OBEC NIŽNÝ KLÁTOV
Zápisnica
zo siedmeho zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 10.3.2016
Prítomní:

Starostka obce: PhDr. Ing. Marcela Jokeľová
Poslanci: Júlia Drábiková, Kamil Haraj, Tomáš Hudák, Jozefína
Kolesárová, , M.A. Ivan Novotný, Matej Silvay
Neprítomní: Bc. Metod Korpesio
Ďalší prítomní: Ing. Oxana Hospodárová, hlavná kontrolórka obce
Andrea Müllerová, zamestnankyňa obce
Verejnosť:
viď prezenčná listina
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
a navrhovateľa uznesení
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2015
5. Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2015
6. Návrh rozpočtu na roky 2016 – 2018, stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu
rozpočtu na roky 2016 – 2018
7. Prerokovanie platu starostky obce
8. Výkon základnej finančnej kontroly prostredníctvom SpObU
9. Povinnosti obce vyplývajúce zo zákona o civilnej ochrane, riešenie
povodňových situácií v obci
10. Určenie dopravného značenia na ulici Tichá, Cintorínska
11. Organizácia kultúrnych a športových akcií v roku 2016
12. 700.výročie prvej písomnej zmienky o obci v roku 2017
13. Informácia ohľadne možností čerpania prostriedkov z fondov
14. Žiadosti
15. Rôzne
16. Diskusia
17. Záver

Bod 1
Otvorenie zasadnutia
V zmysle pozvánky prvé zasadnutie v roku 2016 otvorila starostka obce. Pozvánka na dnešné
zasadnutie bola poslancom doručená spolu s materiálmi, bola zverejnená. Prítomní sú 6
poslanci. Ospravedlnil svoju neúčasť pán Bc. Metod Korpesio. Sme uznášania schopní,
môžeme začať. Do zápisnice informácia pre poslancov a verejnosť pre potreby zápisnice sa
zasadnutie zaznamenáva na diktafón. Upozornenie: v prípade, že si niekto robí vlastný
záznam je to v rozpore so zákonom.
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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 program zasadnutia. Požiadala poslancov o predloženie návrhov na
doplnenie, zmeny bodov programu zasadnutia.
Jozefína Kolesárová – chcem sa opýtať, či bol upravený rozpočet tak, ako sme sa dohodli na
stretnutí.
Starostka – rozpočet ste mali v návrhu k bodu 6. Nedohodli sme sa, odkiaľ zoberiem 1600
Eur. Takže ja som Vás predložila v materiáloch návrh. Berieme, že toto bolo zverejnené
22.2.2016 a ideme ho pripomienkovať.
Jozefína Kolesárová – tak potom prečo sme tu sedeli? Stretnutie sme mali kvôli rozpočtu, že
dáme pripomienky.
Starostka – tie pripomienky sa akceptujú, akurát odsúhlasíte 1600 Eur presun, dostaneme sa
k tomu.
Jozefína Kolesárová – mal byť už urobený tak, ako sme sa dohodli na stretnutí, lebo my sme
sa konkrétne dohodli.
Starostka – načo budeme robiť tri verzie rozpočtu? Máme dve verzie rozpočtu základnej školy
a tretiu budeme musieť urobiť, pretože nie je v poriadku.
Jozefína Kolesárová – ani toto nie je v poriadku. My sme sa dohodli na stretnutí, ako má byť
rozpočet rozpísaný, ako ho chceme a ako ho máme upraviť.
Starostka – rozpočet má byť zverejnený. To, že sme sa my stretli, je v poriadku a urobí sa
rozpočet na základe uznesenia ako forma pripomienky. Dohodli sme sa odkiaľ zoberieme
1600 Eur?
Jozefína Kolesárová – nedohodli.
Starostka – a ako som mala robiť úpravu?
Jozefína Kolesárová – tak ako si presúvala 3000 Eur, 2800 Eur.
Starostka – robiť presuny nie je problém. Presuny ste presne povedali, odkiaľ chcete dať kam.
Ale navýšenie ste nepovedali, že odkiaľ ich mám zobrať. Sme pri programe, chce niekto
doplniť program?
Jozefína Kolesárová – skrátka nebol tak pripravený rozpočet, ako sme sa dohodli na stretnutí.
Starostka obce dala schváliť program 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva:
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

6
0
0
1

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

Bc. Metod Korpesio

Poslanci tento návrh programu hlasovaním schválili bez pripomienok.
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Za zapisovateľku zo zasadnutia obecného zastupiteľstva starostka určila Andreu Müllerovú,
za overovateľov: Júliu Drábikovú, Jozefínu Kolesárovú a za navrhovateľa uznesení Kamila
Haraja.
Bod 3
Kontrola prijatých uznesení
Starostka – na minulom zasadnutí OZ (15.12.2015) bolo prijatých 18 uznesení.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie vyjadrenie Patrika Truhana a pani starostky o tom,
že faktúra bude vyplatená na základe objednávky (uznesenie č. 85); správu hlavnej
kontrolórky (uznesenie č. 94); informácie ohľadne nesplnenie uznesenia OZ č. 47 zo dňa
17.6.2015 a odpoveď starostky na list zn. 847/2015 zo dňa 5.11.2015 (reproduktor dodnes
nebol vrátený, aj napriek vyplatenej faktúre v zmysle objednávky, vo výške 600 €, pán
Truhan polícii poprel, že reproduktor je v jeho držbe, rovnako to poprel aj Patrikovi
Kollárovi, ktorý reproduktor potreboval na vystúpenie Rybárov 10.1.2016, telefonicky
prisľúbil reproduktor vrátiť, dodnes to tak neurobil, prebieha ďalej priestupkové konanie, dňa
11.2.2016 som bola spolu s Patrikom Truhanom predvolaná na OÚ, odbor všeobecnej
vnútornej správy, P. Truhan sa prejednania priestupku nezúčastnil, ako svedkovia boli
predvolaní Andrea Müllerová a Matej Silvay, obec v rámci konania predložila
fotodokumentáciu, preukázala vyplatenie faktúr, doložila zápisnicu z OZ zo dňa 15.12.2016);
informáciu o výške podielových daní na rok 2016; informáciu o nových povinností obecného
úradu (v čase Vianočných sviatkov sa vymaľovali kancelárie pracovníčok obce, uložila nová
elektroinštalácia, presunula sieť a telefonické pripojenie pre elektronickú matriku), MAS
stratégiu, prípravu PHSR (obec predkladá údaje potrebné na prípravu v zmysle požiadaviek
spracovateľa) a žiadosť o čistenie priehradzky (pri konaní pán Schmucer zo správy povodia
povedal, že čistenie sa má uskutočniť pri voľnej kapacite strojov, presný termín bude obci
oznámený) (uznesenie č.101);
Uznesením bolo schválené predloženie pracovného poriadku a odmeňovania zamestnancov,
ktoré poslanci zobrali na vedomie a to písomnou formou osobne doručiť poslancom obecného
zastupiteľstva do 15 dní za roky 2013, 2014, 2015 (uznesenie č. 84).
Toto uznesenie (č. 84/2015) bolo pozastavené dňom 23.12.2015, dôvody boli zverejnené.
V zmysle § 11 ods. 4 zákona o obecnom zriadení obecné zastupiteľstvo rozhoduje o
základných otázkach života obce. Podľa § 13 ods. 4 písm. d) starosta vydáva pracovný
poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce.
V zmysle citovaného ustanovenia starosta informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a
zmenách organizačného poriadku obecného úradu. Dňa 31.7.2015 bol spracovaný
organizačný poriadok, pracovný poriadok, osobitná časť Pracovného poriadku vzťahujúca sa
na pedagogických zamestnancov a nepedagogických zamestnancov obce (Materská škola
a Školská jedáleň pri MŠ v Nižnom Klátove). Dňa 9.9.2015 bolo nad rámec zákona o ich
vydaní informované obecné zastupiteľstvo. V zmysle kolektívnej zmluvy boli spracované
uvedené poriadky, zaslané na vyjadrenie odborom. Keďže závodný výbor zasadal až
17.9.2015, účinnosť nadobudli 1.10.2015. Vedúci pracovníci prevzali poriadky v mesiacoch
október a november.
Uznesenie bolo prijaté k bodu vyjadrenie pani Truhanovej. Pani Truhanová je zamestnancom
obce a pracovnoprávne záležitosti sú v kompetencii starostky obce ako štatutára a riaditeľky
materskej školy ako jej nadriadeného zamestnanca.
Uznesením bola schválená špecifikácia vybavenia kuchynky podľa predložených materiálov
a komisiu na výber vybavenia kuchynky v zložení: Bc. Metod Korpesio, Tomáš Hudák,
Jozefína Kolesárová (uznesenie č. 86); boli schválené zásady odmeňovania poslancov vrátane
doplnenia: schválenie odmien za konkrétne aktivity podlieha schváleniu obecným
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zastupiteľstvom (uznesenie č. 88); bolo schválené poskytnutie odmien za aktivity v zmysle
dochádzky 2015: príprava ľadovej plochy, zimná údržba ciest, brigáda – Deň Zeme, Deň
Matiek, Juniáles, smútočný príhovor (pohreb), brigáda – Deň Dobrovoľníctva, posedenie
s dôchodcami (uznesenie č. 89); bol schválený plán kontrolnej činnosti na 1.polrok 2016
(uznesenie č. 93); bola schválená rekonštrukcia 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 (uznesenie č. 95), bolo schválené
vypísanie ďalšej výzvy, zabezpečenie zimnej údržby, do toho času zabezpečenie údržby
prostredníctvom NDS na základe objednávky, v nutných prípadoch zabezpečenie zimnej
údržby firmou VHV s. r. o., Myslavská 170, Košice v zmysle predloženej ponuky prijatej dňa
11.11.2015 (uznesenie č.96); bolo schválené uloženie kanalizačnej a elektrickej prípojky na
parcele registra C č. 1752 v k .ú. Nižný Klátov pre Michala Olenyáka a Mgr. Luciu
Olenyákovú, bytom Nižný Klátov Hlavná 10 (uznesenie č. 97); bolo schválené vypracovanie
dokumentácie prípojky formou pretláčania a s tým spojenú zmenu stavebného povolenia
(uznesenie č. 98); bol schválený nákup 250 ks brožúry „25 RÁD, AKO CHRÁNIŤ SVOJ
ŽIVOT, ZDRAVIE A MAJETOK“ (uznesenie č. 99); bolo schválené rozpočtové opatrenie
č.3 predložené základnou školou (uznesenie č. 100).
Uznesením obecné zastupiteľstvo prerokovalo VZN č. 3/2015 o vyhradení miest na
umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na
území Obce Nižný Klátov (uznesenie č. 90); VZN č. 4/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
Obce Nižný Klátov (uznesenie č. 91); VZN č. 5/2015 o miestnych daniach a o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Nižný Klátov
(uznesenie č. 92).
Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo na VZN č. 3/2015 o vyhradení miest na umiestňovanie
volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území Obce
Nižný Klátov, VZN č. 4/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Nižný Klátov a VZN
č.5/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území Obce Nižný Klátov.
Doteraz neboli splnené:
Uznesenie č.3/2013 zo dňa 28.2.2013 neboli vyjasnené vlastnícke vzťahy v časti Skalka ani
predložená kópia katastrálnej mapy od pani JUDr. Márie Šenkýrovej, zatiaľ nie je možné
zaujať stanovisko k žiadosti.
Uznesenie č. 51/2013 zo dňa 20.09.2013 nebol uskutočnený predaj – prevod pozemku pre
Ruženu Tatranskú.
Uznesenie č. 9/2014 zo dňa 12.03.2014 nebol uskutočnený zámer obce na výmenu pozemkov
pri viacúčelovom ihrisku z dôvodu výstavby kanalizácie.
Uznesenie č. 38/2014 zo dňa 17.09.2014 nebol vypracovaný geometrický plán predaja
majetku Blažej Jokeľ.
Uznesenie č. 43/2014 zo dňa 17.09.2014 nebola prejednaná správa kábla v majetku obce
Dom smútku.
Uznesenie č. 68/2014 zo dňa 22.11.2014 neboli podpísané zmluvy o nájme
poľnohospodárskych pozemkov, parcela reg. E č. 1122/1, nakoľko jeden zo spoluvlastníkov
pozemkov odmietol zmluvu podpísať. Nájomné zmluvy na parcelu č. 1121 boli podpísané.
Uznesenie č. 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.
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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.
Uznesenia č. 95, 98 sú plnené.
Jozefína Kolesárová – chcem sa opýtať, či je evidované, že sme zrušili už zrušené uznesenie.
Starostka – toto je kontrola uznesení, ktoré neboli splnené. Takže keď bolo zrušené, tak je
zrušené.
Jozefína Kolesárová – ale ja hovorím o tom, že bolo zrušené už zrušené uznesenie. Ďalej som
chcela uznesenie, kde sme preberali akreditované vzdelávanie a bolo tam povedané, že pani
riaditeľka má vypracovať nový plán vzdelávania. Toto nebolo splnené, lebo nebol predložený
ďalší plán vzdelávania.
Starostka – pani riaditeľka predložila plán. Je to v jej právomoci.
Jozefína Kolesárová – áno, ale my sme uznesením prijali, že má urobiť nový plán.
Starostka – myslím, že v uznesení nebolo, že „ukladá“.
Ing. Oxana Hospodárová – ak dovolíte, tak len jednu poznámku. Riaditeľ je povinný
predložiť plán kontinuálneho vzdelávania. Zastupiteľstvo ho neschvaľuje, ani ho nemôže
meniť, ani do neho zasahovať. Nie je to kompetencia zastupiteľstva.
Jozefína Kolesárová – viem, že v tomto bode sme sa bavili, to že schvaľujeme.
Ing. Oxana Hospodárová – nie, vy ste to zobrali na vedomie a keď ste to bolo schválené, tak
to nebolo správne. Riaditeľ je povinný predložiť, to je všetko. Nie je to kompetencia
zastupiteľstva.
Jozefína Kolesárová – bolo to schvaľované.
Ing. Oxana Hospodárová – nie je to kompetencia zastupiteľstva, aby schvaľovalo vzdelávanie
v zariadení.
Jozefína Kolesárová – bolo nám to predložené na schválenie. Preto sme to schvaľovali
a potom sme to rušili, lebo sme s tým nesúhlasili a pani riaditeľka mala vypracovať nový
plán. Musíme zistiť, aké je to číslo uznesenia. Toto som chcela a to zrušené uznesenie, ktoré
už bolo zrušené, tak to potom neskôr.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

6
0
0
1

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

Bc. Metod Korpesio

Poslanci tento návrh zobrali na vedomie.
Bod 4
Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2015
Starostka obce predložila obecnému zastupiteľstvu správu o kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky za rok 2015 (viď príloha).
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Jozefína Kolesárová – ja by som chcela k tej kontrolnej činnosti, že sme zrušili už zrušené
uznesenie. Tri, alebo štyri mesiace nás v tom pani starostka nechala, že sme zrušili uznesenie.
Ale my sme zrušili už zrušené uznesenie. Vtedy som sa pýtala pani kontrolórky, či vedela
o tom, že sme zrušili už zrušené uznesenie. Pamätáte sa na to? Vy ste mi povedali, že nie. V
ten deň sme mali kontrolnú činnosť, kde ste kontrolovali uznesenia a bolo tam jedno zrušené.
Vlastne vy ste vedeli o tom zrušenom uznesení, že sme zrušili už zrušené uznesenie.
Ing. Oxana Hospodárová – čoho sa týkalo to uznesenie?
Jozefína Kolesárová – bolo to ohľadne finančných prostriedkov, presunov, tých 10 000 Eur,
čo bolo v rámci prevodov.
Tomáš Hudák – ešte staré obecné zastupiteľstvo to zrušilo. A my sme ho ešte raz zrušili.
Jozefína Kolesárová – pred sebou sme mali kontrolnú činnosť plnenia uznesení, kde bolo
jedno zrušené, čiže ste sa s tým museli stretnúť.
Ing. Oxana Hospodárová – ja keď prechádzam uznesenia, tak sa venujem najmä tým,
s ktorými je niečo schválené, alebo keď sa niečo ukladá. Keď sa berie na vedomie, alebo keď
sa niečo ruší, tak k tomu sa už nevraciam.
Jozefína Kolesárová – tam bolo evidované pri kontrolnej činnosti, že jedno je zrušené. Tým
pádom ste museli vedieť, že sme zrušili už zrušené uznesenie.
Ing. Oxana Hospodárová – teraz čo očakávate odo mňa, lebo keď poviete niečo na
zastupiteľstve, nemám žiadne podklady, tak neviem sa k tomu vyjadriť.
Jozefína Kolesárová – neočakávam nič, len som si vedomá toho, že ste vedeli o tom, že sme
zrušili uznesenie, ktoré bolo už zrušené.
Ing. Oxana Hospodárová – vy viete, že ja som vedela.
Jozefína Kolesárová – pri kontrolnej činnosti ste museli vedieť, že sme zrušili už zrušené
uznesenie a ste nás v tom nechali štyri mesiace.
Ing. Oxana Hospodárová – nemám tu uznesenia, ja si nemôžem všetko pamätať.
Starostka – toto bolo v rámci doplneného bodu, keď sa dobre pamätám, takže na to sme vôbec
nevedeli reagovať, čo ste vy vtedy zrušovali. Vy ste si doplnili bod a v rámci toho ste si
schválili zrušenie, resp. ste zrušili. Keď nie sú k tomu materiály, tak sa ťažko k tomu
vyjadruje.
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
2015.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

6
0
0
1

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

Bc. Metod Korpesio

Poslanci tento návrh hlasovaním zobrali na vedomie.
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Bod 5
Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2015
Starostka obce predložila obecnému zastupiteľstvu správu o vybavovaní sťažností a petícií za
rok 2015 (viď príloha).
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
berie na vedomie správu o vybavovaní sťažností a petícií Obce Nižný Klátov za rok 2015.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

6
0
0
1

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

Bc. Metod Korpesio

Poslanci tento návrh hlasovaním zobrali na vedomie.
Bod 6
Návrh rozpočtu na roky 2016 – 2018, stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu
na roky 2016 – 2018
Starostka - dňa 22.2.2016 bol návrh rozpočtu na rok 2016 a rozpočtu ZŠ, ŠKD zverejnený na
webovej stránke obce a úradnej tabuli. Do rozpočtu obce boli zapracované príjmy
z podielových daní, dotácií (viď príloha).
V rozpočtových príjmoch na rok 2016 sa počíta s výškou podielových daní 219 843 €
(rozpočtovaných na rok 2015 bolo 194 201 €, skutočnosť 198 236 €). Podielové dane sú
určené na financovanie obecného úradu, materskej školy (prepočet na 20 detí vo výške 48 057
€), školskej jedálne (prepočet podľa koeficientov na 88 žiakov základnej školy 11 261 €),
centier voľného času (prepočet príjmov z podielových daní určené na centrá voľného času je
vo výške 5 865 €). Ostatné daňové príjmy sú rozpočtované v sume 47,0 tis. €, nedaňové
príjmy sú rozpočtované vo výške 30 419 € . Transfery sú vo výške 228 018 € (ide o dotácie
určené na činnosť matričného úradu 2 917 €, výchovné prostriedky pre MŠ 488 €, normatívne
prostriedky na mzdy a prevádzku Základnej školy v Nižnom Klátove v sume 211 961 €,
dotácie na dopravné dochádzajúcich žiakov do ZŠ 5 094 € /spádová škola pre obce Hýľov,
Vyšný Klátov, Zlatá Idka/, dotácia na výdavky spojené s organizáciou volieb 800 €).
Kapitálové príjmy sú vo výške 385 151 €. Spolu príjmy v roku 2016 sú rozpočtované vo
výške 916 188 €. Z príjmov roku 2015 môže ZŠ dočerpať do 31.3.2016 finančné prostriedky
na prevádzku základnej školy vo výške 7 262 €; na dopravné žiakov 348 €. V rozpočte sa
počíta s prevodom finančných prostriedkov z rezervného fondu v sume 9 650 € na 5 %
spoluúčasť na spolufinancovaní projektov: „Nižný Klátov – rozšírenie separovaného zberu“,
„Nižný Klátov – dobudovanie kanalizácie, kanalizačná prípojka pre bytový dom a MŠ – I.
etapu“, „Nižný Klátov – obnova siete rigolov“, v prípade ak budú obci dotácie schválené.
Rozpočtované výdavky na rok 2016 sú na úrovni minulého roka, resp. navýšené
v časti obecný úrad o zvýšenie mzdových nákladov (úhrada mzdových nákladov
prostredníctvom fondov vo výške 5 350 €), zvýšenie nákladov na údržbu, celkovo vo výške
119 155 €; výdavky na matriku vo výške 2 917 €; voľby 800 €; ochrana pred požiarmi 2 290
€; miestne komunikácie 9 500 € eur; nakladanie s odpadmi 22 250 €; údržba verejného
priestranstva 2 600 €; verejné osvetlenie 3 250 €; kultúrne a športové služby (z toho nákup
zariadenia kuchynky vo výške 1 300 €) 6 700 €; rozhlas (oprava prerušeného vedenia) 1 100
€; správa cintorína 1 750 €; materská škola zvýšenie výdavkov na 50 088 € (zvýšenie počíta
iba s nákladmi na platy a bežnú údržbu, ďalšie výdavky budú v závislosti od vývoja
podielových daní); školské stravovanie vo výške 33 320 € (výdavky sú v rozpočte rozdelené
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podľa počtu stravníkov na jednotlivé vzdelávania). Príspevok na stravu dôchodcov je vo
výške 2 500 €.
Kapitálové výdavky spojené s obstaraním zmien a doplnkov č. 3 sú v sume 1 000 €;
riešenie havarijných stavov, projektovou dokumentáciou a realizácia stavieb budovy OcU 11
840 €; opravou komunikácie a rigolov vo výške 191 020 €; nákup kontajnerov 20 000 €;
realizácia kanalizačnej prípojky 71 311 €; rekonštrukcie Domu smútku vo výške 134 450 €
a riešením havarijného stavu v budove MŠ a nákupom strojov pre ŠJ vo výške 5 868 €. Spolu
výdavky v roku 2016 sú rozpočtované vo výške 933 448 €; počítame so schodkom vo výške
17 260 €. Schodok bude krytý prevodom z rezervného fondu obce, predajom obecného
pozemku a dočerpaním finančných prostriedkov na prevádzku základnej školy.
Súčasťou rozpočtu obce je rozpočet ZŠ s právnou subjektivitou a školského klubu.
V zmysle oznámenia Okresného úradu, odboru školstva sa počíta s výdavkami Základnej
školy v Nižnom Klátove vo výške 222 330 €. V školskom klube, ktorý obec financuje
z vlastných prostriedkov, z časti podielových daní, sú rozpočtované výdavky vo výške 9 392
€. Rozpočet školy, ŠKD a jeho komentár bol zverejnený v samostatných súboroch,
v rozpočte obce je uvedený iba celkový sumár. Škola 25.2.2016 predložila upravený rozpočet,
ktorý bol poslancom zaslaný mailom.
Východiskové údaje na prepočet časti podielových daní (219 843 €) za rok 2016:
prepočítaný počet žiakov: 1 308.4
MŠ: 20 detí
ZŠ: 88 žiakov

71,09 – jednotkový koeficient na rok 2016

MŠ: 71,09 x 20 x 33,8 = 48 056,84 €
(zvýšenie koeficientu 27,3 o 6,5)
ŠJ: 71,09 x 88 x 1,8 = 11 260,65 €
ŠKD: 71,09 x 88 x 2,6 = 16 265,39 €
(zvýšenie koeficientu 1,6 o 1)
SŠO: 71,09 x ( 20+88 ) x 1,5 = 11 516,58 €
Záuj. vzdel. (CVČ): 71,09 x 75 x 1,1 = 5 864,92 €
Výpočet počtu detí (záujmové vzdelávanie):
( 20x33,8 ) + ( 88x1,8 ) + ( 88x 2,6 ) + ( 108x1,5 ) = 676 + 158,4 + 228,8 + 162 = 1 225,2
1 308,4 – 1 225,2 = 83,2
83,2 : 1,1 = 75
K rozpočtu bol spracovaný aj komentár. Stanovisko kontrolórky bolo zaslané spolu
s materiálmi (viď príloha).
Dňa 2.3.2016 sa poslanci stretli na stretnutí a bola vznesená požiadavka o doplnenie 1 600 €
do ostatných kultúrnych služieb vrátane kultúrneho domu, špecifikovať položku 637 na
obecnom úrade a požiadavka o zníženie riešenia havarijných stavov v MŠ a ŠJ o 4 868 €.
Odkiaľ majú byť zdroje na zvýšenie, špecifikované nebolo.
Pri službách pri OcU sa počíta so školeniami vo výške 1 000 €, spracovaním miezd 600 €,
rozborom vody a dezinfekciou 250 €, služby web stránka 500 € (doména, web hosting,
spracovanie stránky), kolky 200 €, čistenie kanalizácie 200 €, napojenie budovy na vodovod
300 €, výroba fotografií 100 €, fotoslužby 50 €, služby exekútora 100 €, zhotovenie pečiatok
40 €, ošatenie 90 €, stočné 100 €, vodné 200 €, právna pomoc 500 €, audit 1 140 €, služby
spojené s vypracovaním projektov 1 900 €, služby verejného obstarávania 2 370 € projekty, 1
500 € ostatné tovary a služby, poplatky banke autorské práva 750 €, odmena poslancov 1 000
€, dohoda o vykonaní práce, zmluvne zabezpečenie opráv 2 500 €, asanačná služba 300 €,
bezpečnostný projekt 400 €, stála zdravotná služba 200 €, vypracovanie dokumentácie CO
300 €, preventívne prehliadky 50 €, stravné 2 500 €, poistné 850 €, prídel do sociálneho fondu
450 €, služby DATALAN, zároveň IVES, aktualizácie, licencie 700 €, výroba šekov – dane
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60 €, program odpadového hospodárstva 300 €.
Návrh na presun v rámci rozpočtu:
Z 08.1.0 rekreačné a športové služby 633 materiál a 637 služby vo výške -500 €,
08.2.0 kultúrne služby - knižnica 633 materiál vo výške -300 €,
04.5.1 správa a údržba ciest 637 služby -800 €
Na 08.2.0 ostatné kul. služby vrátane KD 633 materiál +1 000 €, 637 služby +600 €
Dnes, 10.3.2016 bola doručená žiadosť rímskokatolíckej cirkvi o dotáciu vo výške 1 600 € na
opravy kostola sv. Michala, archanjela (výmenu dvoch dverí, opravu organa, vonkajšie
osvetlenie, terénne, dlažobné úpravy pred hlavných vchodom a vnútornú maľbu kostola).
V obci máme aj občianske združenie Rodičovské združenie Klatovčanik, ktoré sa môže
uchádzať o dotáciu tiež, odporúčam zvýšiť túto položku v rozpočte o 500 €.
Dňa 7.3.2016 nám z okresného úradu, odboru školstva bolo doručené oznámenie o úprave
finančných prostriedkov na rok 2016 pre ZŠ v Nižnom Klátove, celkový rozpočet školy
počíta so sumou 231 014 €. Túto sumu je potrebné rozpísať v rozpočte ZŠ. Výška
výdavkov v ŠKD je 9392 €. Je potrebné upraviť návrh rozpočtu obce o sumu 874 €
v príjmoch a výdavkoch. Štruktúra návrhu rozpočtu má byť skutočnosť roku 2013, 2014,
rozpočet roku 2015, rozpočet roku 2016,2017,2018. Škola nemá štruktúru rozpočtu v súlade
so zákonom o rozpočtových pravidlách. Mzdy sú vo výške 176 908 €, prevádzka 35 053 €.
Zostatok prevádzky za rok 2015 7 262 €, dopravné 348 €. Odporúčam upraviť rozpočet ZŠ na
oznámenie výšku dopravného 5 094 €, školu v prírode 3 500 €, pričom je to výdavok iba 1.
stupňa (v návrhu, ktorý predložila škola je uvedený aj druhý stupeň, ale podľa mojich
informácií do školy v prírode chodia iba deti z 1. stupňa), sociálne znevýhodnené prostredie
má byť vo výške 291 €, školské pomôcky 200 €. Chce sa niekto vyjadriť k presunom vo
výške 1600 € a návrhu zvýšiť dotácie o 500 €?
Tomáš Hudák – presun sme nechávali na starostku, lebo ona vie najlepšie, odkiaľ môže
zobrať peniaze. Takže s tým súhlasím.
Starostka – ja sa stále snažím presúvať v rámci kapitoly, ak sa to dá. Podľa mňa nebude
čerpanie na mzdy v MŠ také vysoké, tak odtiaľ by som zobrala 500 € z tarifného platu.
Jozefína Kolesárová – prečo z tarifného platu z MŠ?
Starostka – pretože ak je učiteľka a riaditeľka PN, napr. ako v januári, tak tam nebude
čerpanie z tarifného platu. Skutočnosť za rok 2015 je 18 293 €, ale je tam na zastupovanie
1 800 Eur. To isté bude aj tohto roku. Nechali sme to na úrovni roku 2015, tak nám to hádam
bude stačiť.
Jozefína Kolesárová – chcela som sa opýtať, v školskej jedálne tam absolútne nie sú energie?
Všetkým je zaťažená materská škola?
Starostka – áno, lebo v rámci 50 000 € je aj jedáleň. To znamená, že to nie je len pre učiteľky.
Majú v rozpočte 50 000 €, správne by sme tam mali dať 48 000 € a je to v rámci aj jedálne.
Čiže minimálne je potrebné vykryť jednu silu, ktorá uvarí pre 20 detí v MŠ obed. Príde tam aj
88 detí zo ZŠ. Energie sme nikdy nerozbíjali, lebo to nemá význam, tak či tak to treba
dofinancovať aj školskú jedáleň, aj materskú školu.
Matej Silvay – trebalo by dvakrát plyn možno, aj dvakrát elektriku.
Jozefína Kolesárová – pri školskej jedálni nie je na energie, ale keď si narátam odmeny, je to
cca 3000 €.
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Starostka – ešte niekto k rozpočtu? Čo sa týka školy, nie sú žiadne pripomienky?
Jozefína Kolesárová – nie sú peniaze na energie, ale je čerpané 3 x 968 € na odmeny za rok
2015. Konkrétne 967 €, 968 €, 591 €. Takže 2600 €. Niekto si zaslúži odmeny, niekto nie, ale
nevieme na základe čoho sa odmeňuje. Kritéria nám neboli dané.
Ing. Oxana Hospodárová – ku kritériám ste priznali, že sa nemáte právo vyjadriť, aj keby ste
kritéria vedeli, nič vám to nedá. Na základe kontroly som zistila, že boli zle zaradené
pracovníčky v školskej jedálni a preto sa im muselo doplatiť. Chybu urobil spoločný obecný
úrad, zle boli zaradené a boli podfinancované, neboli v súlade s tabuľkami. Bolo to aj
v správe. Na základe toho boli prijaté opatrenia, bolo im doplatené formou odmeny, lebo ináč
sa to už nedalo urobiť. Tarifný plat sa spätne neupravuje. Bolo to v roku 2015, preto majú
v čerpaní také odmeny. Keby sme rozbili energie, museli by sme mať dva elektromery, čo je
zbytočný výdavok. Je to jedna bude, sú to originálne kompetencie, tak či tak sú to výdavky
obce. Nič by sme tým neušetrili, len by sme navýšili výdavky. Energie sa platia tak, aká je
skutočná spotreba.
Jozefína Kolesárová – nič to na tom nemení, že zaťažená je materská škola.
Starostka – musí byť zaťažená. Materská škola by mala mať ešte v rámci rozpočtu časť mzdy
jednej kuchárky. Tých 48 000 Eur je nielen na plat upratovačky, učiteľky a riaditeľky, ale aj
jednej kuchárky. Plat jednej kuchárky je 405 Eur, čo je minimálna mzda krát odvody krát 12
mesiacov. Nerada pridávam aj robotu účtovníčke, lebo by to musela ináč rozúčtovávať. Ja
v tom nevidím žiaden dôvod, keďže tam potrebujeme dofinancovať peniaze. Keď niekto sa
cíti ukrivdený, tak účtovníčka okrem toho bude nahadzovať tento rozpočet do RISSAM-u, čo
je niečo nové, tak sa bude aj hrať s číslami.
Tomáš Hudák – čiže odkiaľ bude ten presun?
Starostka – presun je z tarifného platu z materskej školy 500 Eur.
Júlia Drábiková – keď nám došla žiadosť na kostol a schvaľujeme rozpočet, nemali by sme aj
o tom pouvažovať.
Starostka – v rozpočte to je.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove v
súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p., § 4 a § 10
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších
predpisov
I. prerokovalo návrh rozpočtu obce na roky 2016 - 2018
II. berie na vedomie
a) návrh rozpočtu na roky 2017 a 2018
b) stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2016-2018
c) neuplatňovanie programov v rozpočte Obce Nižný Klátov od roku 2014
III. schvaľuje
a) rozpočet na rok 2016 do výšky jednotlivých ekonomických kategórií v celkovej
sume:
Bežný rozpočet
- príjmy ........................531 911 €
- výdavky......................499 833 €
Kapitálový rozpočet
- príjmy.........................385 151 €
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- výdavky......................434 489 €
Finančné operácie
- príjmy ..........................17 260 €
- výdavky .......................
0 €
Rozpočet SPOLU
- príjmy ........................917 062 €
- výdavky .................... 934 322 €, schodok 17 260 €
je to upravené o príjmy a výdavky školy o 874 € na školu v prírode (500 €) a učebné
pomôcky (374 €). V rámci rozpočtu sa presunie 1600 € (z 08.1.0 rekreačné a športové služby
633 materiál a 637 služby vo výške -500 €, 08.2.0 kultúrne služby - knižnica 633 materiál vo
výške -300 €, 04.5.1 správa a údržba ciest 637 služby -800 € na 08.2.0 ostatné kul. služby
vrátane KD 633 materiál +1 000 €, 637 služby +600 €) a 500 € na dotácie na kapitolu obecný
úrad 01.1.1 (transféry 642) z tarifného platu (611) materskej školy z kapitoly 09.1.1.1
b) použitie rezervného fondu obce v sume 9 650 € na 5% spoluúčasť na
spolufinancovaní projektov: „Nižný Klátov – rozšírenie separovaného zberu“, „Nižný
Klátov – dobudovanie kanalizácie, kanalizačná prípojka pre bytový dom a MŠ –
I.etapu“, „Nižný Klátov – obnova siete rigolov“
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

6
0
0
1

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

Bc. Metod Korpesio

Poslanci tento návrh hlasovaním schválili bez pripomienok.
Starostka obce odporučila základnej škole upraviť rozpočet podľa oznámenia z Okresného
úradu Košice, odboru školstva zo dňa 29.2.2016 vo výške 231 014 €.
Bod 7
Prerokovanie platu starostky obce
Starostka obce predložila obecnému zastupiteľstvu návrh na prerokovanie platu starostky v
súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v z. n. p. (viď príloha). V zmysle citovaného zákona je
možné plat starostu zvýšiť až o 70 %.
Plat starostky obce v roku 2010: 1.363 €, 2011: 1.406 €, po zmene od 1.6.2011: 1.269 €,
2012:1.296 €, pre rok 2013: 1.329 €, 2014: 1.360 €, 2015: 1.416 €. Až v roku 2015 bol plat
starostky vyšší ako v roku 2011, kedy bol zákon zmenený a plat starostov znížený. V prípade
nezmeneného zákona by bol plat starostu 1.571 €, čo predstavuje rozdiel 155 €. Návrh na
zvýšenie platu starostu je o 20 %
Odôvodnenie:
Obec Nižný Klátov hospodárila v roku 2015 s prebytkom 65,0 tis. eur. Obec získala dotáciu
5,0 tis. eur na kamerový systém, príspevok 5 722,83 € na mzdu a odvody vedúcej školskej
jedálne, príspevok 6 117,93 € na mzdu a odvody údržbára a pre rok 2016 získala obec
dotáciu z environmentálneho fondu vo výške 66 310 € na základe žiadostí a projektov
vypracovaných a predložených starostkou obce. Úspora za elektrinu bola vo výške 1 767 €,
úspora za plyn vo výške 4 639,58 €. Od roku 2011 je pre imobilných dôchodcov zabezpečená
roznáška obedov, ktorá pre obec nepredstavuje žiaden náklad. Ostatná žiadosť bola starostkou
predložená 2.2.2016 a bola úradom práce schválená 9.2.2016, ale dodnes nemáme podpísanú
11

dohodu.
Tomáš Hudák – navýšenie platu sa schvaľuje na rok, alebo do konca volebného obdobia?
Ing. Oxana Hospodárová – pokiaľ nezmeníte toto uznesenie, tak platí do najbližšej zmeny.
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 1.3.2016.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

1
1
4
1

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

Poslanci tento návrh hlasovaním neschválili.
Bod 8
Výkon základnej finančnej kontroly prostredníctvom SpObU
Starostka – od 1.1.2016 je platný a účinný nový zákon o finančnej kontrole a vnútornom
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Keďže nám niektoré činnosti vykonáva
SpObU Beniakovce, je potrebné na výkon kontroly určiť jednotlivých zamestnancov.
Poslancom boli predložené materiály.
Júlia Drábiková – chcem sa opýtať, kto sú títo ľudia, či sú platení z našich financií, alebo zo
spoločného obecného úradu.
Ing. Oxana Hospodárová – je to nový zákon od 1.1.2016, ak kontrolu nevykonávajú naši
zamestnanci, podľa zákona môže obecné zastupiteľstvo schváliť aj inú osobu. Toto sú
zamestnanci Spoločného obecného úradu Beniakovce, ktorí vykonávajú pre nás niektoré
činnosti. Nič sa nemení, tak ako sme platili doteraz, tak budeme platiť aj naďalej. Tu ide o to
potvrdzovanie na jednotlivých finančných operáciách, že berú zodpovednosť za to, čo
vykonávajú. Ide o to, aby to bolo v súlade so zákonom a obec Nižný Klátov to nebude stáť nič
navyše oproti prechádzajúcemu obdobiu.
Starostka – pani JUDr. Valéria Hertnekiová pre nás robí priestupky, výruby stromov, životné
prostredie, pani Ing. Jarmila Michaliková stavebnú agendu, prenesený výkon štátnej správy
a pani Marta Rusnáková mzdy. Na stavebnú agendu dostávame zo štátu 685 €, ťažko by sme
pokryli jej mzdu. Platíme vložné a správny poplatky.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
v súlade s § 11 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na
základe § 7 ods. 2 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení
niektorých zákonov schvaľuje JUDr. Valériu Hertnekiovú, Ing. Jarmilu Michalíkovú, Martu
Rusnákovú na výkon základnej finančnej kontroly každej finančnej operácie (v zmysle
smernice vydanej starostkou obce).
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

6
0
0
1

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

Bc. Metod Korpesio
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Poslanci tento návrh hlasovaním schválili bez pripomienok.
Bod 9
Povinnosti obce vyplývajúce zo zákona o civilnej ochrane, riešenie povodňových situácii
v obci
Starostka – v zmysle zákona a o civilnej ochrane má obec vypracovanú dokumentáciu na
úseku obrany, hospodárskej mobilizácie a krízového plánovania, ktorú však teraz musí
spracovať odborne spôsobilá osoba. V roku 2010 som ju spracovala ja. Obec vypracovala
a predkladala Správu o pripravenosti obce na realizáciu opatrení zameraných na ochranu
života a zdravia osôb a na ochranu majetku v júni 2014. Obec má schválený 8 členný krízový
štáb, ktorý tvoria poslanci obecného zastupiteľstva a starostka. Pri riešení povodňových
situácií je potrebné, aby tento štáb bol funkčný. Prosím o vyjadrenie, lebo sa nám stalo, že bol
problém s povodňami a nepodarilo sa mi ani dovolať. Ak niekto nemá záujem pracovať
v štábe, nech sa vyjadrí, aby sme vedeli aktualizovať kartu CO a mala som tam ľudí, na
ktorých sa viem v krízových situáciách spoľahnúť.
Matej Silvay – ja tam nemám problém ostať, oslovím ľudí z obce a na ďalšom zasadnutí
predložím návrh.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
berie na vedomie informácie o povinnostiach obce vyplývajúce zo zákona o civilnej ochrane.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

6
0
0
1

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

Bc. Metod Korpesio

Poslanci tento návrh hlasovaním zobrali na vedomie.
Bod 10
Určenie dopravného značenia na ulici Tichá, Cintorínska
Starostka – návrh určenia dopravného značenia Zákaz státia na uliciach Cintorínska a Tichá
je na základe sťažností, na ulici Tichej napriek upozorneniam sú autá zaparkované tak, že to
znemožňuje prejazd technike, ktorá zabezpečuje zimnú údržbu.
Jozefína Kolesárová – kde na ulici Tichá?
Starostka – po celej dĺžke Tichej ulice. Za dva roky upozornenia cez Klátovský hlásnik
nepomáhajú, takže musíme to takto riešiť.
Jozefína Kolesárová – a Cintorínska v ktorom úseku?
Starostka – Cintorínska v celom úseku, ale hlavne v časti ako býva pán Novotný.
Júlia Drábiková – boli niektorí ľudia napomenutí napríklad z Tichej, alebo Cintorínskej ulice?
Najprv ich napomeňme.
Starostka – každý vie, ako parkuje. Nevie ako parkuje?
Júlia Drábiková – môžu sa sťažovať na to aj na iných uliciach. Nejde len o tieto dve ulice.
Môžu sa ozvať aj z Čaksovej. Potom to riešme tak, že nikto nebude parkovať na ulici.
Starostka – prosím verejnosť nezasahovať do zasadnutia. Dostanete priestor v diskusii.
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Starostka – na Klátovskú nemôžeme dať značky, to je Vám jasné, nakoľko je to cesta III.
triedy a určovanie nemáte v právomoci. Ja si myslím, že na Čaksovej ulici problém nie je,
lebo každý parkuje vo dvore. Ešte sa mi z Čaksovej nikto nevrátil, žeby bol problém prejsť. Je
jasné, že cesta je tam tak úzka, že údržba končí pred našim domom a otáča sa. To isté je
s Cintorínskou, lebo keď je tam zaparkované auto, tak vôbec neprejde. Je to na vás. Toto je
môj návrh.
Júlia Drábiková – ja som len toho názoru, že prečo by sme mali vyčleniť len dve ulice, keď
sme celá dedina Nižný Klátov.
Starostka – čo sa týka Tichej, dobre viete že v rámci NDS som mala pri zimnej údržbe
dohodnutý malý okruh a to je Hlavná a Tichá a toto nemohli túto zimu urobiť, odmietali to
spraviť kvôli zaparkovaným autám. Urobili Hlavnú ulicu po družstvo a vrátili sa naspäť.
Tomáš Hudák – ja by som to obmedzil na zimné obdobie.
Matej Silvay – a to doplnkovou značkou na zimné obdobie.
Starostka – samozrejme, bavíme sa len o zimnom období.
Júlia Drábiková – a dá sa to?
Matej Silvay – dá sa to.
Tomáš Hudák – ja by som to obmedzil
M.A. Ivan Novotný – na cintorínskej je problém celoročný, napríklad raz sme s Metodom po
zasadnutí chceli prejsť lebo sme išli do kostola zobrať nejaké veci a neprešli sme.
Starostka – ešte raz prosím verejnosť zdržať sa komentára.
Tomáš Hudák – zákaz státia, alebo zákaz zastavenia?
Starostka – zákaz státia. Chce dať niekto iný návrh, alebo môžem dať hlasovať o návrhu?
Tomáš Hudák – s doplnkovou značkou by som dal na Tichú ulicu a na Cintorínskej ulici kvôli
úzkej ceste by som dal celoročne zákaz státia.
Starostka – dala by som návrh, aby sme rozdelili návrh uznesenia, pretože neviem, či je
možné v rámci Tichej ulice urobiť zákaz státia len v zimnom období. Navrhla by som
schválenie určenie dopravného značenia na ulici Cintorínska jedným uznesením druhým
uznesením by bolo schválenie určenie dopravného značenia na ulici Tichá v zimných
mesiacoch.
Kamil Haraj – čo sa týka zimných mesiacov, nevedeli by sme to konkretizovať, napr.
november, december.
Matej Silvay – zákaz zastavenie počas zimnej údržby a tú máš danú odvtedy, dovtedy.
Starostka – môžeme špecifikovať, že v zimných mesiacoch. Otázka je, či sa to vôbec dá takto
spraviť.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
schvaľuje určenie dopravného značenia Zákaz státia na ulici Cintorínska a stým spojené
náklady na vypracovanie projektu a nákup dopravných značiek.
Hlasovanie:
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Za:

6

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
1

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

Bc. Metod Korpesio

Poslanci tento návrh hlasovaním schválili bez pripomienok.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
schvaľuje určenie dopravného značenia Zákaz státia na ulici Tichá v zimných mesiacoch
a stým spojené náklady na vypracovanie projektu a nákup dopravných značiek.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

6
0
0
1

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

Bc. Metod Korpesio

Poslanci tento návrh hlasovaním schválili bez pripomienok.
Starostka – na najbližšom zasadnutí budeme mať v kontrole plnenia uznesení, že koľko nás to
bude stáť.
Júlia Drábiková – a ešte ten prieskum, že či to vôbec je aktuálne.
Starostka – to v prvom rade.
Bod 11
Organizácia kultúrnych a športových akcií v roku 2016
Starostka dňa 2.3.2016 boli poslanci vyzvaní, aby na zasadnutí obecného zastupiteľstva
predložili návrh akcií a ich organizáciu v roku 2016.
Dňa 24.2.2016 bola predložená žiadosť o prenájom priestorov kultúrneho domu od Mgr. Jána
Hricičáka na usporiadanie tanečnej zábavy (viď príloha). Panoval úzus, že obecné akcie majú
prednosť pred súkromnými akciami, je potrebné zaujať stanovisko, či sa bude a kto bude
organizovať obecnú veľkonočnú diskotéku alebo nie. K dispozícií je kópia žiadosti, ak by
niekto neveril, že nám bola doručená.
Obecné akcie v roku 2016 stolnotenisový turnaj (30.1.2016, zodpovedný Matej Silvay),
šachový turnaj (27.2.2016, zodpovedný Kamil Haraj), veľkonočná diskotéka (............,
zodpovedný........), Deň zdravia (........, zodpovedná Jozefína Kolesárová), Deň matiek (máj,
zodpovedný..........), Juniáles (jún, zodpovedný.........), Rozlúčka s predškolákmi, rozlúčka
s deviatakmi (jún 2016, starostka obce), privítanie detí v MŠ, privítanie prvákov a žiakov
ZŠ Nižný Klátov (september, zodpovedná starostka obce), Dni regiónu Rudohorie
(10.9.2016, zodpovedný...........), Posedenie s dôchodcami, blahoželanie jubilantom
(október, zodpovedný.............), gulečníkový turnaj (november, zodpovedný Matej Silvay),
Vianočný koncert (december, zodpovedný................).
Jozefína Kolesárová – my sme tam mali aj niečo iné. Mali sme tam Na Tráve, deň zdravia
a fašiangy.
Starostka – čiže Na Tráve bude obecná akcia?
Jozefína Kolesárová – myslela som to tak, že bude podporovaná obcou a fašiangy takisto
podporované obcou. Deň zdravia bude pred Dňom matiek.
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Júlia Drábiková – Deň zdravia vychádza 7.4. to je vo štvrtok, ale v ten deň to asi neurobíme
a Deň matiek vychádza 8. mája, to je nedeľa. Medzitým je ešte Deň zeme, to je
dobrovoľníctvo a to je 22.4.
Starostka – deň dobrovoľníctva je v septembri pred Michalom. Otázka je s tou podporou, že
ako. Máme veľa zmenených zákonov. Poprosím pani kontrolórku o vyjadrenie k tomu.
Ing. Oxana Hospodárová – chcem sa opýtať, akú máte predstavu o podpore, či formou dotácie
pre niekoho, alebo sa dohodne tak, čo by bolo úplne najlepšie, že čo zabezpečí obec. A čo
zabezpečí obec, za to bude zodpovedať obec. A čo zabezpečí druhá strana, bude zodpovedať
druhá strana. Ak predložia následne doklady na preplatenie, tak to nie je v poriadku práve
v súvislosti so zákonom o finančnej kontrole, lebo mi potom nemôžeme ovplyvniť ani
zoznam toho čo je zakúpené, ani postup ako sú tie veci zabezpečené.
Jozefína Kolesárová – povedia požiadavky, čo potrebujú k tej podpore a to zabezpečí obec.
Ing. Oxana Hospodárová – a to niekto iný bude klásť požiadavky?
Jozefína Kolesárová – pri týchto akciách, ten čo ju robí, či už je to Deň zdravia, alebo
Fašingy alebo Na tráve, vedia čo potrebujú. Povedia, čím by sme ich podporili.
Tomáš Hudák – napr. zapožičanie lavičiek, alebo navyše guľáš pre dôchodcov.
Ing. Oxana Hospodárová – upozorňujem na to dopredu, aby sa nestalo, že sa donesú doklady
a žiadajú preplatenie, lebo obec to nemôže ovplyvniť a je potom problém. Je to dobré, aby
bola na akciách, aj je to možné prezenčná listina, lebo máme čerpanie na občerstvenie a vôbec
nevieme, či je tam dvadsať ľudí, alebo stodvadsať. Je potrebné, aby bola doložená účasť,
alebo zoznam pozvaných, keď je to uzavretý priestor, myslím si, že tam nie je problém
podpísať sa do prezenčnej listiny. Čiže treba to dohodnúť vopred, aby následne nebol nejaký
problém.
Starostka – na kultúrnych akciách máme 6700 €. Poďme si to rozrátať na drobné, aby sme sa
dostali k tej sume. Sumu som narátavala na skutočnosť minulého roku, kde tieto veci neboli
a plus som zarátala kuchynku 1000 €, ďalej Deň zdravia 200 €, akcia Na Tráve 200 €
a Fašiangy nevykryjeme, až budúci rok
Jozefína Kolesárová – sú tam veci a materiály, ktoré si pripravujú už v novembri, decembri, či
už maľujú alebo vyšívajú, robia si kulisy. V rozpočte sa musí s týmto počítať, lebo oni majú
prípravné práce na fašiangy.
Starostka – odporúčam takisto podporu na akciu Rybári. Ale je to na Vás, či ju podporíte.
Dobre, máme tu veľkonočnú diskotéku. Bude to obecná akcia, alebo to bude súkromná akcia?
Máme tu žiadosť Mgr. Jána Hricišáka. Požiadala poslancov o vyjadrenie k organizácii akcii
a informovala ich, že verejnosť môže vystúpiť, ak jej to umožnia.
Tomáš Hudák – vyjadri sa.
Mgr. Ján Hricišák – bude to súkromná akcia. Mohli by ste nám pri prenájme sále dať nižšiu
cenu. Keď nám s tým viete pomôcť, tak by ste nám pomohli. Je to hlavne pre ľudí, robíme to
kvôli osvete a aby sa niečo v obci dialo. Čo sa týka zodpovednosti, nemôžeme dať ku
každému opilcovi policajta, ale za to sme zodpovední my. Žiadam, aby sme boli vyňatí zo
zodpovednosti za to, keď sa niečo stane mimo sály.
Starostka – je to ťažko. Keď sa napríklad počas akcie rozbije lavička, bude to opravovať obec
na svoje náklady? Na doplnenie v sobotu je akcia, v nedeľu sa upratuje a okrem nás je tu
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v pondelok aj pošta. Keď sa nám rozkopú záchody, tak mám ja problém. Stalo sa nám, že sme
mali upchaté záchody a nikto nám to neoznámil. Nie sme v situácií, že záchody sú iba pre
sálu a keď je problém s nimi, nič sa nedeje. Tu ich máme spoločné pre obecný úrad, matričný
úrad, poštu a chodia tu aj deti zo základnej školy ani nevieme kedy prídu, preto sú tie akcie
obmedzené.
Mgr. Ján Hricišák - povedzte vy, akú mieru zodpovednosti máme. Aby tá zodpovednosť bola
limitovaná. My sme zahnaní do úzkych a nemôžeme sa plno venovať akcii, ale kontrolovať
ľudí.
Starostka – čo sa týka poplatku za prenájom, ja si myslím, že 50,- € musí ostať len na
elektriku a plyn. Úľavu mali tí, čo pre obec niečo urobili. Keď je to súkromná akcia
a podpíšeš dohodu ty, tak aby si aj ty prišiel prevziať aj odovzdať priestory a nie niekto iný.
Záchody sme prerobili, sú tam nové zrkadlá a umývadlá. Bola by som rada, aby po akcii aj
ostali.
Matej Silvay – ja som za tých 50,- €. Môj návrh je, aby si bol zodpovedný za priestory
kultúrneho domu a okolie, nech sa vyjadria aj ostatní.
Mgr. Ján Hricišák – ponuka je veľmi férová a keď bude tá zodpovednosť v rámci kultúrneho
domu, tak sa to dá. Preberáme plnú zodpovednosť za to, čo je vo vnútri.
Starostka – kto bude zodpovedný za deň matiek?
Júlia Drábiková – budem ja, Jozefína Kolesárová, Ivan Novotný. A dohodneme sa na termíne.
Starostka – prispôsobujeme sa tomu aj škole. Ďalej kto si zoberie na starosť Juniáles?
Tomáš Hudák – k tomu má návrh pán Hricišák. Nech sa vyjadrí.
Starostka – dobre, čiže definitívne to poslanci organizovať nebudú?
Tomáš Hudák – nie. Dal priestor na vyjadrenie pánovi Hricišákovi.
Mgr. Ján Hricišák – prečo by to nemohli poslanci organizovať? Je to dobrá obecná akcia. My
sme prišli s tým návrhom, že Vám technicky zastrešíme všetky akcie, ktoré tu budú, na
základe niektorých podmienok. Dokážeme dodať špičkovú techniku na úrovni pódia, svetla,
zvuk na každú jednu akciu. Musíte povedať, čo chcete. Čo sa týka termínov, ak máme ísť do
projektu, kde treba rezervovať kapely, je to ťažké, lebo to sa robí aj rok vopred. Nemôžeme
akciu riešiť dva mesiace pred tým. Ak chcete, tak to zoberieme ako agentúra všetky akcie po
technickej stránke.
Matej Silvay – rozprávali sme sa aj s poslancami, že v roku 2017 máme veľké výročie.
Nechceme zatiaľ nič veľké pripravovať. Skôr by sme vedeli dohodnúť na rok 2017. To je môj
návrh, že tento rok nemôžeme ísť do pódia, alebo veľkých efektov. Nemáme na to v rozpočte
ani peniaze. Ja budem rád, keď niekto urobí akciu. Ja viem, čo to obnáša, lebo dosť som sa na
nich narobil.
Tomáš Hudák – treba sa dohodnúť na tom, koľko sme ochotní investovať do Juniálesu a či
vôbec chceme robiť Juniáles.
Mgr. Ján Hricišák – ja Vám viem dodať len službu. To, čo budete požadovať, sa musí naceniť
a čím neskôr sa to urobí, tým horšie.
Starostka – môj návrh je neorganizovať tento rok Juniáles aj z toho titulu, že budeme robiť
prípojku pre materskú školu. Výkopové práce začnú robiť koncom júna pred zátvorom
škôlky, zvyšok v júli, alebo v auguste.
17

Tomáš Hudák – a keby sa to zrobilo v auguste, pomohlo by sa nám s guľášom a nazvali
zrobili by sme Juniáles na tráve.
Starostka – ja ti neviem zaručiť, že kuchyňa bude v prevádzke. Kvôli tomu som za zrušenie
Juniálesu a za prípravu akcie v rámci 700. výročia.
Júlia Drábiková – keď bude dobré počasie, tak sa guľáš uvarí aj vonku.
Jozefína Kolesárová – škôlka bude zatvorená v júli, aj v auguste?
Starostka – to neviem. Ale počítam s tým, že áno. Neviem si predstaviť, keď jediná
príjazdová cesta je priamo cez škôlku, že deti budú vonku na ihrisku a bager bude chodiť
okolo nich. Dva mesiace na práce minimálne potrebujú.
Mgr. Ján Hricišák – s kolegom som hovoril, keď chcete ten Juniáles, lebo to má tradíciu, tak
spojme to do akcie na Tráve. Bude to skvelá akcia s podporou obce.
Starostka – ešte aby som nezabudla, dokedy plánuješ zábavu? Pretože policajti sa stále pýtajú
a ja im neviem odpovedať.
Mgr. Ján Hricišák – maximálne do štvrtej hodiny ráno.
Starostka – takže Juniáles bude v auguste?
Tomáš Hudák – nevieme ešte presne. Možno na prelome júla a augusta.
Matej Silvay – tak na prelome júla a augusta by bolo lepšie, lebo august je už chladný.
Starostka – kto bude z poslancov zodpovedný za akciu?
Tomáš Hudák – ja budem.
Júlia Drábiková – ešte ma napadlo, že sme vynechali zájazd do Maďarska pre dôchodcov cez
leto?
Starostka – môžeme to dať. Čo sa týka Dní regiónu v Poproči? Zvykli tam byť stánky
s prezentáciou obce. Bude to 9.9. a 10.9.2016.
Matej Silvay – ja môžem ísť.
Júlia Drábiková – môžem ísť aj ja.
Starostka – čo sa týka posedenia s dôchodcami, zodpovedaný bude Matej Silvay, Jozefína
Kolesárová, Júlia Drábiková.
Tomáš Hudák – ja sa teraz neviem vyjadriť, ale keď budem môcť prídem.
Starostka – dobre, ďalej gulečníkový turnaj bude zodpovedný Matej Silvay, vianočný koncert
budem mať na zodpovednosti ja. Ďalej tu máme brigády na Deň Zeme a Deň dobrovoľníctva.
Zodpovední budú Jozefína Kolesárová, Júlia Drábiková, Tomáš Hudák a Kamil Haraj (okrem
Dňa Zeme v apríli). Deň Zeme majú na pláne aj dôchodcovia a aj základná škola robí brigády
v rámci Dňa Zeme.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
schvaľuje kultúrne a športové podujatia organizované obcou v roku 2016: stolnotenisový
turnaj (zodpovedný: Matej Silvay), šachový turnaj (zodpovedný: Kamil Haraj), deň zdravia
(zodpovední: Júlia Drábiková, Jozefína Kolesárová, deň matiek (zodpovední: Júlia
Drábiková, Jozefína Kolesárová, M.A. Ivan Novotný), Juniáles spojený s akciu NA TRÁVE
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(zodpovedný: Tomáš Hudák), rozlúčku s predškolákmi (zodpovedná: starostka obce),
rozlúčku s deviatakmi (zodpovedná: starostka obce), privítanie detí v MŠ (zodpovedná:
starostka obce), privítanie prvákov a žiakov ZŠ Nižný Klátov (zodpovedná: starostka obce),
Dni regiónu Rudohorie (zodpovední: Júlia Drábiková, Matej Silvay),
posedenie
s dôchodcami a blahoželanie jubilantom (zodpovední: Júlia Drábiková, Tomáš Hudák,
Jozefína Kolesárová, Matej Silvay), gulečníkový turnaj (zodpovedný: Matej Silvay), vianočný
koncert (zodpovedná: starostka obce), brigády počas dňa zeme (zodpovední: Júlia Drábiková,
Tomáš Hudák, Jozefína Kolesárová) a dňa dobrovoľníctva (zodpovední: Júlia Drábiková,
Kamil Haraj, Tomáš Hudák, Jozefína Kolesárová), zájazd dôchodcov do Maďarska a podporu
akcií Fašiangy 2017, Rybári 2017 a s tým spojené náklady na ich organizáciu.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

6
0
0
1

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

Bc. Metod Korpesio

Poslanci tento návrh hlasovaním schválili bez pripomienok.
Jozefína Kolesárová – chcela by som po týchto úpravách, ktoré sme urobili a doplnili,
rozpočet buď vytlačený, alebo poslať mailom.
Starostka – mám 10 dní na to, aby som podpísala uznesenia. Je potrebné zápisnicu
vypracovať. Škola potrebuje urobiť úpravu rozpočtu. Termín na jeho zverejnenie stanovený
nie je.
Jozefína Kolesárová – no a po tomto termíne zaslať všetkým schválený rozpočet.
Tomáš Hudák – navrhujem päťminútovú prestávku .
Na návrh Tomáša Hudáka bol predložený návrh na prestávku o 20:15 hod.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

6
0
0
1

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

Bc. Metod Korpesio

Poslanci prestávku hlasovaním schválili.
Prestávka bola ukončená o 20:25 hod.
Ing. Oxana Hospodárová sa ospravedlnila a odišla zo zasadnutia o 20:25 hod.
Bod 12
700. výročie prvej písomnej zmienky o obci v roku 2017
Starostka obce obec oslávi v roku 2017 700. výročie prvej písomnej zmienky o obci.
S ohľadom na okrúhle výročie sa počíta s vydaním knihy, jej napísaním a fotodokumentáciou.
Predpokladaný náklad cca 5,0 tis. eur. Možné sú aj iné aktivity, je potrebné stanoviť termín
osláv, aby bolo možné zabezpečiť ich organizáciu. Návrh na uznesenie je schválenie vydania
500 ks knihy o obci, formát A5+, celkový počet 80 strán, z toho jednofarebné: 64,
plnofarebné 16, predsádky 4 plnofarebné. Moje odporúčanie bolo, že minimálne na jednej
predsádke bude letecký snímok obce, pevná väzba, vrátane napísania monografie a fotenie.
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Pri 800 ks je cena 5 272 Eur, pri 1000 ks 5 460 Eur. Je to orientačná. Keď si pamätáte na
brožúrku o obci, tak tej bolo 750 ks.
Kamil Haraj – tú knihu chceme rozdávať do domácností?
Starostka – áno rozdať do domácností a potom na prezentačné účely.
Kamil Haraj – keby sme chceli o 3- 4 roky chceli dotlač, bolo by to možné?
Starostka – opýtam sa na to, ale myslím si, že by s tým nemal byť problém. Tu sa bude platiť
iba tlač, lebo cena je aj vrátane fotenia, grafiky. Toto bol návrh kvôli tomu, že kniha sa bude
pripravovať minimálne rok. Stretla som sa s pani Ostrolúckou, ktorá pripravovala aj prvú
knihu a veľmi dobre pozná našu históriu.
Júlia Drábiková – nemohla by urobiť pár kníh, aby sme to videli a my by sme to potom
odklepli?
Starostka – knihy iných obcí máme, ako to bude vyzerať. Musím sa na to opýtať.
Júlia Drábiková – aspoň zhruba nejaký návrh našej obce.
Starostka – samozrejme text vieme upraviť, budeme musieť spolupracovať.
Jozefína Kolesárová – trebalo by s ňou konzultovať, keď sa to má robiť v takom množstve,
aby nám predložila návrh pred tlačou.
Matej Silvay – my máme ako vzor predchádzajúcu knihu a bola dobré urobená.
Starostka – dôležitá je aj fotodokumentácia. Mne sa zdá, že staré fotky sa zbierali po obci.
Tomáš Hudák – takže ostali by sme pri 500 kusoch?
Starostka – rozdiel medzi 500 ks a 800 ks je necelých 300 €. Ďalšia vec je, že sa počíta
s kriedovým papierom. Knihy sa rozdávali aj v rámci nejakých športových podujatí, ďalej
v rámci Rudohoria, keď sa menili starostovia, tak novým starostom. Text nám dá určite
dopredu. Kniha bol môj návrh, mali ste si rozmyslieť čo chcete robiť, navrhnite vy, čo by ste
chceli v rámci 700. výročia.
Jozefína Kolesárová – tak tú knihu určite a akciu pre ľudí.
Starostka – kedy? Bolo by vhodné si minimálne stanoviť termín. To ste mali mať prichystané,
vedeli ste o tom, mali sme stretnutie. Treba riešiť 700. výročie.
Jozefína Kolesárová – v lete. Akcie sú stále v období Juniálesu.
Matej Silvay – 685. výročie bolo koncom augusta. Takže mal by to byť taký termín, aby deti
nešli do školy, aby neboli dovolenky v plnom prúde. Koniec júla by bol taký adekvátny.
Starostka – ale tam sú tiež dovolenky, ja by som povedala, že lepšie je v septembri.
Tomáš Hudák – chceme to urobiť vo vnútri?
Starostka – keď to nebude v júni, ale v septembri, tak je to o 3 mesiace dlhší čas na knihu. Dni
regiónu možno nebudú v Poproči, lebo v rámci regiónu sú tri obce, ktoré sú schopné zvládnuť
zorganizovať podujatie pre šestnásť obcí. Prichádza do úvahy Poproč, Malá Ida a Medzev
a budú sa striedať. V roku 2016 je to Poproč a otázka je, že kedy Malá Ida, alebo Medzev. Ale
oni tiež robia akcie väčšinou v septembri. Na toto sa ešte opýtam. Ale teraz by som stanovila
aspoň, že čo chceme robiť a kedy, v ktorom mesiaci.
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Matej Silvay – k tomu je veľa na rozprávanie, trebalo by na to samostatné stretnutie, kde by
sme si určili, koľko na to budeme čerpať.
Tomáš Hudák – keď chceme robiť akciu, určite to nechceme robiť s DJ-om, ale treba nejaká
skupinu, ktorá dá tomu úroveň.
Matej Silvay – ja by som to dal na dva dni, aby sme to spojili aj s kostolom. Tak bolo aj pri
poslednom výročí. Teoreticky by to mohlo byť aj na Michala, keď to má byť v septembri.
Júlia Drábiková – keď to chcem robiť vonku, tak je potom už chladno.
Matej Silvay – preto by sme sa mali stretnúť kvôli tomu.
Starostka – uzavrieme tú knihu?
Júlia Drábiková – ja som za knihu, lebo je to aj pre ďalšie generácie.
Starostka – je potrebné nafotiť reálne fotky a musí zažiť všetky akcie v obci. Niečo sme už tak
či tak prešvihli.
Jozefína Kolesárová odišla zo zasadnutia 20:42 hod.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
schvaľuje vydanie 800 ks knihy o obci, formát A5+, celkový počet 80 strán, z toho
jednofarebné: 64, plnofarebné 16, predsádky 4 plnofarebné (odporúčaná letecká snímka
obce), pevná väzba (šitá), vrátane napísania monografie a fotenie.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

5
0
0
2

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

Poslanci tento návrh hlasovaním schválili bez pripomienok.
Bod 13
Informácie ohľadne možností čerpania prostriedkov z fondov
Starostka obce v rámci PPA sú plánované ďalšie výzvy napr. na verejné osvetlenie, obec
v roku 2010 vypracovala štúdiu, predložila projekt, neprešiel, stál nás 2,5 tis. eur. Projekt pre
dnešné výzvy nie je možné použiť, rovnako ani rozpočet. V projekte sa počítalo s rozšírením
osvetlenia a doplnením podperných bodov, ktoré v rámci dnešných výziev nie je možné. Je
potrebné stanoviť priority, o možnostiach, resp. obmedzeniach v rámci opravy v budove
obecného úradu ste boli informovaní. Skoro s každým jedným projektom sú spojené vysoké
náklady na projektovú dokumentáciu, štúdiu, obstarávanie. Obmedzujúca je pritom aj
maximálna výška finančného príspevku na jednotlivé výzvy, ktoré nestačia na
prefinancovanie celej investície.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
berie na vedomie informácie ohľadne možností čerpania prostriedkov z fondov.
Hlasovanie:
Za:

5

Proti:
Zdržal sa:

0
0

Júlia Drábiková, Kamil Haraj, Tomáš Hudák, Jozefína Kolesárová,
M.A. Ivan Novotný, Matej Silvay
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Neprítomní:

2

Jozefína Kolesárová, Bc. Metod Korpesio

Poslanci tento návrh hlasovaním zobrali na vedomie.
Bod 14
Žiadosti
Žiadosť Romana Vávru a Daniely Vávrovej
Starostka obce dňa 28.2.2016 pani Vávrová poslala mail s návrhom odvodnenia pozemku,
ktorý doplnila komentárom 3.3.2016 "Hore na kopci na hranici je uvažovaný rigol na celú
šírku pozemku, ktorý bude zachytávať povrchovú vodu. Rigol má pod sebou ešte drenáž, tá
bude zachytávať presakujúcu vodu. Celé sa to zvedie po okraji pozemku povrchovým rigolom
šírky 30-45cm s hĺbkou 30cm. Steny môžu byť spevnené kameňom, alebo betónovými
tvárnicami 250,500x500x80mm. Rigol sa napojí popod uličné oplotenie do jestvujúceho
cestného dažďového zberača" (viď príloha). Vlastníci pozemku trvajú na odkúpení pozemku,
nesúhlasia s výmenou ani vecným bremenom s tým, že vybudujú rigol na vlastné náklady. Je
ťažko však ich k tomu zaviazať.
Jozefín Kolesárová sa vrátila na zasadnutie o 20:47 hod.
Matej Silvay – treba ich pozvať na stretnutie.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
berie na vedomie informácie ohľadne odvodnenia pozemku Romana Vávru a Daniely
Vávrovej a odporúča zvolanie stretnutia.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

6
0
0
1

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

Bc. Metod Korpesio

Poslanci tento návrh hlasovaním zobrali na vedomie.
Bod 15
Rôzne
Prípojka bytový dom a MŠ
Starostka obce obci bola schválená dotácia z environmentálneho fondu na vybudovanie
prípojky pre MŠ.
Brožúra „25 RÁD, AKO CHRÁNIŤ SVOJ ŽIVOT, ZDRAVIE A MAJETOK“
Starostka ďakujem za rozdanie brožúr poslancom Júlii Drábikovej, Kamilovi Harajovi,
Tomášovi Hudákovi, Jozefíne Kolesárovej a Matejovi Silvayovi v rámci ich poslaneckých
obvodov. Brožúry na ulici Čaksovej som rozniesla, na Cintorínskej a Starej Košickej
zabezpečím roznášku, resp. roznesiem.
Žiadosť o čistenie priehradzky
Starostka zástupca SVP boli na konaní spolu s OÚ ŽP. Informovali nás, že plánujú vyčistiť
priehradzku. Bol dohodnutý vývoz materiálu pre potreby Urbariátu.
Zároveň som požiadala o znovu vyčistenie Nižnoklátovského potoka, hlavne v časti pri
kostole.
Zástavka autobusu na znamenie v časti Mlynky
Starostka dňa 26.1.2016 boli požiadaní o vyjadrenie k plánovanému osadeniu autobusovej
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zástavky v blízkosti pohostinstva Gazdovský dvor Mlynky majitelia okolitých pozemkov.
Obci bolo doručené jedno nesúhlasné stanovisko k jej osadeniu od pána Čonka-Skybu.
SMS systém
Starostka zaslanie SMS správ a E-mailov je možné po registrácií cez ISS – INFORMAČNÝ
SYSTÉM SPRAVODAJ 90 dní zdarma, po tomto termíne v cene 30 €. Je možné zisťovať záujem,
alebo to vyskúšať. V súčasnosti má obec v skupine obyvatelia 55 mailových adries, na ktoré
zasiela oznamy v rozhlase, hlásnik a pod.
Tomáš Hudák – 30 € mesačne nie je vysoká položka.
Matej Silvay – budú dávať ľudia svoje čísla? Potom ich využívajú skupiny a firmy, ktoré
volajú a otravujú ľudí?
Starostka – volala som obec, ktorá túto službu má. Z 2400 obyvateľov majú 400 telefónnych
čísel.
Matej Silvay – keď bude iba toľko čísel, od koľkých ľudí máme maily, tak sa to potom
neoplatí to robiť.
Starostka – niekedy sa nám stane, že keď posielam hromadne cez outlook maily, tak nás to
vyblokuje a nemôžeme potom určitú dobu odosielať maily. Takže nám by to možno uľahčilo
život aj kvôli mailom, keby nefungovali tie telefónne čísla.
Kamil Haraj – poprípade, keby sme to vyskúšali na dobu jedného roka?
Starostka – dá sa. Ja sa tomu viem venovať najskôr v apríli, alebo v máji, nakoľko mám
šibeničné termíny, ktoré musím dodržať ohľadom iných vecí. Keď sa zaregistrujem, tak nás
tri mesiace nebudú spoplatňovať.
Návrh na vyradenie z operatívnej evidencie majetku ku dňu 31.12.2015
Starostka dňa 27.1.2016 bol ZŠ v Nižnom Klátove predložila návrh na vyradenie
neupotrebiteľného majetku v sume 2 266,45 €. Zároveň obec žiada o protokol o odňatí správy
majetku obce a to budovy základnej školy a pozemku. Základná škola v Nižnom Klátove má
v správe majetok obce na základe zriaďovateľskej listiny. Žiaden protokol o odňatí správy nie
je možné dať, pretože majetok má škola v správe, druhá vec je, že ho nemá v majetku.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
berie na vedomie informácie ohľadne prípojky bytový dom a MŠ; brožúry „25 RÁD, AKO
CHRÁNIŤ SVOJ ŽIVOT, ZDRAVIE A MAJETOK“; žiadosti o čistenie priehradzky;
zástavky autobusu na znamenie v časti Mlynky; SMS systému a žiadosti školy.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

6
0
0
1

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

Bc. Metod Korpesio

Poslanci tento návrh hlasovaním zobrali na vedomie.
Bod 16
Diskusia
Starostka obce otvorila diskusiu. Do diskusie sa prihlásila Jana Kolesárová, nech sa páči.
Jana Kolesárová – ja mám podnet ku komisiám obecného zastupiteľstva, lebo bola zriadená
23

finančná komisia a rozpočet neprejednala. A tiež je zvláštne, že máme kultúrnu komisiu
a vôbec to 700. výročie neprejednala. Je čudné, že tieto komisie pravdepodobne nepracujú.
Môj osobný návrh je, že by som bola veľmi rada, aby začali tie komisie pracovať. To je môj
podnet smerom k poslancom, ale aj k pani starostke, pretože bez súčinnosti pani starostky
takáto komisia nebude ani fungovať. A do budúcnosti k tomu rozpočtu, keďže som vo
finančnej komisii, pretože je to dôležitá vec obce, ak nie najdôležitejšia, keby to nabudúce
mohlo fungovať tak, že komisia zasadne pred schvaľovaním s tým, že bude predložené
stanovisko kontrolórky obce, aby ho mala k dispozícii. To je môj návrh, či už si ho zoberiete
k srdcu, alebo nie, to je na Vás. Ešte mám osobný podnet. Mám problém s hlinou oproti domu
Dávida Korla. Ja sa pýtam, že čo tam robí tá hlina, lebo je tam už dlho. Ja mám s tým
problém, lebo to tam zavadzia, vadí to pri tej ceste, keďže nemáme chodníky.
Starostka – zistím to, kedy to odprace.
Jozefína Kolesárová – čo sa týka komisie som rada, že si sa zapojila, pretože si v tej komisii a
zdieľam tvoj názor, že ju treba sfunkčniť, aj kultúrnu komisiu. Je tam viac bodov, ktoré sa
budú týkať.
Jana Kolesárová – je to lepšie pre Vás, lebo budete viac pripravení na zastupiteľstve a je to
lepšie aj pre pani starostku. Bolo by dobré vypracovať smernicu, čo bude patriť do
kompetencii komisií, pretože ja neviem, k čomu sa máme vyjadriť ako komisia. Či budeme
preberať aj nakladanie s majetkom obce, či sa k tomu budeme musieť vyjadrovať a prijať
nejaké uznesenia. A podľa mňa by bolo najlepšie, keby sa k rozpočtu vyjadrovali všetky
komisie v rámci určitej časti rozpočtu. Čiže kultúrna komisia v časti kultúry, finančná komisia
k rozpočtu ako celku.
Jozefína Kolesárová – my tam činnosť máme stanovenú, medzitým sú aj iné činnosti ako
kontrola nakladania s majetkom obce.
Matej Silvay – ja by som navrhoval na najbližšie zasadnutie určiť si predsedov
a podpredsedov komisií.
Jozefína Kolesárová – odbremení sa tým aj obecný úrad. Budú pracovať aj obyvatelia obce.
Starostka – komisie zriaďuje buď starosta, alebo obecné zastupiteľstvo. Ja do právomoci
zastupiteľstva nevstupujem. Je to na nich, aby si určili predsedu a kedy budú zasadať. Viem
že sú to poradné orgány, myslím, že to slovo stačí. V zmysle školského zákona by pred
rozpočtom mala zasadať školská rada, mala by sa k tomu vyjadrovať. Majú svoje stanovy,
mali by takto fungovať.
Ďalšia sa do diskusie prihlásila pani Eva Truhanová. Nech sa páči.
Eva Truhanová – v prvom rade by som sa chcela ospravedlniť, že som vstúpila do rokovania,
že som dala poznámku ohľadom parkovania. Mala som pripomienku k pani kontrolórke,
keďže som bola prítomná na minulom zasadnutí. Čo sa týka uznesenia zrušeného č. 84 z roku
2015. Neviem či páni poslanci sú oboznámení s obsahom, prečo bolo uznesenie zrušené, ja
nie. Bolo pani starostkou zrušené uznesenie č. 84 ohľadne odmien zamestnancov obce. Ja by
som sa chcela opýtať, keďže pani hlavná kontrolórka mylne informovala poslancov aj
verejnosť ohľadom platov zamestnancov obce. Je pravdou, že platy zamestnancov obce sú
chránené zákonom, ale plat riaditeľky materskej školy je verejný.
Nasledovala citácia § 9 zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
Z toho vyplýva, že hlavná kontrolórka mylne informovala poslancov o tom, že platy všetkých
zamestnancov sú chránené zákonom, čiže verejných činiteľov nie. Ďalej som požiadala som
včera pani starostku, keďže naša pani riaditeľka je už 7 týždňov marod o štátny školský
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vzdelávací program Dúhový svet. Takže som ho dnes dostala. Školský vzdelávací program je
to, podľa čoho dá sa povedať varím. Ja som učiteľka.
Starostka – ak dovolíš, tak ťa preruším. Neriešime tu pracovnoprávne vzťahy. To bola moja
poznámka. Prepáč, môžeš pokračovať.
Eva Truhanová – keďže pani riaditeľka maroduje dlhodobo už siedmy týždeň, tak som si
vyžiadala od pani starostky školský vzdelávací program, podľa ktorého vlastne máme učiť. Je
to jedno, či ja, alebo zastupujúca pani učiteľka. V ňom som si aj našla, čo sa týka
kontinuálneho vzdelávania. Tento školský vzdelávací program bol pani starostkou
podpisovaný v roku 2014 v ňom sa píše o požiadavkách na kontinuálne vzdelávanie, ktoré
vypracovala pani riaditeľka v bode O: „V našej materskej škole sa na tento rok do
vzdelávania nezapája nikto, nakoľko pedagogickí zamestnanci spĺňajú požiadavky
pedagogickej spôsobilosti a o ďalšie vzdelávanie neprejavili záujem“. Čo nie je pravda.
V roku 2014 som nebola na kontinuálnom vzdelávaní a ani v roku 2015 nie je vypracovaný
plán kontinuálneho vzdelávania na akreditované programy. Myslím si, že školský vzdelávací
program má byť k dispozícii aj pre učiteľku na druhej smene.
Starostka – je k dispozícii. Ešte raz pracovnoprávne vzťahy tu nepatria. Chcete sa niekto
vyjadriť? Uznesenia sú zverejnené na webovej stránke. Prijaté uznesenie bolo: Obecné
zastupiteľstvo v Nižnom Klátove schvaľuje predloženia pracovného poriadku a odmeňovania
zamestnancov, ktoré sme brali na vedomie a to písomnou formou osobne doručiť poslancom
obecného zastupiteľstva do 15 dní za roky 2013, 2014, 2015. Tak bolo prijaté uznesenie.
Eva Truhanová – áno, ale bolo tebou vetované.
Starostka – áno, sú zverejnené dôvody prečo.
Eva Truhanová – ja som sa pýtala poslancov, či vedia tie dôvody, lebo ja som ich nevedela.
Jozefína Kolesárová - vetovanie bolo z dôvodu, že to bolo nevýhodné pre obec a z dôvodu
ochrany osobných údajov.
Starostka – vetovanie bolo z dôvodu, že v zmysle § 11 ods. 4 obecné zastupiteľstvo rozhoduje
o základných otázkach života obce. Toto je základná otázka života obce, že pani je
nespokojná s výškou odmien, alebo že nesúhlasí s pani riaditeľkou ohľadom kontinuálneho
vzdelávania? Podľa § 13 ods. 4 písm. d) starosta vydáva pracovný poriadok, organizačný
poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce. V zmysle citovaného
ustanovenia starosta informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného
poriadku obecného úradu. Dňa 31.7. bol spracovaný organizačný poriadok, pracovný
poriadok, osobitná časť pracovného poriadku vzťahujúca sa na pedagogických zamestnancov,
ale aj nepedagogických zamestnancov obce. Čiže nielen materská škola, ale aj školská
jedáleň. Dňa 9.9. ste boli o tom nad rámec zákona po ich vydaní informovaní. Mali ste byť
informovaní, že som vydala organizačný poriadok. Nad rámec zákona ste boli informovaní,
že som vydala pracovný poriadok aj osobitnú časť. V zmysle kolektívnej zmluvy boli
spracované uvedené poriadky zaslané na vyjadrenie odborom, ktorí ich majú posúdiť.
Schválili nám aj organizačný aj pracovný poriadok. Zasadali 17.9., účinnosť nadobudli 1.10.
Vedúci pracovníci prevzali poriadky v mesiacoch október a november. Som nútená
upozorniť, že uznesenie bolo prijaté k bodu: Vyjadrenie pani Truhanovej. Pani Truhanová je
zamestnancom obce a pracovnoprávne záležitosti sú v kompetencii starostky obce ako
štatutára a riaditeľky materskej školy ako jej nadriadeného zamestnanca. Pani Truhanová od
novembra 2015 do konca roka bola práceneschopná a bola práceneschopná aj v čase
zasadnutia obecného zastupiteľstva. pričom mala dodržiavať liečebný poriadok. Počas roka
2015 bola mimo práce 62 dní a do dnešného dňa v rámci tohto roku 23 dní. Opakujem, tak
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ako aj pri ostatných zamestnancoch, nikto si chorobu nevyberá. Ale maródovať toľko, nebyť
v práci toľko a ešte byť nespokojná s odmenami, tak nech sa na mňa nikto nehnevá. Ďalšia
vec, ktorá tam nebola spomenutá, že odmeny z minulého roka, keďže sme mali viac
predškolákov, tak zamestnanci materskej školy dostali nielen v novembri, ale aj v decembri.
O tom informovaná riaditeľka bola. Predpokladám, že pani Truhanová o tom vie, keďže to
mala vo výplatnej páske. Takže aj keď bolo v rozpočte 900 €, minulého roku sme ich dostali
menej, pretože máme troch predškolákov. Čiže sme nemohli mať stopercentné čerpanie
peňazí, keďže sme ich minulý rok nedostali. Neviem, čo ešte k tomu mám dať.
Eva Truhanová – stále sa hovorí, že keď som ja maródovala, boli sme aj na školskej rade
a pani Antolová sa ma opýtala, či to robím naschvál. Teraz sa ja pýtam, či to robí pani
riaditeľka naschvál. Nerieši nikto, že už druhý mesiac maróduje, ale sa to riešilo, keď
Truhanová maródovala tak dlho. To je jedna otázka.
Jozefína Kolesárová – ja si myslím, že bude tiež tak krátené odmeny ako ty.
Eva Truhanová – tak samozrejme. Ale hovorím, že plat vedúceho zamestnanca je
zverejniteľný a aj odmeny, koľko dostala ona.
Starostka – to je tvoj výklad zákona. Nemám k tomu čo viac dodať.
Eva Truhanová – poslala som pani starostke a pani riaditeľke na vedomie nesúhlas
s odmenami. Teraz sme podpisovali pracovnú disciplínu a pracovný poriadok. Boli sme tu
minulú stredu na porade. Posledná veta pani starostky bola, že komu sa nepáči výška odmien,
tak sú rôzne formy rozviazania pracovného pomeru. To bolo mierené na mňa. Takže beriem
to ako formou zastrašovania pani starostka.
Starostka – platilo to rovnako pre všetkých zamestnancov. Ty si jedna z nich.
Eva Truhanová – odmeny by mali byť formou za nejakú prácu a nie za to, že keď sa ti nepáči
môžeš ísť.
Starostka – ja som vôbec k odmenám nevyjadrovala.
Eva Truhanová – vyjadrovala. Citujem pani starostku „Keď sa niekomu nepáči výška odmien,
sú rôzne formy rozviazania pracovného pomeru. Andrea to môže odsúhlasiť, lebo sedela pri
mne. Takže toto by sa nemalo stávať.
Jozefína Kolesárová – stále je tam mŕtvy bod v tom, aj keď to nie je v našej kompetencii a je
to podľa zákona takého a takého, nakoľko schvaľujeme rozpočet a na osobné údaje nemáme
nárok, ale kritéria, na základe čoho sa odmeňujú, keďže schvaľujeme odmeny. Tma myslím,
že je ten mŕtvy bod a ten by sa mal preskúmať. Neexistuje, že neschváliš nejaký balík odmien
a ty schváliš tie peniaze a nevieš na základe akých kritérií. Ja to vidím tak, že je to osobná
zaujatosť. Už to bolo raz prevedené na Vladovi Žabeckom. Na koho má dosah a je to v jej
kompetencii, tak je tam zastrašovanie a zneužívanie právomoci.
Starostka – takže ešte raz. Pani riaditeľka je maród a ako som o tom informovala v kontrole
plnenia uznesení, tak to poviem takisto. Predpokladám, že sa vyjadrí, keď nastúpi.
A predpokladám, že sa bude chcieť vyjadriť za prítomnosti pani Truhanovej.
Jozefína Kolesárová – to by bolo veľmi dobré.
Starostka - pracovnoprávne vzťahy nie sú predmetom zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Pracovná porada bola k tomu, aby sa dodržiavali, alebo sa prijali opatrenia na to, aby sa
zabezpečila pracovná disciplína všetkých zamestnancov. Zopakujem to aj tu, každému sa
môže nepáčiť výška platu.
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Jozefína Kolesárová – ale vyjadriť sa na Evu, že je akákoľvek forma rozviazania pracovného
pomeru?
Starostka – ja som ešte neskončila. Ešte sa chcem vyjadriť k Žabeckému, o ktorom ty hovoríš.
Tak ako si ty vedela, že sa robí veľkonočná diskotéka a ja mám ponuku od pána Hricišáka na
Juniáles, tak ty tak vieš, ako bol poriešený Žabecký. Čiže čisté klamstvo.
Jozefína Kolesárová – nechápem.
Starostka – tak sa opýtaj pána Žabeckého, ako to skutočne bolo. Opýtaj sa pána Žabeckého
a môže tu prísť a môže ti to povedať predo mnou a potom sa môžeme baviť o niečom.
Jozefína Kolesárová – ja sa nebudem nikoho pýtať.
Starostka – tak prečo tu niečo rozprávaš, že niekto niečo urobil, keď je to klamstvo.
Jozefína Kolesárová – nie je to klamstvo. Ja som nejednala len so Žabeckým. To, čo
nasledovalo po obecnom zastupiteľstve ma presvedčilo o všetkom. Čiže okamžite na toho, na
koho je dosah, pomstiť sa. A toto isté ja tu vidím voči Truhanovej. Ja to vidím takto. Je to
jedno, či to bude následne niekto iný, ale ju tá forma prejavovania zaujatosti a vyhrážania.
A chcem povedať, že ten rozsah štatutára je v niektorých bodoch kontrolovateľný a je
napadnuteľný.
Starostka – ale máme za sebou Inšpektorát práce, ktorý ste odporúčali, ktorý tu došiel. Mám
za sebou kontrolu z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva na dva podnety.
Jozefína Kolesárová – to ma ani neprekvapuje. Pri trestnom oznámení, kde je niečo
odcudzené a svedkovia sú zamietnutí k výpovedi, to mi stačí.
Eva Truhanová – výška odmien má byť motivačná. Ako ja mám byť motivovaná, keď za celý
školský rok zo sumy myslím, že to bolo 747 eur, som dostala odmenu vo výške 50,- Eur.
Snažila som sa a robila som aj mimoškolskú činnosť. Tu som vám ukazovala, že som robila
nástenku, teraz pani starostka na ňu dala svoje fotky. To je moja mimoškolská činnosť. To je
jedna z akcií, čím sa ja môžem preukázať. A ešte sa chcem opýtať, kto zastupuje teraz pani
riaditeľku?
Starostka – ešte raz. K pracovnoprávnym vzťahom sa nebudem vyjadriť. Nepatria na
zastupiteľstvo.
Eva Truhanová – koho sa mám pýtať ohľadom zastupovania riaditeľky materskej školy?
Starostka – zriešime to zajtra.
Ďalší sa do diskusie prihlásil Mgr. Ján Hricišák. Nech sa páči.
Mgr. Ján Hricišák – ja by som sa vrátil späť k tým letným akciám. Dali sme ponuku spojiť
Juniáles s akciou NA TRÁVE. Boli ste naklonení tomu, že obec nás podporí v tejto, aj keď
súkromnej akcii. Chcem obec odbremeniť čo najviac od zbytočných výdavkov. K akcii NA
TRÁVE čo sa týka príspevku obce, žiadame len zabezpečiť prípojku elektriny, lebo naozaj je
to tam komplikovaný prístup ku rozvádzačom, musíme to od susedov ťahať. Ak sa to dá, tak
z materskej školy, samozrejme bez káblovania, my vlastné káble máme. Potom by sme žiadali
pivné sety a v prípade nejakého podmočenia ihriska, aby sme mali k dispozícii betónové
ihrisko samozrejme za ideálnych podmienok. A takisto ak by sa dala poriešiť povrchová
úprava ihriska nejakým príspevkom na pokosenie trávy, alebo my by sme zabezpečili nejakou
firmou. To je asi všetko. Z hľadiska obce sú naozaj naše požiadavky minimálne.
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Starostka – ja by som sa chcela v rámci diskusie opýtať, lebo peniaze preposlané boli, tak sme
to tu neuzavreli, že reprák ešte stále nemáme. My sme jednali s Truhanom, vy ste mali nejaké
dohody. Chcem sa opýtať, či mu boli vyplatené peniaze.
Mgr. Ján Hricišák – áno boli.
Starostka – ďakujem, to mi stačí.
Mgr. Ján Hricišák – ešte sa chcem opýtať, ak by sa dal ešte stan zapožičať na akciu.
Starostka – čiže, aby som to zhrnula, požadujete elektrinu, pivné sety, stany a kosenie.
Mgr. Ján Hricišák – kosenie v rámci toho, aby ste to vedeli uhradiť, alebo nejako zabezpečiť.
Matej Silvay – kosenie sme mali každý rok dvakrát dohodnuté za akciu. Aj my sme dali
pokosiť. Vieme sa spojiť tak, že keď budete mať termín, tak by sme to dali predtým skosiť.
Mgr. Ján Hricišák – to by bolo úplne ideálne. Čo sa týka termínu, tak sme sa bavili, že by to
mohlo byť na prelome júla a augusta.
Matej Silvay – čo sa týka napojenia elektriky z materskej školy, tak sa to dá, ale je tam riziko,
že či niekto ten kábel neporuší počas toho vystúpenia. Je možnosť napojenia z dvoch miest,
z jedného sa dá napojiť silný prúd, kde je veľký odber. Ďalej je jedna miestnosť, kde sa dá
napojiť na menší prúd. Škôlka je od ihriska dosť vzdialená. Jedine, keby ste sa posunuli ku
spodnej bránke teoreticky, tak by bol ideálny dosah do škôlky. Keď budete v strede ihriska,
tak ten prenos je dosť ďaleko.
Mgr. Ján Hricišák – po tejto stránke my to zabezpečíme, len aby sme mali súhlas
s pripojením. Čo sa týka fyzického, technického pripojenia, to si my už zabezpečíme.
Starostka – keď pôjde kábel cez školský dvor, budete zodpovední za to, že na školskom dvore
nebude žiadne dieťa. Pretože niečo sa presekne a ja nechcem ďalšie trestné oznámenia. Asi
by som išla iba z jedného zdroja.
Matej Silvay – bolo by to dobré prejednať s elektrikárom, aby tam nebol veľký odber
z jedného miesta.
Mgr. Ján Hricišák – ešte jedna vec. Chceli by sme TOI TOI, či by ste nám nevedeli dať
príspevok na tie toalety.
Starostka – to sú také výdavky, že sa to dá. Treba rozhodnúť v tomto prípade a stanoviť
termín, lebo objednávka musí ísť z obce.
Mgr. Ján Hricišák – my to dohodneme, len nech tá firma už jedná s obcou.
Starostka – chce sa niekto ešte vyjadriť?
Jana Kolesárová – chcela som sa poďakovať Matejovi Silvayovi, že rozobral betónové
kvádre. Potrebujeme tie kvádre ako obec?
Matej Silvay – plánujeme to ako podklad pod kontajnery.
Starostka – chce sa niekto vyjadriť k akcii, alebo to necháme na ďalšie zastupiteľstvo?
V podstate vy ste schválili návrh a keď to tak rátam, tak na objednávku pôjde kosenie, lebo na
elektriku a to ostatné nám netreba doklady.
Kamil Haraj – ja súhlasím.
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Tomáš Hudák – ja som za, len keď budeme mať tento rok spojený Juniáles s akciou NA
TRÁVE, tak aby sa s tým guľášom tiež pomohlo, keď sa nebude dať robiť v škôlke.
Júlia Drábiková – s tým by sme pomohli.
Starostka – a záchody koľko stoja?
Mgr. Ján Hricišák – 60 € za jeden. Minimálne dva záchody, jeden mužský, jeden ženský
a ešte by som navrhoval jeden rezervný.
Tomáš Hudák – dva stačia. Využívajú sa hlavne, keď je svetlo.
Starostka – je pravda, že v rámci rozpočtu sme všetko odsunuli z materskej školy a školskej
jedálne preč. Ja som to nekomentovala, lebo to nemá význam. Zabudli sme, že je tam TJ-čka
a je tam posilňovňa. Máme tu údržbára. Tak ako sa mu podarilo zreparovať toalety na
obecnom úrade, tak sa mu podarilo zreparovať aj hore v posilňovni a tým pádom by sa
eventuálne dali využiť. Ale niekto má problém vyjsť po schodoch. Najlepšie by bolo, keby
záchody boli dole. Všetko záleží od toho, či tam nebude výkop, pretože keď tam bude výkop,
tak to bude uzavreté kompletne všetko.
Ďalší sa do diskusie prihlásil Roman Ferko. Nech sa páči.
Roman Ferko – nie je potrebné, aby som sa vyjadroval v diskusii. Sme tu spolu s Janom
Hricišákom, všetky otázky boli zodpovedané. Beriem na vedomie.
Bod 17
Záver
Starostka obce ukončila prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva v roku 2016 prítomným
poďakovala za účasť. Zasadnutie bolo ukončené o 21:37 hod.

Overovatelia:
Júlia Drábiková

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

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

Jozefína Kolesárová .........................................
Zapisovateľka:
Andrea Müllerová

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

29

