OBEC NIŽNÝ KLÁTOV
Zápisnica
z dvadsiateho prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 12.6.2018
Prítomní:
Starostka obce:
Poslanci:

PhDr. Ing. Marcela Jokeľová
Júlia Drábiková, Kamil Haraj, Tomáš Hudák, M.A. Ivan Novotný,
Matej Silvay, Lukáš Štefan

Neprítomný:
Ďalší prítomní:

Jozefína Kolesárová
Andrea Müllerová, zamestnankyňa obce

Verejnosť:

podľa prezenčnej listiny

Program:
 Otvorenie zasadnutia
 Schválenie programu, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
a navrhovateľa uznesení
 Kontrola plnenia uznesení
 Návrh rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva Obce Nižný Klátov
 Návrh VZN č.2/2018 o verejnom poriadku na území obce Nižný Klátov
 Návrh záverečného účtu za rok 2017, správa z auditu účtovnej závierky zo dňa
17.5.2018
 Voľby hlavného kontrolóra obce
 Separácia odpadov v chatovej osade Klatovianka, umiestnenie kontajnerov na
separovaný odpad, umiestnenie kontajnerov na komunálny odpad
 Rozpočtové opatrenie č. 1
 Zápis do obecnej kroniky za rok 2013, 2014
 Schválenie kúpy pozemkov v časti Čaks
 Schválenie kúpy pozemkov v časti Mlynky
 Schválenie predaja pozemkov
 Schválenie zámeru predaja pozemkov
 Určenie dopravného značenia v obci
 Určenie rozsahu úväzku starostu obce
 Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva
 Rôzne
 Diskusia
 Záver
Bod 1
Otvorenie zasadnutia
V zmysle pozvánky dvadsiate prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva v Nižnom Klátove
otvorila starostka obce o 18:43 hod.. Pozvánka na dnešné zasadnutie bola poslancom
doručená spolu s materiálmi. Pozvánka bola zverejnená. Svoju neúčasť na zasadnutí nikto
neospravedlnil. Prítomní sú 6 poslanci. Sme uznášania schopní, môžeme začať.
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Bod 2
Schválenie programu, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a navrhovateľa
uznesení
Starostka obce konštatovala uznášaniaschopnosť obecného zastupiteľstva a konštatovala, že
od 1.4.2018 je účinný novelizovaný zákon o obecnom zriadení. Zmeny sa dotkli aj
schvaľovania návrhu programu a to jeho jednotlivých bodov. V návrhu rokovacieho poriadku
je to už upravené.
Z uvedeného dôvodu 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 21. zasadnutia obecného
zastupiteľstva.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6
0
0
1

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

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 21. zasadnutia obecného zastupiteľstva,
pričom na prijatie tohto uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných poslancov.
Program 21. zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
a navrhovateľa uznesení
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Návrh rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva Obce Nižný Klátov
5. Návrh VZN č.2/2018 o verejnom poriadku na území obce Nižný Klátov
6. Návrh záverečného účtu za rok 2017, správa z auditu účtovnej závierky zo dňa
17.5.2018
7. Voľby hlavného kontrolóra obce
8. Separácia odpadov v chatovej osade Klatovianka, umiestnenie kontajnerov na
separovaný odpad, umiestnenie kontajnerov na komunálny odpad
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9. Rozpočtové opatrenie č. 1
10. Zápis do obecnej kroniky za rok 2013, 2014
11. Schválenie kúpy pozemkov v časti Čaks
12. Schválenie kúpy pozemkov v časti Mlynky
13. Schválenie predaja pozemkov
14. Schválenie zámeru predaja pozemkov
15. Určenie dopravného značenia v obci
16. Určenie rozsahu úväzku starostu obce
17. Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva
18. Rôzne
19. Diskusia
20. Záver
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6
0
0
1

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

Poslanci návrh uznesením schválili.
Za zapisovateľku zo zasadnutia obecného zastupiteľstva starostka určila Andreu Müllerovú,
za overovateľov: Tomáša Hudáka, Mateja Silvaya za navrhovateľa uznesení Kamila Haraja.
Bod 3
Kontrola plnenia uznesení
Starostka obce – na dvadsiatom zasadnutí 20.3.2018 bolo prijatých 17 uznesení (244-260), 1
VZN č.1/2018.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie kontrolu plnenia uznesení (uznesenie
č.244); predložený rozpočet na roky 2019 – 2020 (uznesenie č.249); a) návrh rozpočtu na
roky 2019 a 2020, b) neuplatňovanie programov v rozpočte Obce Nižný Klátov od roku 2014
(uznesenie č.250); akcie organizované v roku 2018 (uznesenie č. 251); stanovisko Urbariátu
pozemkového spoločenstva Nižný Klátov k žiadosti Okresného úradu Košice-okolie,
katastrálny odbor o zmenu predsedu komisie ROEP (uznesenie č.257); informácie ohľadom
odmien poslancov za rok 2017; poplatku za rozvoj; festivalu Rudohoria, Malá Ida, 16.6.2018;
Juniálesu, 23.6.2018; návrhu Zmien a doplnkov č.3 ÚPN obce Nižný Klátov; kanalizácie MŠ;
projektov v rámci MAS; projektov v rámci IROP; neuzavretia zmluvy pani Bystrianska;
poskytnutia čerpania rozpočtu; vrecového zberu odpadov od 1.4.2018; čistiarne pitnej vody;
samostatnej referentky, kancelárie; stolnotenisového turnaja 18.3.2018; osobného služobného
motorového vozidla; videa 700. výročia; vyhlásenia klatovčanik; žalôb; výrubu stromov;
knihy Nižný Klátov 1317-2017; zimnej údržby; kontaktov a osadenia volejbalových stĺpov na
viacúčelovom ihrisku (uznesenie č. 260).
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh VZN č. 1/2018 o organizácii miestneho
referenda na území obce Nižný Klátov (uznesenie č. 245); návrh rozpočtu obce na roky 20182020 (uznesenie č. 250).
Obecné zastupiteľstvo schválilo doplnenie článku 2 „Zásady odmeňovania poslancov“
o akcie Deň zeme, deň dobrovoľníctva, Deň zdravia (uznesenie č.246); Zásady odmeňovania
poslancov“ s účinnosťou od 20.3.2018 (uznesenie č. 247); dotáciu pre Rímskokatolícku
farnosť Najsvätejšej Trojice Vyšný Klátov na opravu organu v kostole sv. Michala
archanjela v Nižnom Klátove vo výške 3 000 € a zníženie prostriedkov na verejné
priestranstvo vo výške 1 500 € (uznesenie č. 248); a) rozpočet na rok 2018 do výšky
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jednotlivých ekonomických kategórií v celkovej sume: Bežný rozpočet, príjmy 632 095 €,
výdavky 636 693 €, Kapitálový rozpočet, príjmy 207 000 €, výdavky 272 000 €, Finančné
operácie príjmy 69 648 €, výdavky 50 €, Rozpočet SPOLU príjmy 908 743 €, výdavky 908
743 €, b) použitie rezervného fondu obce v sume 63 000 € na nákup pozemkov, spoluúčasť
na spolufinancovaní projektov - projekty predložené v rámci MAS Rudohorie, IROP a PRV a
spolufinancovanie rekonštrukcie miestnych komunikácii (uznesenie č. 250); dĺžku
pracovného času hlavného kontrolóra obce: 0,2, (uznesenie č. 252); vypracovanie znaleckého
posudku na pozemky parcela registra E č. 713/501 a E č. 713/1 (uznesenie č. 255); zámer
kúpy pozemkov v časti Mlynky parcely registra E č. 2886/501 a 2886/1 a vypracovanie
znaleckého posudku na uvedené pozemky (uznesenie č. 256); určenie dopravného značenia
Zákaz vjazdu motorových vozidiel s dodatkovou tabuľkou Okrem povolenia Urbariátu v časti
Klatovianka a na Hore s podmienkou, že všetky náklady na vypracovanie projektu
dopravného značenia, nákup a osadenie značiek bude znášať Urbariát Pozemkové
spoločenstvo Nižný Klátov (uznesenie č. 258); A) prebytočnosť nehnuteľného majetku obce
a B) zámer predať nehnuteľný majetok obce parcela č. 3186/2, zapísaná v registri E, o výmere
14 m2, druh pozemku – ostatná plocha a parcela č. 5000/52, zapísaná v registri E, o výmere
29 m2, druh pozemku – ostatná plocha, LV č. 816 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 ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb., ktorým je skutočnosť, že obec k predmetnému pozemku nemá prístup a je pre
obec nevyužiteľný a prebytočný. Cena pozemku sa stanovuje na 20 €/m2 (uznesenie č. 259);
Obecné zastupiteľstvo vyhlásilo deň konania voľby hlavného kontrolóra Obce Nižný
Klátov, a to 12. jún 2018 (uznesenie č. 252).
Obecné zastupiteľstvo určilo A) náležitosti prihlášky na výkon funkcie hlavného
kontrolóra Obce Nižný Klátov: 1. Osobné údaje: meno, priezvisko, titul; dátum narodenia;
bydlisko; kontaktné údaje (mail, telefón), 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 28.5.2018, do 12:00 hod. Súčasť prihlášky: 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. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. B)
Spôsob voľby hlavného kontrolóra obce: verejným hlasovaním o každom kandidátovi
zvlášť (uznesenie č. 252).
Obecné zastupiteľstvo delegovalo do Rady školy pri ZŠ Nižný Klátov M.A. Ivana
Novotného (uznesenie č. 253); člena do Rady školy pri MŠ Nižný Klátov Kamila Haraja
(uznesenie č. 254).
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasilo s výmenou predsedu komisie ROEP (uznesenie
č.257).
Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo na VZN č.1/2018 o organizácii miestneho referenda
na území obce Nižný Klátov.
Obecné zastupiteľstvo neprijalo uznesenie k bodu žiadosť o zmenu územného plánu; k
návrhu rekonštrukcie miestnej komunikácie, k bodu prerokovanie platu starostky obce.
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.
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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, 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.
Starostka obce predložila návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov
berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6
0
0
1

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

Uznesenie bolo prijaté.
Bod 4
Návrh rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva Obce Nižný Klátov
Starostka obce – s účinnosťou od 1.4.2018 bol novelizovaný zákon o obecnom zriadení.
Zmeny v zákone bolo potrebné upraviť v rokovacom poriadku obecného zastupiteľstva Obce
Nižný Klátov. V súčasnosti platný rokovací poriadok bol schválený obecným zastupiteľstvom
19.12.2010 uznesením č. 3/A/1/2010. Návrh Vám bol zaslaný, vypracoval ho doc. JUDr.
Jozef Tekeli, PhD.
Starostka obce dala hlasovať o Návrhu rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva obce
Nižný Klátov: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov podľa § 11ods. 4 písm. k) a v súlade
s § 12 ods. 11 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje rokovací poriadok obecného zastupiteľstva Obce Nižný Klátov.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6
0
0
1

Júlia Drábiková, Kamil Haraj, Tomáš Hudák, M.A. Ivan Novotný, Matej
Silvay, Lukáš Štefan
Jozefína Kolesárová
5

Uznesenie bolo prijaté.
Bod 5
Návrh VZN č.2/2018 o verejnom poriadku na území Obce Nižný Klátov
Starostka obce bol Vám zaslaný návrh VZN č. 2/2018 (viď príloha). Návrh VZN č. 2/2018
o verejnom poriadku na území obce Nižný Klátov bol dňa 25.05.2018 zverejnený, termín na
uplatnenie pripomienok k návrhu bol stanovený na 05.06.2018. Do uvedeného termínu neboli
predložené pripomienky k návrhu. Účinnosť VZN č. 2/2018 od 1.7.2018.
Starostka obce dala schváliť 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. 2/2018 o verejnom poriadku na území obce Nižný Klátov.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6
0
0
1

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

Uznesenie bolo prijaté.
Starostka obce dala hlasovať o VZN č. 2/2018: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov
podľa § 11 ods. 4 písm. g), § 6 ods. 1, § 4 ods. 5 písm. a) bod 2. a 5. a písmeno b) zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade
s ustanovením § 48 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
sa uznáša na VZN č.2/2018 o verejnom poriadku na území obce Nižný Klátov.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6
0
0
1

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

Poslanci sa na VZN č. 2/2018 uzniesli.
Bod 6
Návrh záverečného účtu Obce Nižný Klátov za rok 2017, správa z auditu účtovnej
závierky zo dňa 17.5.2018
Starostka obce predložila obecnému zastupiteľstvu návrh záverečného účtu obce za rok 2017,
zverejnený 2.5.2018 na webovom sídle obce a úradnej tabuli (viď príloha). Správa z auditu
účtovnej závierky od nezávislého audítora zo dňa 17.05.2018 (viď príloha) s uvedením:
...“priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Nižný
Klátov k 31.12.2017 a výsledku jej hospodárenia“...
S materiálmi bol predložený návrh na uznesenie. K otázke rezervného fondu k 31.12.2017 bol
stav rezervného fondu 196 615,83 €, bude doplnený o 12 587,70 € spolu 209 203,53 €. Stav
rezervného fondu k 31.12.2010 bol 35 854,32 €.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov v
súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a § 16 ods.
10 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p.
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I. berie na vedomie
a) správu z auditu účtovnej závierky zo dňa 17.5.2018
II. schvaľuje
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 €
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6
0
0
1

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

Poslanci tento návrh hlasovaním schválili bez pripomienok.
Bod 7
Voľba hlavného kontrolóra obce
Starostka obce obecné zastupiteľstvo prijalo na zasadnutí 20.3.2018 v zmysle zákona
uznesenie o rozsahu úväzku hlavného kontrolóra (0,2), spôsobe a vykonaní voľby (verejné
hlasovanie o každom kandidátovi zvlášť) a náležitosti prihlášky pre voľbu hlavného
kontrolóra obce, ktorými boli 1. Osobné údaje: meno, priezvisko, titul; dátum narodenia;
bydlisko; kontaktné údaje (mail, telefón), 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 a stanovili termín voľby a termín predkladania
prihlášok 28.5.2018 do 12:00 hod. Starostka požiadala verejnosť o opustenie miestnosti
z dôvodu otvárania obálok, v ktorých sú osobné údaje kandidátov. Na zasadnutí boli otvorené
obálky s prihláškami a spísaná zápisnica z otvárania obálok (viď príloha).
Na návrh Tomáša Hudáka bol predložený návrh na 15 minútovú prestávku o 19:12 hod.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6
0
0
1

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

Poslanci prestávku hlasovaním schválili.
Prestávka bola ukončená o 19:30 hod.
Starostka obce predložila návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov
berie na vedomie 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.
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Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

5

Kamil Haraj, Tomáš Hudák, M.A. Ivan Novotný, Matej Silvay, Lukáš
Štefan

0
1
1

Júlia Drábiková
Jozefína Kolesárová

Uznesenie bolo prijaté.
Starostka obce predložila návrh uznesenia: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov
vylučuje 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
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

5

Kamil Haraj, Tomáš Hudák,, M.A. Ivan Novotný, Matej Silvay, Lukáš
Štefan

0
1
1

Júlia Drábiková
Jozefína Kolesárová

Uznesenie bolo prijaté.
Starostka obce predložila návrh, aby hlavným kontrolórom Obce Nižný Klátov s nástupom od
1.7.2018 na obdobie šiestich rokov bol Mgr. Lukáš Bernát.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

1
0
5
1

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

Kandidát získal 1 platný hlas. Mgr. Lukáš Bernát nebol zvolený za hlavného kontrolóra Obce
Nižný Klátov.
Bod 8
Separácia odpadov v chatovej osade Klatovianka, umiestnenie kontajnerov na
separovaný odpad, umiestnenie kontajnerov na komunálny odpad
Od 1.4.2018 sa zmenila organizácia separovaného zberu v obci. 1100 litrové kontajnery na
separovaný odpad boli stiahnuté, domácnosti separujú do vriec. Vývoz jednotlivých odpadov
sa uskutočňuje podľa harmonogramu priamo z domácností. Vrecový systém má zabezpečiť
zvýšenú čistotu vyseparovaného odpadu a zároveň zvýšenie jeho množstva. Separácia sa týka
iba domácností, nie chatových osád, nakoľko systém zberu financuje NATUR – PACK, a.s.
organizácia zodpovednosti výrobcov a vychádza z toho, že vlastníci chát nemajú trvalý pobyt
v obci kde sa chata nachádza a náklady na separáciu hradia už pre obec, resp. mesto kde má
občan trvalý pobyt, ak Košice tak hradia separáciu odpadu v Košiciach. Problémom je, že
v obci máme cca 300 domácností ale 400 chát, na ktorých sa trvalo býva a tvorí sa vzhľadom
k tomu, že chaty nie sú napojené na vodovod a majú vo veľa prípadoch nevyhovujúce studne
aj veľa plastového odpadu – fľaše.
Na základe dodatku s firmou NATUR – PACK, a. s. boli kontajnery z chatových osád
stiahnuté bez náhrady. Separovať majú vlastníci chát v mieste svojho trvalého pobytu.
Koncom apríla tak bolo z časti Klatovianka stiahnutých 8 kusov 1100 l kontajnerov na
8

separovaný odpad.
Objavili sa sťažnosti, že chatárom nie je v 21. storočí umožnené odpad separovať. V tejto
časti hlavne „starí chatári“ boli zvyknutí separovať, viacerí tam trvalo bývajú a nebudú
odnášať odpad do miesta trvalého bydliska, takže bude končiť v komunálnom odpade, čo
bude pre obec znamenať zvýšené náklady. Minimálne 4 kontajnery na separovaný odpad boli
však aj doteraz zapĺňané komunálnym odpadom.
Môj návrh je osadiť tam štyri kontajnery, z toho tri na plast, jeden sklo s tým, že sa budú
sledovať. Náklad by tam mal byť do tisíc eur, môžeme ísť na priame zadanie. Viete, že zber
komunálneho odpadu máme vyobstaraný. Nikto by nám ten zber lacnejšie neurobil, lebo
KOSIT už u nás separovaný odpad zbiera. Len sa tam umiestnia kontajnery. Najlepšie by bolo
ich dať na miesto, kde by boli pod dozorom, lebo vieme čo všetko končí v kontajneroch na
plast. Akonáhle je to znečistené nad 50 % iným odpadom, tak aj toto bude problém, lebo to už
nebude cena 9,84 Eur za kontajner, ale 16,56 Eur, pretože komunálny odpad je drahší tak či
tak. Myslím si, že chatári nebudú nosiť separovaný odpad do mesta, ale budú to dávať do
komunálu a tým sa zvýši množstvo komunálneho odpadu. Za rok 2017 sme mali najvyššie
množstvo vytriedeného odpadu za ostatné roky. Ja som dosť skeptická. Ten rok 2018 pôjde
s množstvom vyseparovaného odpadu dolu. Uvidíme. Máme problém aj s komunálnym
odpadom, pretože chýbajú tam aj kontajnery na komunálny odpad. V rámci chatových osád
máme ročne 37 vývozov, v rámci domácností raz za dva týždne, čo je 26 vývozov.
V súčasnosti nás Klatovianka stojí 4500 Eur na rok, tých osem kontajnerov, 37 vývozov na
rok. Takže môj návrh je štyri na separák, dva podľa podmienok na komunál.
Tomáš Hudák – teraz majú koľko?
Starostka obce – teraz majú osem kontajnerov na komunál.
Matej Silvay – a ešte majú veľkokapacitný kontajner.
Starostka obce – to je na Úboči.
Matej Silvay – ja si myslím, že toho tam majú dosť. Nevieme to tam ustrážiť.
Tomáš Hudák – nemôžeme to dať na reťaz?
Matej Silvay – bolo to už tak.
Starostka obce – každý týždeň chodia iné posádky z KOSITU. Zabudnú kľúčik na dispečingu,
ako to bolo aj predtým. Separáky vynášajú cez víkendy.
Tomáš Hudák – veď by sme sa mohli dohodnúť, kľúče môžu byť v potravinách.
Starostka obce – všetci rozprávajú, že v 21. storočí sa neumožňuje odpad separovať.
Júlia Drábiková – len aby sa nám tam nevytvárali skládky.
Starostka obce – aj to je možné. Tomu odpadu sa tam nevyhneme.
Návrh je umiestnenie 4 kusov 1100 l kontajnerov na separovaný odpad a 2 kusov 1100 l
kontajnerov na komunálny odpad od júla 2018.
V časti Klatovianka je toho času umiestnených 8 kontajnerov a náklad na zber, odvoz
a zneškodnenie odpadu je 4 586,52 € za 37 vývozov za rok.
Podľa cenovej ponuky
Prenájom kontajnerov na separovaný odpad
je 9,84 € za 6 mesiacov 59,04 a počet 4 = 236,16 €
Vyprázdňovanie sklo 3 x 8,04 € = 24,12 € (1 kontajner) a plast 6 vývozov x 8,04 = 48,24 € (3
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kontajnery) = 144,72 €
Celkový náklad 405,00 € do konca roka na separovaný odpad.
Potrebné je umiestnenie podľa potreby aj kontajneru na komunálny odpad.
Podľa mandátnej zmluvy
Zber, odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu z 1100 l nádob vrátane prenájmu
je 16,56 € x 19 vývozov 314,64 € a počet 2 kontajnery = 629,28 €
Celkový náklad 629,28 € do konca roka na komunálny odpad.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov
schvaľuje 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.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6
0
0
1

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

Uznesenie bolo prijaté.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov
schvaľuje 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.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6
0
0
1

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

Uznesenie bolo prijaté.
Bod 9
Rozpočtové opatrenie č. 1
Starostka obce bolo Vám zaslané rozpočtové opatrenie.
Tomáš Hudák – chcel by som rozdeliť jedničku aj dvojku zvlášť. A pri tej dvojke by som
chcel vedieť, že o čo sa tam jedná, lebo som to nepochopil. Rekonštrukciu domu smútku,
alebo tie iné veci, na to sme v rozpočte vyčlenili na financovanie.
Starostka obce – ale aký kód zdroja máš v rozpočte sa pýtam?
Tomáš Hudák – to neviem.
Starostka obce – je pravda, že ja som takto ešte nefungovala, lebo na environmentálnom
fonde som mala v zmluve, že ak nám dodávateľ práce ukončil, prebrali sme to, dostali sme
peniaze z environfondu a do desiatich dní sme to preposielali dodávateľovi. PPA, program
rozvoja vidieka, MASK-a fungujú ináč. Najprv to musíš z vlastných prefinancovať, čiže buď
si zoberieš úver, alebo to vykryješ z rezervného fondu a potom ti napr. PPA do 30, alebo 60
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dní pošle peniaze na účet obce. To je jedná vec. Druhá vec je, že toto je podľa rozpočtových
pravidiel Európskej únie schodoch rozpočtu, pretože používaš peniaze minulých rokov. Čiže
zapájaš to do rozpočtu ako finančnú operáciu a je to považované za schodok rozpočtu. A ten
môžeš robiť iba do augusta. To znamená, že keď nám prejde v júni, začne sa robiť
v septembri, v novembri nám to treba preplatiť, tak mi už nebudeme môcť použiť rezervný
fond, ani brať úver.
Tomáš Hudák – máme na pláne robiť dom smútku teraz na vlastné náklady?
Starostka obce – ešte raz, my máme podanú žiadosť. Už sme ju dvakrát dopĺňali. Predložili
sme ju v novembri 2017, v marci 2018 nám povedali, že nás zaregistrovali, pridelili nám
číslo. V máji 2018 nám dali dvakrát doplniť žiadosť, dali nám na to päť pracovných dní. Je
jún. Vyhodnotiť by sa to malo ešte do volieb. Prvá výzva bola v novembri 2015 a podaj
projektov bol do marca 2016.
Tomáš Hudák – v prípade, že nám to neschvália, tie peniaze sa nepoužijú?
Starostka obce – áno, máš tam použitie rezervného fondu v sume 190 000 €, lebo je tam
narátaná rekonštrukcia Domu smútku, to je žiadosť na základe PRV, opatrenie 7.4,
rekonštrukcia šatní a zázemia pre ihriská, to je cca 40-tisíc Eur, to je cez MASK-u, ďalej
podpora elektromobility v sume 30-tisíc z environmentálneho fondu a 2-tisíc z vlastných
prostriedkov, to je cez environmentálny fond. A to v prípade úspešnosti projektov v rámci
podpor PRV, MAS a Environmentálneho fondu a v prípade ich realizácie. Realizácia
znamená, že to bude ukončené v roku 2018. V podstate ja som na to bola upozornená. Bolo tu
povedané, že si nemôžete robiť s rozpočtom, čo chcete a kedy chcete. Len do augusta
môžeme ísť do schodku, neskôr nie.
Tomáš Hudák – ide mi o to, aby sme neostali na nule v rezervnom fonde, lebo ideme toto
všetko robiť v sume 190-tisíc eur za naše prostriedky. Keď prejdú žiadosti, tak áno.
Starostka obce – buď ideš do rezervného fondu, alebo môžeš schváliť úver. Ale musíš to
povedať teraz a v akej výške. Ale s úverom máme problém, keďže ste nezvolili kontrolóra.
Kamil Haraj – ako si povedala, že musí to byť v roku 2018. Relatívne, keď budeme vedieť
v septembri, že to prešlo, aj v zime sa bude opravovať?
Starostka obce – ja som si podmienky nevymyslela. Je to podľa toho ako nám dajú zmluvy. Ja
som nerobila projekty cez PRV. Každá výzva je iná. Čo si oni dajú do zmlúv, to ja netuším.
Napríklad v MASK-e to fungovalo tak, že keď si podáš žiadosť, máš verejné obstarávanie,
dodávateľ môže začať robiť.
Tomáš Hudák – na Dom smútku bol aký rozpočet?
Starostka obce – 130-tisíc eur. 120-tisíc bolo na dotáciu a potom tam bola spoluúčasť.
Spoluúčasť nie je problém, to máme cez 46 kód zdroja rezervný fond, ale v rozpočte máme
120-tisíc eur cez kód zdroja – štátne dotácie, alebo dotácie európskej únie. A my potrebujeme
mať v rozpočte, že to budeme mať kryté z rezervného fondu.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov
schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. : 1/2018
a) presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa
nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, v rámci položky funkčná klasifikácia
0111výdavky obce 1900 €, v rámci položky funkčná klasifikácia 1012 invalidita a ZŤP a
0510 nakladanie s odpadom v celkovej sume 1 000 €,
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v rámci položky funkčná klasifikácia 09111 predprimárne vzdelávanie s bežnou
starostlivosťou v celkovej sume 4 400 €, v rámci položky funkčná klasifikácia 09601 školské
stravovanie v rámci predprimárneho vzdelávania v celkovej sume 800 €, v rámci položky
funkčná klasifikácia 09602 školské stravovanie v rámci primárneho vzdelávania v celkovej
sume 500 €, v rámci položky funkčná klasifikácia 09603 školské stravovanie v rámci
nižšieho sekundárneho vzdelávania a položky funkčná klasifikácia 09602 školské stravovanie
v rámci primárneho vzdelávania v celkovej sume 600 €, v rámci položky funkčná klasifikácia
09111 predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou a položky 0810 rekreačné
a športové služby v celkovej sume 39 000 €.
b) rozpočtové opatrenie – povolené prekročenie a viazanie príjmov
v grantoch obce v sume 50 €
c) rozpočtové opatrenie – povolené prekročenie a viazanie výdavkov
na položke funkčná klasifikácia 0820 ostatné kul. služby vrátane KD v sume 50 €,
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6
0
0
1

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

Uznesenie bolo prijaté.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov
schvaľuje 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.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

4
0
2
1

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

Uznesenie bolo prijaté.
Bod 10
Zápis do obecnej kroniky za rok 2013, 2014
Starostka obce boli Vám zaslané zápisy do obecnej kroniky za rok 2013 a 2014.
Starostka obce dala schváliť 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 2013.
Hlasovanie:
Za:

6

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

0
Proti:
0
Zdržal sa:
1
Jozefína Kolesárová
Neprítomný:
Uznesenie bolo prijaté.
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Starostka obce dala schváliť 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 2014.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

5

Kamil Haraj, Tomáš Hudák, M.A. Ivan Novotný, Matej Silvay, Lukáš
Štefan

0
1
1

Júlia Drábiková
Jozefína Kolesárová

Uznesenie bolo prijaté.
Bod 11
Schválenie kúpy pozemkov v časti Čaks
Starostka obce boli Vám zaslané podklady ku kúpe pozemku v časti Čaks vrátane časti
znaleckého posudku č. 22/2018.
Starostka obce dala schváliť 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.
schvaľuje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov kúpu pozemku, parcela 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 €.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6
0
0
1

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

Uznesenie bolo prijaté.
Starostka obce ako bolo spomenuté pre vybudovanie odvodňovacieho kanála je potrebný ešte
pozemok 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. Nakoľko by bolo potrebné
vypracovať znalecký posudok, ktorý by bol drahší ako cena pozemku, vlastníci sa vyjadrili,
že tento pozemok obci darujú. Aj to je potrebné obecným zastupiteľstvom schváliť.
Starostka obce dala schváliť 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.
schvaľuje 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
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a katastra Slovenskej republiky na LV č. 1085 do výlučného vlastníctva obce Nižný Klátov,
Hlavná 1/1, 044 12 Nižný Klátov.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6
0
0
1

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

Uznesenie bolo prijaté.
Bod 12
Schválenie kúpy pozemkov v časti Mlynky
Starostka obce boli Vám zaslané podklady ku kúpe pozemku v časti Mlynky vrátane časti
znaleckého posudku č. 21/2018.
Starostka obce dala schváliť 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.
schvaľuje 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 €.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6
0
0
1

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

Uznesenie bolo prijaté
Starostka obce ako bolo spomenuté na parcele č. 2886/501 sa nachádza zástavka autobusu.
Ďalšia časť pozemku je vo vlastníctve obce a potrebné je ešte odkúpiť pozemok parcela
registra E KN č. 2886/2 o celkovej výmere 171 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 vedeného v katastri nehnuteľností Úradu geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky na LV č. 1756.
Bod 13
Schválenie predaja pozemkov
Starostka obce boli Vám zaslané podklady ku predaji obecného pozemku. Na minulom
zasadnutí bol schválený a zverejnený zámer predaja pozemku, parcela č. 3186/2, zapísaná v
registri E, o výmere 14 m2, druh pozemku – ostatná plocha a parcely č. 5000/52, zapísaná v
registri E, o výmere 29 m2, druh pozemku – ostatná plocha, LV č. 816 vedený v katastri
nehnuteľnosti Úradom geodézie, kartografie, katastra Slovenskej republiky v katastrálnom
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území Nižný Klátov.
Starostka obce dala schváliť 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 § 9a
ods. 8 písm. e) zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. schvaľuje 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.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6
0
0
1

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

Uznesenie bolo prijaté.
Bod 14
Schválenie zámeru predaja pozemkov
Starostka obce dňa 06.06.2018 Ing. Valér Kováč, Čaksová 24, 044 12 Nižný Klátov požiadal
o odkúpenie obecného pozemku (viď príloha).
Predmetom predaja je časť parcely registra C č. 1443, o výmere 39 m2, druh pozemku –
ostatná plocha LV č. 900 Úradom geodézie, kartografie, katastra Slovenskej republiky v
katastrálnom území Nižný Klátov.
Za dôvody hodné osobitného zreteľa, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona
č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obec Nižný Klátov považuje:
podľa § 7 ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. orgány obce a organizácie
sú povinné hospodáriť s majetkom obce v prospech rozvoja obce a jej občanov a ochrany a
tvorby životného prostredia. V zmysle ods. 2 citovaného zákona orgány obce a organizácie sú
povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať. Sú povinné najmä a) udržiavať a
užívať majetok, b) chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím.
Vzhľadom k tomu, že k predmetnému pozemku je obmedzený prístup a obec ho nemôže
využívať v súlade so zákonom o majetku obcí, je pre obec prebytočným nehnuteľným
majetkom.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov
schvaľuje 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 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.
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Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6
0
0
1

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

Uznesenie bolo prijaté.
Bod 15
Určenie dopravného značenia v obci
Starostka obce viacerí obyvatelia obce sa sťažujú na rýchlosť áut, ktoré prechádzajú
jednotlivými ulicami, parkovaním áut na miestnych komunikáciách a zelených pásoch tak, že
sťažujú prejazd ostatným účastníkom cestnej premávky. Na ulici Stará Košická žiada
o osadenie značky s obmedzenou rýchlosťou pani Bernátová, na rýchlosť sa sťažujú aj
obyvatelia ulice Čaksovej, kde máme osadenú značku obytná zóna a z nej vyplýva
obmedzená rýchlosť, ktorá však nie je dodržiavaná. Na rýchlosť sa sťažovali viacerí majitelia
nehnuteľností vedľa cesty III triedy, ktorých sme už odkázali na Okresný úrad Košice –
okolie, ktorý je oprávnený osadzovať značky vedľa cesty III. triedy. Prebehli aj merania,
všetci vieme ako sa dodržujú predpisy na Slovensku. Za ani nie hodinu namerali počas
víkendu 3 vodičov, v obci išli rýchlosťou cez 80 km/hod. Parkovanie je problém na ulici
Čaksovej, Hlavnej, Tichej, Záhradnej resp. sa dá povedať, že na všetkých uliciach.
Prosím o vyjadrenie.
Môj názor je, že ak sa rozhodneme určovať dopravné značenie, predtým by značenie, jeho
potrebu mal posúdiť znalec z oblasti dopravy a to komplexne. Mala som sťažnosti na to
rázcestie smerom ku kostolu a ďalej na Starú Košickú.
Tomáš Hudák – určite by to mal posúdiť nejaký znalec.
Starostka obce – otázka je, či to chcete, alebo nechcete riešiť. S tým sú spojené náklady.
Matej Silvay – v Čakse nemáme vysporiadanú cestu.
Starostka obce – ale máme tam osadenú značku. Dobre vieme, že po Starej Košickej chodia
nákladné vozidlá a sú rýchle. Ja som bola sama svedkom, že cez ten most idú rýchlo.
Ing. Jozef Drábik – problém ciest, kvality a rýchlosti by bolo na jedno samostatné rokovanie
zastupiteľstva, pretože cesty v obci Nižný Klátov sú hrozné, hrozné, hrozné a ešte hroznejšie.
Sama ste tu pred chvíľočkou spomínali ulicu, na ktorej bývate vy aj ja, je hrozná. Ja by som
premenoval na hroznú, prašnú, deravú. Presne ako ste spomínali na Starej Košickej ulici, ako
je odbočka na cintorín, tak tam môj brat havaroval. A videl som tam aj jedno havarované auto
v priekope. Tak by bolo treba nejaké zrkadlo, ale stojí to veľa peňazí. Treba to zvážiť. Chcel
by som sa opýtať, či obec má passport ciest, ktorý by mala mať. Či obec vie, ktoré cesty sú
obecné a ktoré nie sú obecné, lebo mám s tým skúsenosti, že sa hovorí, no nie sú obecné. Fakt
by bolo dobré nejaký taký materiál mať na tie cesty, lebo sú dôležité. Navrhujem, aby sa obec
aj týmto zaoberala a nejakú passportizáciu ciest urobila, lebo dopravné značenie je to
najmenej, to najjednoduchšie a najlacnejšie osadiť dopravné značky. Ale čo s tými cestami,
ktoré sú naše, ktoré nie sú naše, o ktoré sa musíme starať, ako starať. Nehovorím
o vlastníckych vzťahoch. Vlastnícke vzťahy sú v celej republike nevyriešené. Ale čo sa týka
obce, aby sme si povedali, čo je naše, čo je intravilánové, čo je extravilánové. V Klatovianke
aký problém je. Stojíme na ceste a vyhlásime, že tá cesta neexistuje. Vieme, ako to je, že de
facto a de jure je niečo iné.
Starostka obce – pán Drábik zastavím Vás. Máme určenie dopravného značenia. Ste povedali,
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že sa chcete vyjadriť k tomuto bodu. Mám osloviť dopravného znalca, aby sme vedeli, že čo
to bude stáť, alebo nie?
Kamil Haraj – určite áno.
Tomáš Hudák – vieme požiadať o merač na cestu III. triedy? Lebo je problém ako chodia
z Vyšného Klátova.
Matej Silvay – osloviť znalca čo sa týka obecných ciest a cesty III. triedy.
Starostka – dobre ja sa ho na to opýtam.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov
berie na vedomie informácie podané v bode určenie dopravného značenia v obci a súhlasí s
oslovením znalca z oblasti dopravy.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6
0
0
1

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

Uznesenie bolo prijaté.
Bod 16
Určenie rozsahu úväzku starostu obce
Starostka obce - v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení zmien a doplnkov, je obecnému zastupiteľstvu vyhradené určiť najneskôr 90 dní
pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu. S prihliadnutím na
uvedené je predložený : návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce Nižný
Klátov na nové volebné obdobie rokov 2018 – 2022, a to: v rozsahu 1.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov
v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. určuje
výkon funkcie starostu Obce Nižný Klátov v novom volebnom období r. 2018 – 2022
v rozsahu 1, t. z. v plnom rozsahu.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6
0
0
1

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

Uznesenie bolo prijaté.

Bod 17
Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva
V zmysle § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov,
obecnému zastupiteľstvu je vyhradené určiť pred voľbami počet poslancov na celé volebné
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obdobie r. 2018 – 2022. Obec Nižný Klátov mala k 31.12.2017 828 obyvateľov, t. z., že
počet poslancov môže byť od 5 do 7. Návrh na počet poslancov v novom volebnom období r.
2018 - 2022 7.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov
v súlade s § 11 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. určuje počet
poslancov Obce Nižný Klátov v novom volebnom období r. 2018 – 2022 – 7.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6
0
0
1

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

Uznesenie bolo prijaté.
Bod 18
Rôzne
Občianske združenie Rodičovské združenie Klatovčanik
Starostka obce – do 30.4.2018 sme mohli prispieť na združenie 2 % z daní.
Stiahnutie kontajnerov
Starostka obce – boli stiahnuté kontajnery k 30.4.2018 z časti obce a chatových osád na
separovaný zber.
Roznáška letákov, vriec
Starostka obce – bola vykonaná roznáška vriec na separovaný zber a letákov.
Vznik Rady školy pri ZŠ, MŠ
Starostka obce – v máji nám vznikli rady školy, dňa 15.5.2018 Rada školy pri Základnej
škole, kde je zástupcom obce pán Novotný a dňa 21.5.2018 Rada školy pri Materskej škole,
Čaksová 167/1, Nižný Klátov, kde je zástupcom obce pán Haraj.
Výrub stromov
Starostka obce – uskutočnil sa výrub stromov. Mali sme výnimku, výrub sa mohol uskutočniť
do 10.4.2018 nie do 31.3.2018.
Stretnutie s predsedom KSK Ing. Rastislavom Trnkom
Starostka obce – témou stretnutia je vznik Rady starostov, do ktorej jednotlivé regióny
navrhujú kandidátov.
Stretnutie s vlastníkmi pozemkov
Starostka obce – stretla som sa viackrát s vlastníkmi pozemkov v časti Čaks, Mlynky.
Čerpanie rozpočtu za 1.Q
Starostka obce – bolo Vám zaslané čerpanie rozpočtu za obec a ZŠ za prvý kvartál.
Plynová prípojka OcÚ
Starostka obce – riešili sme plynovú prípojku na obecný úrad, lebo ju treba posilniť.
Oprava zábradlia a zvodidiel
Starostka obce – požiadali sme správu ciest KSK o opravu zábradlia a zvodidiel. Keď ste si
všimli, tak na rázcestí do Hýľova a do Nižný Klátov boli poškodené zvodidlá a zároveň aj
zábradlie mosta. Keďže blízko poškodeného zábradlia je plynové potrubie oprava bola
18

nevyhnutná.
Meranie rýchlosti v k.ú. Nižný Klátov
Starostka obce – na základe nehody na ceste III triedy sa zvýšili počty hliadok a meraní
v obci.
Stanovisko SVP - čistenie a oprava regulácie Nižnoklátovského potoka
Starostka obce – dňa 23.5.2018 nám bolo doručené stanovisko SVP ohľadne čistenia a opravy
regulácie Nižnoklátovského potoka. Najskôr to urobia v roku 2019. Od obce chcú pozemok,
kde by tie nánosy vedeli umiestniť (viď príloha).
Tomáš Hudák – máme tu Jozefa Drábika. Dal by som mu slovo.
Ing. Jozef Drábik – dá sa to riešiť.
Starostka obce – dobre, čiže ich odkážem na Vás, pretože obec nemá vo vlastníctve takéto
pozemky.
Festival RUDOHOHIA
Starostka obce – uskutoční sa 16.6.2018 túto sobotu v Malej Ide. Vystúpi FS Klatovčan, varí
sa kotlíkové jedlo + máme stánok. Od 14:30 hod sa hodnotia súťaže, varenie by mal hodnotiť
Michal Hudák.
Kanalizácia MŠ
Starostka obce – materskú školu máme napojenú na kanalizáciu. Dúfam, že sa to nebude
upchávať a čerpačka bude fungovať.
Projekty v rámci MAS
Starostka obce – informovala som Vás v bode RO. Malo by to byť uzavreté do volieb.
Neuzavretie zmluvy s pani Bystrianskou
Starostka obce – stále nemáme uzavretú zmluvu s pani Bystrianskou. Povedala, že sa zastaví.
Snáď to uzavrieme do konca roka.
Osobné služobné motorové vozidlo
Starostka obce – bola podaná žiadosť o elektromobil, pretože máme problém s autom. Boli
aspoň opravené brzdy. Čaká nás STK v decembri.
Tomáš Hudák – chcem upozorniť, že o nejaké dva tri mesiace bude výzva na nabíjaciu
stanicu.
Starostka obce – uvidíme. 33 áut je na celé Slovensko.
Zápis detí do MŠ
Starostka obce – 2. a 3. mája sa uskutočnil zápis detí do materskej školy.
Komunitný plán
Starostka obce – povinní sme vypracovať komunitný plán. Keď sa pamätáte, dala som návrh
na VZN o sociálnych službách, ktoré nebolo schválené. Takže, ako komunitný plán, tak aj
VZN musíme v zmysle zákona vypracovať.
Poistenie obce
Starostka obce – robíme verejné obstarávanie s ostatnými obcami ohľadne poistenia.
Označenie budov
Starostka obce – bolo schválené nové označenie budov. To budeme musieť upraviť.
Nakúpené tabule máme.
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Čistenie cesty III. triedy a miestnych komunikácií
Starostka obce – na základe objednávky boli vyčistené miestne komunikácie po zimnej
údržbe.
Veľkokapacitné kontajnery
Starostka obce – boli rozmiestnené 4 VKK od 20. -23.4.2018.
Deň otvorených dverí v MŠ
Starostka obce – dňa 28.4.2018 sa v MŠ uskutočnil Deň otvorených dverí.
Cvičenie – Zdravý chrbát
Starostka obce – od 15.5.2018 sa cvičí v KD
Úprava terénu v MŠ
Starostka obce – potrebná je ešte úprava terénu po rozkopávke areálu pri výstavbe kanalizácie
Oprava verejného osvetlenia, obecného rozhlasu
Starostka obce – museli sme urobiť opravy verejného osvetlenia, rozhlasu. Ďalšia časť nás
čaká. Je problém s vedením rozhlasu na Čaksovej, Hlavnej. Takisto je to aj so stĺpmi.
Prístrešok v MŠ
Starostka obce – bol vybudovaný prístrešok, už bol aj poškodený.
Hokejový klub Nižný Klátov
Starostka obce – náš hokejový klub získal prvé miesto v Čaňa open lige 30+.
Prevádzka v MŠ
Starostka obce – prevádzka v materskej školy bude aj v mesiaci júli.
Obecná knižnica
Starostka obce – na webovom sídle obce sú zverejnené knihy, ktoré si obyvatelia môžu
v knižnici vypožičať.
Deň Matiek
Starostka obce – program na deň matiek žiaci školy pripravili 18.5.2018.
Passport ciest
Starostka obce – passport ciest má obec vypracovaný. Keďže môžu byť nové výzvy na
ihriská, tak som potrebovala zamerať naše futbalové ihrisko. Bude s tým problém, lebo časť
futbalového ihriska je vo vlastníctve urbariátu. Chcela som, aby sme to mali aspoň zamerané
a zapísané. Uvidím ako to prejde cez kataster. Keď tu bude geodet, tak chcem, aby nám
zameral ulicu Čaksovú od domu pána Komarovského, cca až po hranicu katastra, ako má
chatu pani Korlová. Ďalšiu ulicu Cintorínsku od polovičky starého cintorína až po trafo.
Aspoň urobiť zápis záznamovo.
Starostka obce predložila návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov
berie na vedomie 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
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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;
obecnej knižnice; dňa matiek; passportu ciest.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

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

6
0
0
1

Jozefína Kolesárová

Uznesenie bolo prijaté.
Tomáš Hudák – podľa novelizácii zákona o obecnom zriadené, by sa poslanci mali vzdelávať.
Je možnosť mať predplatné na nejaký portál, kde by som vedel dostávať informácie?
Starostka obce – máme prístup do takého portálu. Skúsim zistiť, koľko je možné mať
prístupov. Určite aj RVC bude robiť školenia pre poslancov. Ak je záujem, budem Vás
informovať.
Bod 19
Diskusia
Starostka obce – otvorila diskusiu, do diskusie sa prihlásili štyria diskutujúci.
Mgr. Lukáš Bernát – kedy bude ďalšia voľba kontrolóra?
Tomáš Hudák – na najbližšom obecnom zastupiteľstve sa vyhlási.
Ing. Jozef Drábik – chcel by som poprosiť, aby ste mi písomne doručili, prečo som bol
vylúčený z voľby hlavného kontrolóra, menovite, konkrétne, kvôli čomu a čo mi chýbalo. A
čo sa týka ihriska a ostatných vecí treba dať oficiálnu požiadavku. Urbariát nemá námietky,
vyjadríme sa, že áno a poprípade urobíme nájomnú zmluvu.
Starostka obce – futbalové ihrisko sa týka Urbariátu Bukovec. Na Cintorínskej ulici budeme
určite riešiť Urbariát Nižný Klátov. Pozemok na Klatovianke mali záujem vlastníci susednej
chaty odkúpiť.
Radoslav Hudák – nebudem sa vyjadrovať.
Ing. Gabriela Staníková – chcela by som sa vyjadriť k obecnému hlásniku, podľa mňa je
napísaný veľmi jednostranne.
Bod 20
Záver
Starostka obce ukončila dvadsiate prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva, prítomným
poďakovala za účasť. Zasadnutie bolo ukončené o 20:26 hod.

Overovatelia:
Tomáš Hudák

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

........................................................
PhDr. Ing. Marcela Jokeľová
starostka obce
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Matej Silvay

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

Zapisovateľka:
Andrea Müllerová

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