný Klátov; poruchy hlavného zberača – časť Mlynky; opony v sále KD; žiadosti
o poskytnutí podpory formou dotácie; čistenia regulácie Nižnoklátovského potoka; zrušenia
verejného obstarávania zimnej údržby a odstavných plôch v obci Nižný Klátov a jej
zabezpečenie prostredníctvom objednávky; zastupujúcej riaditeľky v MŠ; opravy verejného
osvetlenia; prípravy rozpočtu.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6
0
0
1

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

Poslanci tento návrh zobrali na vedomie.
Starostka – do rôzneho prišla jedna žiadosť. Kópia žiadosti Vám bola predložená pred
zasadnutím. Nechám to na Vás. Dám hlasovať, či chcete dnes o tejto žiadosti rokovať.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
súhlasí so zaradením žiadosti Evy Truhanovej zo dňa 9.2.2017 o preplatenie kanalizačnej
prípojky do programu zasadnutia obecného zastupiteľstva, do bodu rôzne.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

0
0
6
1

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

Poslanci tento návrh neschválili.
Jozefína Kolesárová – nech je to zaradené do ďalšieho obecného zastupiteľstva.
Starostka – dobre to je návrh na uznesenie?
Jozefína Kolesárová – áno, lebo splatnosť je 3.5.2017.
Ing. Oxana Hospodárová – ale faktúra nie je adresovaná obci. Čiže zaplatí to ten, kto si to
objednal. Toto je žiadosť o preplatenie, nie o zaplatenie. Obec nemôže zaplatiť cudziu
faktúru.
Starostka obce dala schváliť návrh Jozefíny Kolesárovej na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo
v Nižnom Klátove súhlasí s prejednaním žiadosti Evy Truhanovej zo dňa 9.2.2017
o preplatenie kanalizačnej prípojky na budúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie:
Za:
Proti:

5

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

0
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Zdržal sa:
Neprítomný:

1
1

Matej Silvay
Tomáš Hudák

Poslanci tento návrh schválili.
Bod 14
Diskusia
Starostka obce otvorila diskusiu.
Starostka – takže sa vrátime k 700. výročiu obce, keďže prišiel Ján Hricišák. Nech sa páči,
máš slovo.
Ján Hricišák - dohodli sme sa na veciach, čo sa týka celkového zabezpečenia akcie – strecha,
zvuk s technikmi, moderátor, animátor detského programu, záchranka, 4 x toalety, sedenie,
party stany, catering pre sto ľudí (teplá, studená strava), reklama – tlačoviny, vrátane
billboard-u. Rátali sme do toho nejaký fotografický záznam, profesionálne upravený
videovýstup, digitálne fotky na profi úrovni.
Matej Silvay – vieme to všetko ešte obmieňať.
Ján Hricišák – my sme vychádzali z podkladov, o ktorých sme sa bavili na stretnutiach. Ďalej
v tom máme parkovaciu plochu pre sto áut, obslužný technický personál, ktorý je nevyhnutný
k akcii. Rátali sme s ohňovou šou a uprataním po akcii. Toto vieme ponúknuť v jednom
balíku. Ďalej sme sa rozprávali, že keďže bude znemožnené parkovanie na Čaksovej ulici, tak
je potrebné zabezpečiť prenosné dopravné značky – zákaz zastavenia a státia. Náš personál
bude dozerať nato, aby autá, alebo dopravné prostriedky boli smerované na parkoviská, ktoré
vlastne určíme. Náš personál nemá za úlohu strážiť, či sa niekde môže parkovať, alebo nie.
Budú len odporúčať a usmerňovať autá, kde majú parkovať. Vy máte zabezpečené kapely,
prípojku na elektriku, obecné stany a sedenie k dispozícii. Nejakým operatívnym spôsobom
by som riešil, že kde sa aký stan hodí. Budeme mať aj my k dispozícii nejaké stany. Keď bude
treba vymeniť, nie je problém. Bude treba zabezpečiť zaplatenie poplatku pre SOZU. Jedná sa
podľa mojich informácií o 160,80 Eur za vystúpenie umelcov. Dohodli sme sa na tom, že sa
bude zabezpečovať guľáš, čo je vo Vašej réžii. Keď budete potrebovať na futbalové zápasy
nejaké technické prostriedky, čo sa týka káblov, ozvučenie, treba povedať vopred. Ďalej sme
veľmi rozmýšľali nad parkovaním v škole. Vojde tam málo áut. Koho tam treba odkláňať?
Rátali sme cca 20 áut. Nejakých sto parkovacích miest mimo Čaksovej ulice by sme vedeli
poriešiť, keď nám jednania dobre dopadnú. Pýtajte sa vy.
Júlia Drábiková – mňa tam zaujalo 100 ľudí.
Ján Hricišák – my sme rátali VIP ľudí, to znamená takých, ktorých by ste mali nejakým
spôsobom pohostiť. To sú starostovia, ďalej taký, ktorí sú pozvaní ako predstavitelia obcí,
vážení občania.
Matej Silvay – my už máme vybratých, je ich okolo 40.
Ján Hricišák – v catering-u sú sedenia, party stany, teplé a studené bufety, obsluha - dovoz na
miesto a odvoz z miesta.
Matej Silvay – čiže to riešime vo vonkajšom prostredí?
Ján Hricišák – ako vy poviete. To vy si musíte rozhodnúť, ako to chcete. Niečo sa hovorilo
o škôlke. Aby ste to mali teplé, oni potrebujú k dispozícii kuchyňu.
Starostka – čo to bude stáť?
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Ján Hricišák – celková cena vychádza cca na 9285 Eur. Opakujem je v tom:
- strecha – zvuk s technikmi
- moderátor
- animátor pre deti
- záchranná služba
- 4 x toaleta
- 80 sedení pre ľudí
- party stany
- catering s obsluhou pre 100 ľudí
- reklama a tlačoviny vrátane billboard-u
- fotograf cca 1000 fotiek na profi úrovni
- cca 100 parkovacích miest
- obslužný a technický personál
- ohňová šou
- upratovanie po akcii
- DJ – grátis
Starostka – poprosím o predloženie ponuky písomne. Dohodneme si stretnutie komisie.
Ďakujem za účasť.
Starostka – k výročiu by som rada dodala, scenár si musíme urobiť my. S moderátorom sa
budeme musieť stretnúť, rozhodnúť o časovom harmonograme, strecha – zvuk – technika: od
desiatej postavené pódium do rána do 5:00, moderátor – na hlavný program 14:00 - 22:00
hod, animátor: od 15:00 do 20:00 hod napr.
Ing. Oxana Hospodárová ospravedlnila sa a odišla zo zasadnutia o 20:33 hod.
Starostka - chcela som ešte ohľadom knihy. Objednali sme si 800 kusov, v rámci licenčnej
zmluvy 5 výtlačkov je určených zdarma pre autora, 2 výtlačky poskytneme do národnej
knižnice do Martina. Poprosím o námety na fotografovanie časti obce. Poprosila som pani
Andrusovú o príspevok ohľadne MŠ, pani Hudákovú ohľadne ZŠ, rovnako oslovím pani
Zemkovú, dobré by bolo spomenúť dobrovoľných hasičov, TJ, družstvo, výstavbu obecných
budov a pod. + fotografie.
Rovnako by bolo dobré rozdeliť si úlohy na 700 výročie. Kamil Haraj má na starosti knihu
a sálu KD, Matej Silvay – šport + kostol, Bc. Metod Korpesio – na starosti farárov
pôsobiacich vo farnosti, Júlia Drábiková – výdaj guľáš, hostia, vystupujúci – Jozefína
Kolesárová. M.A. Ivan Novotný – výzdoba sála, sobášna miestnosť. Potrebný je koordinátor,
ďalších ľudí ako organizátorov mimo zamestnancov obce.
Zostáva otvorených veľa vecí: výzdoba pódia, propagácia akcie – Myslava + iné miesto.
Výpožička krojov, predmetov pre výstavku v sále KD.
Bod 15
Záver
Starostka obce ukončila dvanáste zasadnutie obecného zastupiteľstva, prítomným poďakovala
za účasť. Zasadnutie bolo ukončené o 21:28 hod.

Overovatelia:
Jozefína Kolesárová ........................................

........................................................
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PhDr.

Ing. Marcela Jokeľová
starostka obce

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

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