OBEC NIŽNÝ KLÁTOV
Zápisnica
z dvadsiateho druhého zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 10.9.2018
Prítomní:
Starostka obce:
Poslanci:

PhDr. Ing. Marcela Jokeľová
Júlia Drábiková, Kamil Haraj, Tomáš Hudák, Jozefína Kolesárová,
Matej Silvay, Lukáš Štefan

Neprítomný:
Ďalší prítomní:

M.A. Ivan Novotný
Andrea Müllerová, zamestnankyňa obce

Verejnosť:

podľa prezenčnej listiny

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
a navrhovateľa uznesení
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Nižný Klátov
5. Návrh VZN č. 3/2018 o úhradách za sociálne služby poskytované obcou Nižný
Klátov
6. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
7. Zápis do obecnej kroniky za rok 2015, 2016, 2017
8. Schválenie odmien pre poslancov OZ
9. Rozpočtové opatrenie č. 2, č.3
10. Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy
11. Schválenie predaja časti pozemku
12. Žiadosť o kúpu nehnuteľného majetku Obce Nižný Klátov
13. Rôzne
14. Záver
Bod 1
Otvorenie zasadnutia
V zmysle pozvánky dvadsiate druhé zasadnutie obecného zastupiteľstva v Nižnom Klátove
otvorila starostka obce o 18:32 hod. Prítomní sú traja poslanci, Júlia Drábiková, Matej Silvay
a Lukáš Štefan. Zatiaľ nie sme uznášaniaschopní. Poslanci Kamil Haraj, Tomáš Hudák
a Jozefína Kolesárová prišli na zasadnutie obecného zastupiteľstva 18:34 hod. Sme
uznášaniaschopní. Pozvánka na dnešné zasadnutie bola poslancom doručená spolu s
materiálmi. Pozvánka bola zverejnená. Svoju neúčasť na zasadnutí ospravedlnil M.A. Ivan
Novotný. Prítomní sú 6 poslanci. Sme uznášania schopní, môžeme začať.
Bod 2
Schválenie programu, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a navrhovateľa
uznesení
Starostka obce konštatovala uznášaniaschopnosť obecného zastupiteľstva a nasledovalo
schválenie programu.
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V zmysle rokovacieho poriadku otváram diskusiu. Má niekto návrh na vypustenie bodov
návrhu programu zasadnutia, ktorý bol v zmysle § 12 ods. 4 zákona SNR č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p. zverejnený? Na prijatie uznesenia o vypustení bodov návrhu
programu zasadnutia v poradí v akom boli predložené je potrebná nadpolovičná väčšina
hlasov všetkých poslancov (4).
Starostka obce konštatovala, že nikto nepredložil návrh na vypustenie bodov programu
zasadnutia.
Ak nie sú návrhy na vypustenie bodov návrhu programu zasadnutia, dávam hlasovať
o bodoch návrhu programu zasadnutia. Na prijatie uznesenia o bodoch návrhu programu
zasadnutia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých poslancov (4).
Starostka obce dala hlasovať o bodoch návrhu programu 22. zasadnutia obecného
zastupiteľstva.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6
0
0
1

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

Poslanci návrh uznesením schválili.
Má niekto návrh na doplnenie bodov návrhu programu zasadnutia? Na prijatie uznesenia
o doplnení bodov návrhu programu zasadnutia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov
všetkých poslancov (4).
Starostka obce konštatovala, že nikto nepredložil návrh na doplnenie bodu programu
zasadnutia.
Starostka obce dala hlasovať o schválení programu 22. zasadnutia obecného zastupiteľstva,
pričom na prijatie tohto uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných poslancov.
Program 22. zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
a navrhovateľa uznesení
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Nižný Klátov
5. Návrh VZN č. 3/2018 o úhradách za sociálne služby poskytované obcou Nižný
Klátov
6. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
7. Zápis do obecnej kroniky za rok 2015, 2016, 2017
8. Schválenie odmien pre poslancov OZ
9. Rozpočtové opatrenie č. 2, č.3
10. Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy
11. Schválenie predaja časti pozemku
12. Žiadosť o kúpu nehnuteľného majetku Obce Nižný Klátov
13. Rôzne
14. Záver
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Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6
0
0
1

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

Poslanci návrh uznesením schválili.
Starostka obce – predložila obecnému zastupiteľstvu na schválenie návrh členov návrhovej
komisie: Tomáš Hudák, Matej Silvay, Lukáš Štefan, za predsedu navrhla Mateja Silvaya.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6
0
0
1

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

Poslanci návrh uznesením schválili.
Návrhy uznesení boli poslancom predložené spolu s materiálmi. Návrhy prednáša predseda
návrhovej komisie. Návrh na zmenu návrhu uznesenia predkladajú poslanci návrhovej
komisie písomne, pričom musia byť opatrené podpisom predkladateľa. Predseda návrhovej
komisie pred hlasovaním zrekapituluje postupnosť návrhov, o ktorých sa bude hlasovať.
Počas bodu rôzne a záver nie je možné prijímať schvaľovacie uznesenia, t. j. obecné
zastupiteľstvo sa uznáša iba výrokom „berie na vedomie“.
Za zapisovateľku zo zasadnutia obecného zastupiteľstva starostka určila Andreu Müllerovú,
za overovateľov: Júliu Drábikovú, Kamila Haraja.
Bod 3
Kontrola plnenia uznesení
Starostka obce – na dvadsiatom prvom zasadnutí 12.6.2018 bolo prijatých 21 uznesení (261281), 1 VZN č.2/2018.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie kontrolu plnenia uznesení (uznesenie
č.261); správu z auditu účtovnej závierky zo dňa 17.5.2018 (uznesenie č.264); informáciu,
že 1. na voľbu hlavného kontrolóra sa prihlásili dvaja kandidáti, 2. podmienky v zmysle
zákona o obecnom zriadení a uznesenia č. 252/2018 zo dňa 20.3.2018 nesplnil kandidát na
hlavného kontrolóra Ing. Jozef Drábik a splnil kandidát na hlavného kontrolóra Mgr. Lukáš
Bernát (uznesenie č.265); informácie podané v bode určenie dopravného značenia v obci
(uznesenie č. 278); informácie ohľadom občianskeho združenia Rodičovské združenie
Klatovčanik; stiahnutia kontajnerov; roznášky letákov, vriec; vzniku Rady školy pri ZŠ, MŠ;
výrubu stromov; stretnutia s predsedom KSK Ing. Rastislavom Trnkom; stretnutia
s vlastníkmi pozemkov; čerpania rozpočtu za 1.Q; plynovej prípojky OcÚ; opravy zábradlia
a zvodidiel; merania rýchlosti v k. ú. Nižný Klátov; stanoviska SVP - čistenia a opravy
regulácie Nižnoklátovského potoka; festivalu RUDOHORIA; kanalizácie MŠ; projektov
v rámci MAS; neuzavretia zmluvy s pani Bystrianskou; osobného služobného motorového
vozidla; zápisu detí do MŠ; komunitného plánu; poistenia obce; označenia budov; čistenia
cesty III. triedy a miestnych komunikácií; veľkokapacitných kontajnerov; dňa otvorených
dverí v MŠ; cvičenia Zdravý chrbát; úpravy terénu v MŠ; opravy verejného osvetlenia,
obecného rozhlasu; prístrešku v MŠ; hokejového klubu Nižný Klátov; prevádzky v MŠ;
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obecnej knižnice; dňa matiek; passportu ciest (uznesenie č. 281).
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo VZN č. 2/2018 o verejnom poriadku na území
obce Nižný Klátov (uznesenie č. 263).
Obecné zastupiteľstvo schválilo rokovací poriadok obecného zastupiteľstva Obce
Nižný Klátov (uznesenie č.262); a) celoročné hospodárenie Obce Nižný Klátov za rok 2017
bez výhrad, b) presun prebytku hospodárenia za rok 2017 do rezervného fondu obce v sume
7 089,70 €, c) presun finančných prostriedkov minulých rokov do rezervného fondu obce
v sume 5 498 € (uznesenie č. 264); umiestnenie 4 kusov 1100 l kontajnerov na separovaný
odpad 3 plast, 1 sklo na náklady Obce Nižný Klátov (prenájom kontajnerov +
vyprázdňovanie) podľa cenovej ponuky KOSIT a. s. (uznesenie č. 267); umiestnenie 2 ks
1100 l kontajnerov na komunálny odpad na náklady Obce Nižný Klátov (zber, odvoz
a zneškodnenie odpadu z 1100 l nádob vrátane prenájmu) podľa rámcovej zmluvy KOSIT a.
s. (uznesenie č. 268); rozpočtové opatrenie č. 1 (uznesenie č. 269); použitie rezervného
fondu obce v sume 190 000 € na krytie výdavkov spojených s prefinancovaním
„Rekonštrukcie Domu smútku v Nižnom Klátove“ „Rekonštrukcie šatní a zázemia pre
ihriská“ „Podporou elektromobility v obci Nižný Klátov“ v prípade úspešnosti projektov
v rámci podpor PRV, MAS a Environmentálneho fondu a v prípade ich realizácie (uznesenie
č. 270); zápis do kroniky obce za rok 2013 (uznesenie č. 271); zápis do kroniky obce za rok
2014 (uznesenie č. 272); trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov kúpu pozemku, registra
E KN č.713/501, o celkovej výmere 248 m2, druh pozemku – trvalé trávne porasty,
v katastrálnom území Nižný Klátov v spoluvlastníctve Jozef Gazdičko, Ing., Sofijská 22,
Košice, spoluvlastnícky podiel 1/2 a Irena Bílková, r. Semanová, Ing., Rovníkova 10, Košice,
spoluvlastnícky podiel 1/2, vedeného v katastri nehnuteľností Úradu geodézie, kartografie
a katastra Slovenskej republiky na LV č. 1085 do výlučného vlastníctva obce Nižný Klátov,
Hlavná 1/1, 044 12 Nižný Klátov za cenu 4 110 € (uznesenie č. 273); trojpätinovou väčšinou
všetkých poslancov darovanie pozemku, parcela registra E KN č.713/1, o celkovej výmere 12
m2, druh pozemku – trvalé trávne porasty, v katastrálnom území Nižný Klátov v
spoluvlastníctve Jozef Gazdičko, Ing., Sofijská 22, Košice, spoluvlastnícky podiel 1/2 a Irena
Bílková, r. Semanová, Ing., Rovníkova 10, Košice, spoluvlastnícky podiel 1/2, vedeného
v katastri nehnuteľností Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky na LV č.
1085 do výlučného vlastníctva obce Nižný Klátov, Hlavná 1/1, 044 12 Nižný Klátov
(uznesenie č. 274); trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov kúpu pozemku, parcela
registra E KN č.2886/501, o celkovej výmere 81 m2, druh pozemku – trvalé trávne porasty,
v katastrálnom území Nižný Klátov v spoluvlastníctve Jozef Ondrejkovič, Myslavská 122,
Košice, spoluvlastnícky podiel 2/12, Dávid Korl, Ing. Hlavná 17, Nižný Klátov,
spoluvlastnícky podiel 5/12 a Ján Ondrejkovič, nezistený vlastník v nakladaní SPF, Búdková
36, Bratislava, spoluvlastnícky podiel 5/12, vedeného v katastri nehnuteľností Úradu
geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky na LV č. 1756 do výlučného vlastníctva
obce Nižný Klátov, Hlavná 1/1, 044 12 Nižný Klátov za cenu 1 340 € (uznesenie č. 275);
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov predaj obecného pozemku, parcela registra KN E
č. 3186/2, o celkovej výmere 14 m2, druh pozemku – ostatná plocha, v katastrálnom území
Nižný Klátov a pozemku, parcela registra KN E č. 5000/52, o celkovej výmere 29 m2, druh
pozemku – ostatná plocha, v katastrálnom území Nižný Klátov vo vlastníctve Obce Nižný
Klátov vedeného v katastri nehnuteľností Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej
republiky na LV č. 816 do výlučného vlastníctva žiadateľom Miroslav Bernát a Monika
Bernátová, obaja bytom Rovníkova 6, Košice za cenu 20 €/ m2, s tým, že dôvod predaja
osobitný zreteľ bol schválený uznesením č. 259/2018 dňa 20.3.2018 (uznesenie č. 276);
trojpätinovou väčšinou všetkých A) prebytočnosť nehnuteľného majetku obce a B) zámer
predať nehnuteľný majetok obce, parcela č. KN C č. 1443, zapísaná v registri C, o výmere 39
m2, druh pozemku – ostatná plocha, LV č. 900 vedeného v katastri nehnuteľnosti Úradom
geodézie, kartografie, katastra Slovenskej republiky v katastrálnom území Nižný Klátov,
ktorej vlastníkom je obec Nižný Klátov a to ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a
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ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p., ktorým je skutočnosť, že
obec k predmetnému pozemku má obmedzený prístup a je pre obec nevyužiteľný
a prebytočný. Cena pozemku sa stanovuje na 20 €/m2 (uznesenie č. 277);
Obecné zastupiteľstvo vylúčilo z voľby hlavného kontrolóra obce kandidáta Ing.
Jozefa Drábika z dôvodu, že nepredložil prihlášku so všetkými náležitosťami na výkon
funkcie hlavného kontrolóra Obce Nižný Klátov (uznesenie č.266).
Obecné zastupiteľstvo súhlasilo s oslovením znalca z oblasti dopravy (uznesenie
č.278).
Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo na VZN č.2/2018 o verejnom poriadku na území
obce Nižný Klátov.
Obecné zastupiteľstvo určilo výkon funkcie starostu Obce Nižný Klátov v novom volebnom
období r. 2018 – 2022 v rozsahu 1, t. z. v plnom rozsahu (uznesenie č. 279); počet poslancov
Obce Nižný Klátov v novom volebnom období r. 2018 – 2022 – 7 (uznesenie č.280).
Obecné zastupiteľstvo neprijalo uznesenie k bodu voľby hlavného kontrolóra obce.
V zmysle schválených uznesení boli zverejnené rokovací poriadok, VZN obce č. 2,
umiestnené 4 ks kontajnerov na separovaný odpad (už bol jeden z nich vyvezený ako
komunálny odpad), oslovený znalec náklad by bol 1 500 €, bol uskutočnený prevod na
rezevný fond, na ktorom je toho času 209 203,53 €.
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, pretože 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, pretože 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. 125/2016 zo dňa 30.5.2016, uznesenia č. 131/2016, 133/2016, 138/2016 zo dňa
24.8.2016, uznesenie č. 156/2016 zo dňa 14.12.2016, uznesenie č. 166/2017, zo dňa
9.2.2017, uznesenie č. 223, 240 zo dňa 14.12.2017, uznesenie č. 258,259/2018, zo dňa
20.3.2018, uznesenie č. 268, 273, 274, 275, 276, 277/2018 zo dňa 12.6.2018 sú v plnení.
Nebolo podpísané uznesenie č. 18/2015 zo dňa 09.01.2015, 29, 30, 31, 34/2015 zo dňa
08.04.2015, uznesenie č. 84/2015
zo dňa 15.12.2015, uznesenie č. 215/2017 zo dňa
23.10.2017, uznesenie č. 232, 233/2017 zo dňa 14.12.2017, dôvody boli zverejnené.
Predseda návrhovej komisie Matej Silvay konštatoval, že nebol predložený návrh na zmenu
návrhu uznesenia a predniesol návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov
berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia:

Hlasovanie:
5

Za:

6

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

0
0
1

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

Uznesenie bolo prijaté.
Bod 4
Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Nižný Klátov
Starostka obce – v zmysle § 80 zákona o sociálnych službách obce, obec vypracúva
komunitný plán sociálnych služieb vo svojom územnom obvode a po schválení ho predkladá
vyššiemu územnému celku (§ 83). Návrh Vám bol zaslaný, bol zverejnený vypracovala ho
JUDr. Monika Jurčová spolu s návrhom VZN č. 3/2018. Požiadala predsedu návrhovej
komisie o prednesenie návrhu uznesenia.
Predseda návrhovej komisie Matej Silvay konštatoval, že nebol predložený návrh na zmenu
návrhu uznesenia a predniesol návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov
podľa § 4 ods. 3 písm. p) zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a v súlade s § 83 ods.4 zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
a o zmene a doplnení zákona č. 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský
zákon) v znení neskorších predpisov schvaľuje Komunitný plán sociálnych služieb obce
Nižný Klátov.
Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6
0
0
1

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

Uznesenie bolo prijaté.
Bod 5
Návrh VZN č.3/2018 o úhradách za sociálne služby poskytované obcou Nižný Klátov
Starostka obce bol Vám zaslaný návrh VZN č. 3/2018 (viď príloha). Návrh VZN č. 3/2018
o úhradách za sociálne služby poskytované obcou Nižný Klátov bol dňa 21.08.2018
zverejnený, termín na uplatnenie pripomienok k návrhu bol stanovený na 31.08.2018. Do
uvedeného termínu neboli predložené pripomienky k návrhu. Účinnosť VZN č. 3/2018 od
1.10.2018. Požiadala predsedu návrhovej komisie o prednesenie návrhu uznesenia.
Predseda návrhovej komisie Matej Silvay konštatoval, že nebol predložený návrh na zmenu
návrhu uznesenia a predniesol návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov
v súlade s § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. prerokovalo
VZN č. 3/2018 o úhradách za sociálne služby poskytované obcou Nižný Klátov.
Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia:

Hlasovanie:
6

Za:

6

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

0
0
1

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

Uznesenie bolo prijaté.
Predseda návrhovej komisie Matej Silvay predniesol návrh na prijatie VZN č. 3/2018:Obecné
zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov podľa § 11 ods. 4 písm. g), § 6 ods. 1, § 4 ods. 5 písm. a)
bod 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
v súlade s ustanovením § 72 ods. 2 zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
a o zmene a doplnení zákona č. 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský
zákon) v znení neskorších predpisov sa uznáša na VZN č.3/2018 o úhradách za sociálne
služby poskytované obcou Nižný Klátov.
Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu VZN:
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6
0
0
1

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

Poslanci sa na VZN č. 3/2018 uzniesli.
Bod 6
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
Starostka obce obecné zastupiteľstvo prijalo na zasadnutí 13.9.2017 uznesenie v zmysle
zákona o rozsahu úväzku hlavného kontrolóra, spôsobe a vykonaní voľby a náležitosti
prihlášky pre voľbu hlavného kontrolóra obce. Voľba bola uskutočnená na zasadnutí
23.10.2017, pričom jeden kandidát bol z voľby vylúčený, druhý kandidát nebol zvolený. Na
tom istom zasadnutí bola vyhlásená ďalšia voľba kontrolóra. Uznesenie o vyhlásení voľby
bolo 2.11.2017 pozastavené a dňa 24.12.2017 stratilo platnosť. Vyhlásenie voľby hlavného
kontrolóra bolo zaradené do programu zasadnutia 13.3.2018 a rovnako 20.3.2018. Voľby sa
uskutočnili na zasadnutí 12.6.2018, pričom jeden kandidát bol z voľby vylúčený, druhý
kandidát nebol zvolený. Nakoľko obec nemá hlavného kontrolóra je potrebné vyhlásiť ďalšiu
voľbu hlavného kontrolóra obce. Uznesenie o vyhlásení, materiál k uvedenému bodu bol
poslancom zaslaný. Požiadala predsedu návrhovej komisie o prednesenie návrhu uznesenia.
Predseda návrhovej komisie Matej Silvay konštatoval, že nebol predložený návrh na zmenu
návrhu uznesenia a predniesol návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný
Klátov v súlade s §18a ods. 2 a následných zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov I. vyhlasuje deň konania voľby hlavného kontrolóra Obce Nižný
Klátov, a to 10. december 2018, II. schvaľuje dĺžku pracovného času hlavného kontrolóra
obce: 0,2, III. určuje:
A) náležitosti prihlášky na výkon funkcie hlavného kontrolóra Obce Nižný Klátov:
1. Osobné údaje:
- meno, priezvisko, titul
- dátum narodenia
- bydlisko
- kontaktné údaje (mail, telefón)
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2. Dosiahnuté najvyššie vzdelanie
3. Prax v samospráve (počet rokov a pozície), prax v kontrole
4. Informácia o podnikaní, alebo vykonávaní inej zárobkovej činnosti, členstve v riadiacich,
kontrolných, alebo dozorných orgánoch právnických osôb, ktoré vykonávajú
podnikateľskú činnosť
5. Absolvované vzdelávania so zameraním na úsek kontroly
Termín predloženia prihlášok s prílohami: do 22.11.2018, do 12:00 hod.
Súčasťou prihlášky sú:
- profesijný životopis s prehľadom doterajšej pracovnej praxe s uvedením pracovnej
pozície,
- overená fotokópia dokladu o vzdelaní,
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
- súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
B) Spôsob voľby hlavného kontrolóra obce:
verejným hlasovaním o každom kandidátovi zvlášť
Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6
0
0
1

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

Uznesenie bolo prijaté.
Bod 7
Zápis do obecnej kroniky za rok 2015, 2016, 2017
Starostka obce boli Vám zaslané zápisy do obecnej kroniky za rok 2015, 2016, 2017.
Predseda návrhovej komisie Matej Silvay konštatoval, že nebol predložený návrh na zmenu
návrhu uznesenia a predniesol návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov
v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 písm. s) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
schvaľuje zápis do kroniky obce za rok 2015.
Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6
0
0
1

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

Uznesenie bolo prijaté.
Predseda návrhovej komisie Matej Silvay konštatoval, že nebol predložený návrh na zmenu
návrhu uznesenia a predniesol návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov
v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 písm. s) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
schvaľuje zápis do kroniky obce za rok 2016.
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Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6
0
0
1

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

Uznesenie bolo prijaté.
Predseda návrhovej komisie Matej Silvay konštatoval, že nebol predložený návrh na zmenu
návrhu uznesenia a predniesol návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov
v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 písm. s) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje zápis do kroniky obce za rok 2017.
Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6
0
0
1

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

Uznesenie bolo prijaté.
Bod 8
Schválenie odmien pre poslancov OZ
Starostka obce – bol Vám zaslaný návrh na odmeny za rok 2018 na základe zverejnenej
dochádzky (viď prílohy). Odmeny poslancov sú za rok 2018 za účasť na troch zasadnutiach
obecného zastupiteľstva (20.3.2018, 12.6.2018 a 10.9.2018). Spolu maximálna výška odmeny
60 €.
Potrebné je obecným zastupiteľstvom schváliť jednorázové aktivity a aktivity vyžadujúce
prípravu.
Navrhujem za jednorázové aktivity účasť na sobáši, deň matiek.
Navrhujem za aktivity vyžadujúce prípravu šachový turnaj, stolnotenisový turnaj, festival
Rudohoria, juniáles.
Navrhujem mimoriadnu odmenu v zmysle čl. 2 ods. 2 za celé volebné obdobie vo výške 500
€.
Jozefína Kolesárová – chcem doplniť prezenčku, čo sme mali brigádu.
Starostka – takže ťa poprosím papier na doplnenie predloženého návrhu uznesenia. V zmysle
nového rokovacieho poriadku má byť návrh predložený písomne s podpisom predkladateľa
a návrhom na doplnenie. Má to byť elektronicky tri dni vopred.
Tomáš Hudák – tá mimoriadna odmena/akcia, je to myslené za nejaké akcie, alebo komplet
za volebné obdobie? Lebo v skutočnosti bol 3,5 roka poslancom aj Metod Korpesio. Či sa to
neráta, keď on sa vzdal? Takúto situáciu som nezažil.
Starostka – toto predkladám v roku 2018. Poslancom už nie je. Ale môžeš predložiť návrh.
Tomáš Hudák – bežne to bolo tak, že bola nejaká odmena na konci volebného obdobia?
9

Starostka – bežne nebolo.
Tomáš Hudák – prečo si sa tak rozhodla?
Starostka – to je môj návrh.
Kamil Haraj – vieme rozdeliť hlasovanie o tých odmenách? Aby sa hlasovalo o 500 eurovej
odmene zvlášť a o ostatných zvlášť?
Starostka – napíš návrh a hlasujete o každej zmene zvlášť. Najprv sa hlasuje o zmenách. Keď
zmena prejde, potom sa hlasuje o celom uznesení.
Kamil Haraj – nechajme to tak.
Jozefína Kolesárová – stačí takto? Návrh doplnenia dochádzky k bodu programu
odmeňovanie poslancov – brigáda Deň dobrovoľníctva, Deň Zeme a prezenčná listina?
Starostka – dobre, čiže to bola brigáda, ktorá vyžadovala prípravu dva dni.
Predseda návrhovej komisie Matej Silvay konštatoval, že Jozefína Kolesárová predložila
návrh na doplnenie návrhu uznesenia a predniesol návrh na doplnenie uznesenia: Obecné
zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov schvaľuje doplnenie dochádzky k bodu programu
odmeňovanie poslancov: brigády Deň dobrovoľníctva, Deň Zeme s prezenčnou listinou.
Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu na doplnenie uznesenia:
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

5
0
1
1

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

Uznesenie bolo prijaté.
Predseda návrhovej komisie Matej Silvay konštatoval, že predložený návrh na doplnenie
návrhu uznesenia bol schválený a predniesol návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce
Nižný Klátov schvaľuje odmeny v zmysle čl. 2 zásad odmeňovania poslancov za účasť na
zasadnutiach obecného zastupiteľstva, za jednorázové aktivity podľa dochádzky: účasť na
sobáši, deň matiek; za aktivity vyžadujúce prípravu podľa dochádzky: šachový turnaj,
stolnotenisový turnaj, festival RUDOHORIA, juniáles, Deň Zeme, Deň dobrovoľníctva
a mimoriadnu odmenu vo výške 500 €.
Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

3
3
0
1

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

Uznesenie nebolo prijaté.

Bod 9
Rozpočtové opatrenie č. 2, 3
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Starostka obce základná škola bola vyzvaná k spracovaniu rozpočtového opatrenia, nebolo
doručené, v materiáloch som nepredložila za školu je to rozpočtové opatrenie č. 3.
Potrebujeme presunúť peniaze škole za zber papiera vo výške 213 €. Úpravy v zmysle
rozpočtového opatrenia č. 2 sú v rámci rozpočtu obce.
Tomáš Hudák – čo s tým, že v rozpočtovom opatrení je počítané s odmenami, ktoré sa
neschválili.
Starostka – presunuté to tam môže byť, ak by boli schválené odmeny neskôr. Keď to chceš
zmeniť, nie je problém. Je pravda, že potrebujeme vymeniť desať svetiel, keďže
predpokladám, že Ministerstvo financií nezvykne vyhodnocovať projekty, ktoré boli poslané.
Poslala som žiadosť o výmenu osvetlenia na ceste III. triedy. Návrh by som dala presun z
odmien na svetlá.
Na návrh Tomáša Hudáka bol predložený návrh na 10 minútovú prestávku o 19:00 hod.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6
0
0
1

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

Poslanci prestávku hlasovaním schválili.
Prestávka bola ukončená o 19:10 hod.
Predseda návrhovej komisie Matej Silvay konštatoval, že starostka obce predložila návrh na
zmenu a doplnenie návrhu uznesenia a predniesol návrh na zmenu a doplnenie uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu na položke 2yy 0111 637 41 výdavky obce (služby
– odmeny poslancom) -5000 €, na položku 2yy 0640 635 41 verejné osvetlenie v sume 5000
€.
Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu na zmenu a doplnenie návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6
0
0
1

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

Uznesenie bolo prijaté.
Predseda návrhovej komisie Matej Silvay konštatoval, že bol predložený návrh na zmenu a
doplnenie návrhu uznesenia a predniesol návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. : 2/2018
a) presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa
nemenia celkové príjmy a celkové výdavky,
v rámci položky funkčná klasifikácia 0830 vysielacie služby 1 210 € a položky 0520
nakladanie s odpadovými vodami -1 210 €, v rámci položky funkčná klasifikácia 0111
výdavky obce 1 500 €, položky funkčná klasifikácia 0640 verejné osvetlenie 5 000 €, a
položiek funkčná klasifikácia 0451 správa a údržba ciest - 2 500 €, položky funkčná
klasifikácia 1012 invalidita a ZŤP – 4 000 €
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b) rozpočtové opatrenie – povolené prekročenie a viazanie príjmov
v dividendách a pokutách v sume 1 695 €
c) rozpočtové opatrenie – povolené prekročenie a viazanie výdavkov
na položke funkčná klasifikácia 0830 vysielacie služby v sume 1 292 € a 0111 výdavky obce
v sume 403 € v celkovej sume 1 695 €
Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6
0
0
1

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

Uznesenie bolo prijaté.
Predseda návrhovej komisie Matej Silvay konštatoval, že nebol predložený návrh na zmenu
návrhu uznesenia a predniesol návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. : 3/2018
a) rozpočtové opatrenie – povolené prekročenie a viazanie príjmov
v poplatkoch v sume 213 €
b) rozpočtové opatrenie – povolené prekročenie a viazanie výdavkov
na položke funkčná klasifikácia 09121 primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou v sume
106 €, a 09211 nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou v sume 107 €
Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6
0
0
1

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

Uznesenie bolo prijaté.
Bod 10
Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy
Starostka obce obec má uzavreté zmluvy o nájme poľnohospodárskeho pozemku od 5.3.2015,
ide o parcelu registra E č. 1121, o výmere 2 075 m2, druh pozemku orná pôda, LV č. 1245,
ktorej vlastníkom je Tomáš Hudák, spoluvlastnícky podiel ¾ a Anna Kurčová,
spoluvlastnícky podiel ¼. Doba nájmu sú štyri roky, blíži sa nám koniec obdobia nájmu preto
návrh na uzavretie nájomnej zmluvy. Oslovila som pani Kurčovú súhlasí s nájmom. Tomáš
Hudák sa môže vyjadriť. Rovnako spolu s pani Drábikovou ako členkou výboru Urbariátu
k môjmu návrhu zobrať do nájmu pozemok parcela registra C č. 31117/1, o výmere 35 604
m2, druh pozemku orná pôda, LV č. 1154, vo vlastníctve urbariátnikov. Nájomné pri týchto
pozemkoch by bol ročne 356,04 € pre urbariát a pre Tomáša Hudáka 15,57 €, pani Kurčovú
5,18 € (0,01 € za m2).
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Návrh na uznesenie Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov súhlasí s uzavretím zmluvy
o nájme poľnohospodársky pozemkov parcela registra E č. 1121, o výmere 2 075 m2, druh
pozemku orná pôda, LV č. 1245, ktorej vlastníkom je Tomáš Hudák, spoluvlastnícky podiel
¾ a Anna Kurčová, spoluvlastnícky podiel ¼ a pozemku parcela registra C č. 31117/1, o
výmere 35 604 m2, druh pozemku orná pôda, LV č. 1154, vo vlastníctve urbariátnikov
a nájmov vo výške 0,01 €/m2.
Tomáš Hudák – predseda tu bol?
Starostka – nie. To je môj návrh. Ja ešte neuzatváram zmluvy. Chcela som dať prednesený
návrh, lebo je pravda, že urbariát pozemok neužíva a je nám stále vytýkané, že platia vysokú
daň.
Tomáš Hudák – mohol byť prizvaný na obecné zastupiteľstvo minimálne.
Starostka – v prvom rade, či ste ochotní z obecných peňazí dávať za nájom. Nemá význam
volať predsedu urbariátu, ak nebudete súhlasiť s uzavretím zmluvy.
Kamil Haraj – načo sa používa ten pozemok?
Tomáš Hudák – na nič.
Starostka – to je na prenájom poľnohospodárskej pôdy.
Jozefína Kolesárová – ale je to stále len návrh.
Starostka – čo sa týka tvojho pozemku Tomáš?
Tomáš Hudák – jasne, samozrejme, že áno.
Predseda návrhovej komisie Matej Silvay konštatoval, že nebol predložený návrh na zmenu
návrhu uznesenia a predniesol návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov
súhlasí s uzavretím zmluvy o nájme poľnohospodársky pozemkov parcela registra E č. 1121,
o výmere 2 075 m2, druh pozemku orná pôda, LV č. 1245, ktorej vlastníkom je Tomáš Hudák,
spoluvlastnícky podiel ¾ a Anna Kurčová, spoluvlastnícky podiel ¼ a pozemku parcela
registra C č. 31117/1, o výmere 35 604 m2, druh pozemku orná pôda, LV č. 1154, vo
vlastníctve urbariátnikov a nájmu vo výške 0,01 €/m2.
Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6
0
0
1

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

Uznesenie bolo prijaté.
Bod 11
Schválenie predaja časti pozemku
Starostka obce boli Vám zaslané podklady k predaju časti pozemku pri základnej škole.
Predseda návrhovej komisie Matej Silvay konštatoval, že nebol predložený návrh na zmenu
návrhu uznesenia a predniesol návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov
v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a §
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9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. schvaľuje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov predaj časti pozemku podľa geometrického plánu
č. 100/2018 úradne overeného 15.8.2018 pod číslom 1206/2018 parcela registra KN C č.
1443, o výmere 36 m2, druh pozemku – ostatná plocha, v katastrálnom území Nižný Klátov
vo vlastníctve Obce Nižný Klátov vedeného v katastri nehnuteľností Úradu geodézie,
kartografie a katastra Slovenskej republiky na LV č. 900 do výlučného vlastníctva žiadateľovi
Ing. Valérovi Kováčovi, bytom Čaksová 24, Nižný Klátov za cenu 20 €/ m2, s tým, že dôvod
predaja osobitný zreteľ bol schválený uznesením č. 277/2018 dňa 12.06.2018.
Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6
0
0
1

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

Uznesenie bolo prijaté.
Bod 12
Žiadosť o kúpu nehnuteľného majetku Obce Nižný Klátov
Starostka obce boli Vám zaslané materiály spolu s návrhom uznesenia.
Matej Silvay – ja som zato, aby sme to nepredali, pretože zatiaľ nedošlo k dohode, alebo
výzve z ich strany, že urobia odvodňovací rigol na vlastné náklady. Na stretnutí hovorili, že
majú záujem to urobiť na vlastnom. K ničomu doteraz neprišlo. Vieme, že tie vrchné
pozemky sú parcely na stavebné úkony, že by tam bol urobený ten odvod. Je to asi jediná
schodná cesta, kde by sme sa dostali z vrchných parciel dole do potoka.
Starostka – dali sme im to do nájmu.
Predseda návrhovej komisie Matej Silvay konštatoval, že nebol predložený návrh na zmenu
návrhu uznesenia a predniesol návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov
neschvaľuje predaj pozemkov parcela registra KN E č. 3174/8, o výmere 33 m2, druh
pozemku ostatná plocha a parcely registra KN E č. 3174/5, o výmere 17 m2, druh pozemku
ostatná plocha v katastrálnom území Nižný Klátov vo vlastníctve Obce Nižný Klátov
vedeného v katastri nehnuteľností Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
na LV č. 816 do výlučného vlastníctva žiadateľom Mgr. Romanovi Vávrovi a Mgr. Daniele
Vávrovej, Dargovská 1214/3, 040 01 Košice.
Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6
0
0
1

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

Uznesenie bolo prijaté
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Bod 13
Rôzne
Reprezentácia obce - Festival RUDOHOHIA, 700. výročie Hýľov, Deň obce Baška
Starostka obce – na festivale, ktorý sa uskutočnil 16.6.2018 v Malej Ide vystúpil FS
Klatovčan, guľáš uvarili a vyhrali 3. miesto poslanci Júlia Drábiková a Tomáš Hudák. Dňa
26.8.2018 nás reprezentovalo futbalové družstvo v Hýľove, 2.9.2018 za obec varil guľáš Jozef
Hužvár v Baške.
Juniáles 2018
Starostka obce – 23.6.2018 sa uskutočnil Juniáles. Organizačne ho zabezpečil Matej Silvay
a kultúrno-športová komisia, výdaj guľášu zabezpečili poslanci Júlia Drábiková, Kamil Haraj.
Rozlúčky s predškolákmi, s deviatakmi
Starostka obce – 10 predškolákov odišlo z MŠ, rovnaký počet deviatakov zo ZŠ, po troch
z Hýľova, Vyšného Klátova, Nižného Klátova, jeden zo Zlatej Idky
Prevádzka MŠ v lete
Starostka obce – do 27.7.2018 prebiehala prevádzka v MŠ, navštevovalo ju v priemere 18
detí, prihlásené boli aj deti z Hýľova
Občianske združenie Rodičovské združenie Klatovčanik
Starostka obce – do 31.7.2018 bolo OZ poukázaných 541,13 €.
Lavice z farského kostola
Starostka obce – od 16.8.2018 máme na pódiu umiestnené lavice z farského kostola, keďže sa
maľuje a lavice sa nezmestili do sály vo Vyšnom Klátove.
Čerpanie rozpočtu za 2.Q
Starostka obce – bolo Vám zaslané čerpanie rozpočtu za obec a ZŠ za druhý kvartál.
Elektrická prípojka čerpačka
Starostka obce – bola daná do správy VVS, a.s. keďže slúži aj pre 8 bytov a dva domy.
Meranie rýchlosti v k.ú. Nižný Klátov
Starostka obce – na základe nehody na ceste III triedy a podnetov od obyvateľov sa zvýšili
počty policajných hliadok a meraní rýchlosti ako aj alkoholu.
Projekty v rámci MAS
Starostka obce – prebehlo nám opakované verejné obstarávanie na rekonštrukciu šatní.
Tentoraz bolo úspešné. Výzva na predkladanie projektov má nový termín koniec septembra,
nakoľko ešte nie je uzavretá zmluva s PPA.
Osobné služobné motorové vozidlo
Starostka obce – bola podaná opakovaná žiadosť o osobné služobné motorové vozidlo priamo
na MV SR.
Začiatok školského roka 2018/2019
Starostka obce – 3. septembra začal nový školský rok, máme 8 prvákov v ZŠ, celkový počet
žiakov 89 a 25 detí v MŠ, z toho 11 nových. Školská jedáleň pri MŠ Nižný Klátov
v školskom roku 2018/2019 poskytuje stravu pre 25 detí materskej školy, obed pre 55 žiakov
základnej školy a obed pre 48 dospelých stravníkov (dôchodcovia, zamestnanci obce a školy).
Pre 17 stravníkov sa rozváža strava do ich domácnosti. Predpokladáme, že sa počet pri
bezplatnej strave pre žiakov, ak bude od 1.1.2019 schválený, zvýši.
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Oprava verejného osvetlenia, obecného rozhlasu, ozvučenia Dom smútku
Starostka obce – vykonali sa opravy verejného osvetlenia 520 m a osadili nové lampy, ďalších
10 je potrebné osadiť. Vymenilo sa 825 metrov vedenia rozhlasu a osadili nové reproduktory.
Vymenilo sa ozvučenie v Dome smútku, zosilovač a reproduktory.
Opravy v budove OcU, MŠ so ŠJ
Starostka obce – bola vymaľovaná sobášna miestnosť, kuchyňa. V MŠ boli opravené zvody
dažďovej vody, upravené boli priestory kúpeľne. K sprche sa doplnili 3 kusy detských WC.
V detskej umývarke boli doplnené police. V priestoroch skladu bol umiestnený ďalší regál,
v šatni ďalšie skrinky. Upravené boli priestory šatne, herne a spálne. V areáli ihriska boli
umiestnené hojdačky, obrubníky, doplnené hračky, kvety. V priestoroch školskej jedálne bol
vymenený dres, dokúpené bolo potrebné vybavenie – hrnce a riady.
Pošta Nižný Klátov
Starostka obce – napriek žiadosti o zachovanie hodín pre verejnosť došlo od 3.9.2018
k zmene. Pošta bude otvorená:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

08.00 – 9.00 hod.; 13.00 – 15.00 hod.
08.00 – 9.00 hod.; 13.00 – 15.00 hod.
08.00 – 9.00 hod.; 15.00 – 17.00 hod.
08.00 – 9.00 hod.; 13.00 – 15.00 hod.
08.00 – 9.00 hod.; 13.00 – 15.00 hod.

Cvičenie – Zdravý chrbát
Starostka obce – od 5.9.2018 predbežne do 5.12.2018 sa cvičí v KD
Projekt MŠ Nižný Klátov
Starostka obce – Jeden z projektov, ktorý poslala do súťaže pani riaditeľka MŠ Nižný Klátov
PaedDr. Eva Sobinkovičová, postúpil do užšieho výberu. Potrebujeme hlasy, aby bol projekt
pre Materskú školu úspešný. Za projekt Rovnováhou k zdraviu tela i mysle na zlepšenie
svojho okolia, na ktorý Raiffeisen banka prispeje sumou 1 000 €, môžete hlasovať do
30.9.2018 na: https://www.gestopremesto.sk/hlasovanie/kosicky-kraj/2711
Projekty obec
Starostka obce – zisťovala som podmienky pri projektoch protipovodňové opatrenia, zvýšenie
kapacity materských škôl a wifi v obci. Do protipovodňových opatrení je potrebné predložiť
nový projekt. Ten, ktorý nebol úspešný „odvodnenie ulica Stará Košická“ je nepoužiteľný.
Kapacitu MŠ nemôžeme rozšíriť. V rámci výzvy IROP-PO2-SC221-PZ-2018-9 obec nie je
oprávneným žiadateľom, nakoľko sme neplnili podmienku č. 31. Výška Indexu investičnej
situácie- minimálna hodnota Indexu investičnej situácie mestskej funkčnej oblasti krajského
mesta Košice je 5,00 , hodnota obce Nižný Klátov je 2,85. Čo sa týka wifi, alokovaných je
málo finančných prostriedkov a sú určené pre obce, ktoré nemajú možnosť pripojenia. Tak
ako obec Vyšný Klátov a ani Nižný Klátov do toho nespadá. Zisťoval podmienky pán
starostka Ondrej Jusko.
Akcie v obci
Starostka obce – 21.10.2018 sa uskutoční posedenie s dôchodcami, 17.11.2018 gulečníkový
turnaj
Predseda návrhovej komisie Matej Silvay konštatoval, že nebol predložený návrh na zmenu
návrhu uznesenia a predniesol návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov
berie na vedomie informácie ohľadom reprezentácie obce - Festival RUDOHOHIA, 700.
výročie Hýľov, Deň obce Baška; Juniálesu 2018; rozlúčky s predškolákmi, s deviatakmi;
prevádzky MŠ v lete; Občianskeho združenia Rodičovské združenie Klatovčanik; lavíc
z farského kostola; čerpania rozpočtu za 2.Q; elektrickej prípojky čerpačka; merania rýchlosti
v k.ú. Nižný Klátov; projektov v rámci MAS; osobného služobného motorového vozidla;
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začiatku školského roka 2018/2019; opráv verejného osvetlenia, obecného rozhlasu,
ozvučenia Dom smútku; opráv v budove OcU, MŠ so ŠJ; pošty Nižný Klátov; cvičenia –
Zdravý chrbát; projektu MŠ Nižný Klátov; projektov obce; akcií v obci.
Starostka obce dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

Júlia Drábiková, Kamil Haraj, Tomáš Hudák, Jozefína Kolesárová, Matej
Silvay, Lukáš Štefan

6
0
0
1

M.A. Ivan Novotný

Uznesenie bolo prijaté.
Bod 14
Záver
Starostka obce ukončila dvadsiate druhé zasadnutie obecného zastupiteľstva, prítomným
poďakovala za účasť. Zasadnutie bolo ukončené o 19:32 hod.

Overovatelia:
Júlia Drábiková

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

Kamil Haraj

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

Zapisovateľka:
Andrea Müllerová

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

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

17

