OBEC NIŽNÝ KLÁTOV
Zápisnica
zo šestnásteho zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 13.09.2017
Prítomní:

Starostka obce: PhDr. Ing. Marcela Jokeľová
Poslanci: Júlia Drábiková, Kamil Haraj, Tomáš Hudák do 18:42 hod., Matej
Silvay, Lukáš Štefan
Neprítomní: Jozefína Kolesárová, M.A. Ivan Novotný
Ďalšia prítomná: Ing. Oxana Hospodárová, Andrea Müllerová, zamestnankyňa obce
Verejnosť:
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Uplatnenie poslaneckého mandátu náhradníka a zloženie sľubu
3. Schválenie programu, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
a navrhovateľa uznesení
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať
a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
6. Určenie poslaneckých obvodov
7. Komisie obecného zastupiteľstva
8. Správa o výsledkoch kontroly hlavnej kontrolórky za obdobie od 01.03.2017 do
31.07.2017
9. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
10. Zhodnotenie osláv 700.výročia prvej písomnej zmienky o obci
11. Žiadosť o zmenu územného plánu
12. Žiadosť o kúpu nehnuteľného majetku obce Nižný Klátov
13. Rôzne
14. Diskusia
15. Záver
Bod 1
Otvorenie zasadnutia
V zmysle pozvánky šestnáste zasadnutie obecného zastupiteľstva v Nižnom Klátove otvorila
starostka obce. Pozvánka na dnešné zasadnutie bola poslancom doručená spolu s materiálmi,
bola zverejnená. Prítomní sú 4 poslanci a náhradník. Sme uznášania schopní, môžeme začať.
Bod 2
Uplatnenie poslaneckého mandátu náhradníka a zloženie sľubu
Starostka obce konštatovala, že v zmysle § 192 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach
výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov ak zanikol mandát
poslanca obecného zastupiteľstva, nastupuje ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší
počet platných hlasov vo volebnom obvode, v ktorom zanikol mandát. Podľa výsledkov
volieb do orgánov samosprávy obcí v obci Nižný Klátov bol oslovený náhradník podľa počtu
získaných hlasov. Oslovený bol náhradník č. 1 Lukáš Štefan. Bodom rokovania je zloženie
sľubu poslanca.
Zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva, ktorého znenie prečítala
starostka obce zložil Lukáš Štefan, čo potvrdil svojim podpisom (viď príloha).
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Starostka obce predložila návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov
berie na vedomie zloženie sľubu poslanca.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

5
0
0
2

Júlia Drábiková, Kamil Haraj,
Matej Silvay, Lukáš Štefan

Tomáš Hudák, M.A. Ivan Novotný,

Jozefína Kolesárová, M.A. Ivan Novotný

Uznesenie bolo prijaté.
Tomáš Hudák odišiel zo zasadnutia o 18.42 hod.
Bod 3
Schválenie programu, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a navrhovateľa
uznesení
Starostka obce konštatovala uznášaniaschopnosť obecného zastupiteľstva a predložila na
schválenie návrh programu zasadnutia. Požiadala poslancov o predloženie návrhov na
doplnenie, zmeny bodov programu zasadnutia.
Kamil Haraj - Ja by som chcel presunúť bod 11, aby ľudia nemuseli čakať. Uvažoval som,
aby sa to presunulo za bod 5.
Starostka obce – najprv prejdime bod 5,6,7 kvôli Lukášovi. Bod 11 presunieme za bod 7.
Starostka obce dala schváliť program 16. zasadnutia obecného zastupiteľstva:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Uplatnenie poslaneckého mandátu náhradníka a zloženie sľubu
3. Schválenie programu, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
a navrhovateľa uznesení
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať
a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
6. Určenie poslaneckých obvodov
7. Komisie obecného zastupiteľstva
8. Žiadosť o zmenu územného plánu
9. Správa o výsledkoch kontroly hlavnej kontrolórky za obdobie od 01.03.2017 do
31.07.2017
10. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
11. Zhodnotenie osláv 700.výročia prvej písomnej zmienky o obci
12. Žiadosť o kúpu nehnuteľného majetku obce Nižný Klátov
13. Rôzne
14. Diskusia
15. Záver
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

4
0
0
3

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

Poslanci tento návrh programu zasadnutia hlasovaním schválili.
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Za zapisovateľku zo zasadnutia obecného zastupiteľstva starostka určila Andreu Müllerovú,
za overovateľov: Júliu Drábikovú, Mateja Silvaya, za navrhovateľa uznesení Kamila Haraja.
Bod 4
Kontrola plnenia uznesení
Starostka obce – na zasadnutí 15.6.2017 bolo prijatých 16 uznesení, na minulom zasadnutí
boli prijaté 4 uznesenia.
Na zasadnutí 15.6.2017 obecné zastupiteľstvo prerokovalo VZN č.2/2017 o výške príspevkov
na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti Obce Nižný Klátov (uznesenie č. 182); zobralo na vedomie žiadosť o zmenu
územného plánu a bude sa ňou zaoberať na ďalšom obecnom zastupiteľstve po uzatvorení
zmien a doplnkov č. 3 územného plánu (uznesenie č. 177); kontrolu plnenia uznesení
(uznesenie č. 178); a)stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu záverečnému účtu za
roku 2016, b)správu z auditu účtovnej závierky (uznesenie č. 179); informácie ohľadom
VZN č. 1/2017 o zmenách a doplnkoch č. 3 záväznej časti ÚPN Obec Nižný Klátov
(uznesenie č. 181); informácie starostky o pláne úloh obce na rok 2017 a potrebe schváliť
zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením (uznesenie č. 188);
informácie ohľadom
stolnotenisového turnaja; odpadov v obci; prevádzky MŠ; činnosti obecného úradu;
dobrovoľnej činnosti; MAS Rudohorie; Dňa matiek; Dňa detí; vodovodu Nižný Klátov; II.
festivalu RUDOHORIA; opráv v budove MŠ; žiadosti o grant z Ministerstva financií;
kanalizačnej prípojky MŠ; opráv verejného osvetlenia; čerpania rozpočtu a súdnych
pojednávaní s firmou RICORSO (uznesenie č. 192).
Uznesením bolo schválené a) celoročné hospodárenie Obce Nižný Klátov za rok 2016 bez
výhrad, b) presun prebytku hospodárenia za rok 2016 do rezervného fondu obce v sume
75 901,81 €, c) presun finančných prostriedkov minulých rokov do rezervného fondu obce
v sume 12 610,17 € (uznesenie č. 179); plán kontrolnej činnosti na 2.polrok 2017
(uznesenie č. 180); uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena spočívajúceho v záväzku
Obce Nižný Klátov strpieť v prospech Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s.
Košice umiestnenie verejného potrubia, jeho užívanie a prevádzkovanie; strpieť
v nevyhnutnej miere vstup (peši, vozidlami alebo mechanizmami) oprávneného na dotknuté
nehnuteľnosti v súvislosti s projektovaním, zriaďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou,
prevádzkovaním alebo na účely opráv, údržby, kontroly verejného potrubia; nerealizovať na
dotknutých nehnuteľnostiach stavbu spojenú so zemou pevným základom a vysádzať stromy
a kry, zdržať sa zemných prác a iných činností, ktoré by mohli obmedziť oprávneného vo
výkone práv zodpovedajúcich vecnému bremenu bez predchádzajúceho súhlasu oprávneného,
a to v trase vedenia verejného potrubia v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom č.
129/2015 na pozemkoch vo vlastníctve obce Nižný Klátov parciel KN-C 1752, 1743/2, 1754,
1747/1, 1744 zapísaných na LV 900 a na pozemkoch vo vlastníctve obce Nižný Klátov
parciel KN-E 5000/40, 3203/28, 671/501, 692, 3174/9, 3170/501, 3205/10, 3171, 203, 380,
211/501, 365/6, 3207/6, 212, 211/3, 3207/7, 3182/5, 3208/8, 3187/2, 3199/21, 3199/2,
3199/4, 3172/501, 3158/501, 81, 3178/501, 3207/5, 3148/501, 3179, 3174/2 zapísaných na
LV 816. Vecné bremeno sa zriadi odplatne, výška odplaty za zriadenie vecného bremena pre
všetky dotknuté nehnuteľnosti predstavuje sumu 10 € (slovom desať eur) (uznesenie č. 183);
zmenu štatútu obce článok 30 odsek 4 sa doplní „Slávnostné odovzdanie listiny je možné aj
na oslavách organizovaných obcou“, článok 31 odsek 2 sa zmení „Zápisy do kroniky sa
vykonávajú v ročných intervaloch“, článok 31 odsek 3 sa doplní „Spracovaním zápisov do
kroniky je poverený obecný kronikár, ktorého po schválení obecným zastupiteľstvom menuje
a odvoláva starostka obce.“ článok 31 odsek 4 sa zmení „Text jednotlivých „ročných“ zápisov
do kroniky schvaľuje obecné zastupiteľstvo“ (uznesenie č. 184); za obecného kronikára Mgr.
Štefániu Kováčovú, PhD., a schvaľuje ročnú odmenu kronikára vo výške 500 €, štatút
obecného kronikára (uznesenie č. 185); 1. JUDr. Valériu Hertnekiovú, Mgr. Richarda
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Kraviara a Martu Rusnákovú na výkon základnej finančnej kontroly každej finančnej
operácie alebo jej časti a 2. Vieru Oravcovú na výkon základnej finančnej kontroly každej
finančnej operácie alebo jej časti a administratívnej finančnej kontroly podľa základných
pravidiel finančnej kontroly spolu so starostkou obce (v zmysle smernice vydanej starostkou
obce) s účinnosťou od 1.7.2017 (uznesenie č. 187); I. rozpočtové opatrenie č. : 1/2017
II. použitie rezervného fondu obce v sume 40 600 € na krytie výdavkov spojených s nákupom
pozemkov, iných nehmotných aktív (územný plán), vybavenia (spoluúčasť v rámci projektu
MAS); vypracovaním projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu cesty, parku, priestorov
TJ, ihriska; realizáciou stavieb - budova OcU, miestne komunikácie (vysprávky), obecný park
(spoluúčasť v rámci projektu MAS), obecný cintorín (spoluúčasť v rámci projektu MAS),
budova MŠ (spoluúčasť v rámci projektu MAS) (uznesenie č. 189); obstaranie reklamy –
billboardu, bannerov, plagátov, záznamu video a fotografie z akcie 700. výročia prvej
písomnej zmienky o obci dňa 12.8.2017, zvýšenie rozsahu strán knihy Nižný Klátov 1317 2017, zvýšenie počtu kníh na 1000 kusov a náklady s tým spojené (uznesenie č. 190); Čestné
občianstvo Obce Nižný Klátov Anne Dilýovej „in memoriam“, Čestné občianstvo Obce
Nižný Klátov Irene Andrusovej (uznesenie č. 191).
Uznesením bola poverená hlavná kontrolórka obce výkonom kontrol podľa plánu na 2.
polrok 2017 (uznesenie č. 180).
Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo na VZN č.2/2017 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu
výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Nižný
Klátov.
Obecné zastupiteľstvo zrušilo uznesenie č. 106/2016 zo dňa 10.3.2016 (uznesenie č. 186).
Neboli schválené návrhy uznesení k bodu správa o príprave rekonštrukcie Hlavnej cesty,
žiadosť o bežný transfer od zriaďovateľa na dofinancovanie nutných opráv budovy ZŠ,
o výsledkoch kontroly hlavnej kontrolórky Obce Nižný Klátov za obdobie od 01.01.2017 do
28.02.2017 (zrušenie uznesenia o doplnení sociálneho fondu).
Na zasadnutí 9.8.2017 obecné zastupiteľstvo prerokovalo bez pripomienok predložený návrh
dodatku č. 4 k zmluve o výkone správy majetku č. 44/3/20144/Z KE s VVS, a. s. (uznesenie
č. 195); VZN č.1/2017 o zmenách a doplnkoch č. 3 záväznej časti ÚPN Obce Nižný Klátov –
čistopis (uznesenie č. 196), zobralo na vedomie informácie podané v bode príprava 700.
výročia prvej písomnej zmienky o obci (uznesenie č. 193).
Uznesením bolo schválené cenu knihy Nižný Klátov 1317 - 2017 vo výške 10 €, cenu
pohľadnice vo výške 0,50 € (uznesenie č. 194); zverenie majetku obce „Nižný Klátov
dobudovanie kanalizácie, kanalizačná prípojka pre bytový dom a MŠ“ do správy pre VVS, a.
s. s obstarávacou cenou 83 120,47 € a podstatné náležitosti zmluvy o zverení majetku obce do
správy VVS, a. s. /definovať zverený majetok, platobné podmienky, účel majetku, čas
výkonu správy, najdôležitejšie práva a povinnosti zmluvných strán/ (uznesenie č. 195);
Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo na VZN č.1/2017 o zmenách a doplnkoch č. 3 záväznej
časti ÚPN Obce Nižný Klátov – čistopis.
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
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Dom smútku.
Uznesenie č. 68/2014 zo dňa 22.11.2014 neboli podpísané zmluvy o nájme
poľnohospodárskych pozemkov, parcela reg. E č. 1122/1, nakoľko jeden zo spoluvlastníkov
pozemkov odmietol zmluvu podpísať. Nájomné zmluvy na parcelu č. 1121 boli podpísané.
Uznesenie č. 28/2015 zo dňa 08.04.2015
bolo splnené čiastočne, nakoľko niektorými
žiadosťami sa bude obecné zastupiteľstvo zaoberať po realizácií vodovodu (žiadosť Mariána
Vrábeľa, Branislava a Evy Kelbelovej).
Uznesenie č. 35/2015 zo dňa 08.04.2015 nebolo prijaté uznesenie o doplnení sociálneho
fondu zamestnancov.
Uznesenie č. 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. 190/2017 zo dňa 15.06.2017 a uznesenie č. 195/2017 zo dňa
09.08.2017sú v plnení.
Nebolo podpísané uznesenie č. 18 zo dňa 09.01.2015, 29, 30, 31, 34 zo dňa 08.04.2015,
uznesenie č. 84 zo dňa 15.12.2015, dôvody boli zverejnené.
Starostka obce predložila návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov
berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

4
0
0
3

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

Uznesenie bolo prijaté.
Bod 5
Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva
Starostka Bc. Metod Korpesio bol oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného
zastupiteľstva, ďalším bodom programu je poverenie poslanca zvolávaním a vedením
zasadnutí obecného zastupiteľstva. Predtým je potrebné zrušiť uznesenie č. 3
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 14.12.2014, ktorým bol
poverený Bc. Metod Korpesio.
Starostka obce predložila návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov ruší
uznesenie č. 3/2014 zo dňa 14.12.2014.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

4
0
0
3

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

Uznesenie bolo prijaté.
Starostka obce predložila návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov
poveruje poslanca Lukáša Štefana zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva
v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie:
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Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

4
0
0
3

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

Uznesenie bolo prijaté.
Bod 6
Určenie poslaneckých obvodov
Starostka uznesením č. 14/2015 zo dňa 9.1.2015 boli schválené poslanecké obvody pre
volebné obdobie 2014-2018. Poslanecký obvod č. 6 bol pridelený – Bc. Metodovi Korpesiovi.
Navrhujem zrušenie uznesenia a prijatie nového.
Starostka obce predložila návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov ruší
uznesenie č. 14/2015 zo dňa 9.1.2015.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

4
0
0
3

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

Uznesenie bolo prijaté.
Starostka obce predložila návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov
schvaľuje poslanecké obvody Poslanecký obvod č. 1 – M.A. Ivan Novotný (ulica
Cintorínska, Stará Košická), Poslanecký obvod č. 2 – Tomáš Hudák (ulica Klátovská - časť),
Poslanecký obvod č. 3 – Jozefína Kolesárová (ulica Klátovská – časť, Záhradná), Poslanecký
obvod č. 4 – Kamil Haraj (ulica Mlynky), Poslanecký obvod č. 5 – Júlia Drábiková (ulica
Tichá), Poslanecký obvod č. 6 – Lukáš Štefan (ulica Čaksová), Poslanecký obvod č. 7 – Matej
Silvay (ulica Hlavná).
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

4
0
0
3

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

Uznesenie bolo prijaté.
Bod 7
Komisie obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo zriadilo tieto komisie:
komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
(uznesením č. 5/2014 zo dňa 14.12.2014), členovia komisie: Bc. Metod
Korpesio (predseda), Júlia Drábiková, Kamil Haraj (členovia).
Ostatné komisie boli zriadené v zmysle úpravy štatútu obce: Finančno-sociálna komisia,
Kultúrno-športová komisia, Komisia verejného poriadku a Komisia pre životné
prostredie a výstavbu (uznesením č. 59/2015 zo dňa 9.9.2015). Zloženie jednotlivých
komisií a ich pôsobnosti boli schválené uznesením č. 75/2015 zo dňa 19.11.2015 zloženie
kultúrno-športovej komisie: Tomáš Hudák, Júlia Drábiková, Matej Silvay, Marián
Ondrejkovič, Peter Škovran, Janette Furínová, Jana Hudáková, zloženie komisie pre životné
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prostredie a výstavbu: Bc. Metod Korpesio, Jozefína Kolesárová, Kamil Haraj, Ing. František
Kováč, Ing. Iveta Bernátová, Patrik Bujňák, Radoslav Kollár, zloženie komisie verejného
poriadku: Bc. Metod Korpesio, Jozefína Kolesárová, Tomáš Hudák, Rastislav Vajcík,
Valentín Pramuk, zloženie finančno-sociálnej komisie: Bc. Metod Korpesio, Jozefína
Kolesárová, M.A. Ivan Novotný, Ing. Gabriela Staníková, Mgr. Jana Kolesárová, Matej
Silvay. Predsedovia jednotlivých komisií boli schválení uznesením č. 144/2016 zo dňa
24.11.2016, za predsedu kultúrno-športovej komisie Matej Silvay, za predsedu komisie pre
životné prostredie a výstavbu Bc. Metod Korpesio, za predsedu finančno-sociálnej komisie
M.A. Ivan Novotný.
Komisiu na prešetrenie a vybavovanie sťažností proti činnosti starostu obce, hlavného
kontrolóra, poslanca obecného zastupiteľstva v zložení Jozefína Kolesárová, M.A. Ivan
Novotný, Kamil Haraj a náhradník Matej Silvay bola zriadená uznesením č.142/2016 zo dňa
24.11.2016. Predsedníčkou komisie je Jozefína Kolesárová (uznesenie č. 143/2016 zo dňa
24.11.2016).
Členom komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
môže byť iba poslanec obecného zastupiteľstva. Ak sú v obecnom zastupiteľstve zástupcovia
politických strán a politických hnutí alebo nezávislí poslanci, komisia je zložená z jedného
zástupcu z každej politickej strany.
Z uvedeného dôvodu je potrebné prijaté uznesenie zrušiť.
Starostka obce predložila návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov ruší
uznesenie č. 5/2014 zo dňa 14.12.2014.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

4
0
0
3

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

Uznesenie bolo prijaté.
Starostka obce predložila návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov A.
zriaďuje komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov,
B. volí 1. členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov: Júliu Drábikovú, Kamila Haraja, Lukáša Štefana, 2. predsedu komisie na
ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov: Lukáša Štefana.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

4
0
0
3

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

Uznesenie bolo prijaté.
V zmysle platného štatútu obce predsedom komisie môže byť iba poslanec (článok 18 odsek
3). Z uvedeného dôvodu je potrebné zrušiť prijaté uznesenie.
Starostka obce predložila návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov ruší
uznesenie č. 144/2016 zo dňa 24.11.2016.
Hlasovanie:
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Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

4
0
0
3

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

Uznesenie bolo prijaté.
Starostka obce predložila návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov
určuje za predsedu kultúrno-športovej komisie Mateja Silvaya, za predsedu komisie pre
životné prostredie a výstavbu Lukáša Štefana, za predsedu finančno-sociálnej komisie M.A.
Ivana Novotného.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

4
0
0
3

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

Uznesenie bolo prijaté.
Pánovi Bc. Metodovi Korpesiovi bol zaslaný mail so žiadosťou o vyjadrenie, či má záujem
v komisiách pracovať ako neposlanec a to komisie pre životné prostredie a výstavbu,
komisie verejného poriadku, finančno-sociálnej komisie. Do dnešného dňa sa
nevyjadril, predpokladám, že má záujem v komisiách pracovať ako neposlanec, preto
zloženie komisie nenavrhujem meniť. Nikto nepredložil iný návrh.
Bod 8
Žiadosť o zmenu územného plánu
Starostka obce dňa 7.6.2017 bola obci doručená žiadosť o zmenu územného plánu. Žiadosť
bola bodom programu 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 15.6.2017, kedy bolo
prijaté uznesenie, že sa ním bude zaoberať po uzatvorení zmien a doplnkov č. 3. Zmeny boli
uzavreté a sú účinné od 1.9.2017. Z uvedeného dôvodu je žiadosť bodom rokovania.
Ing. Mária Čonková-Skybová – vyjadrili ste sa všetci na poslednom zasadnutí s tým, že
súhlasíte.
Matej Silvay – jedna veci je, že my s tým súhlasíme, ale je potrebná aj odozva od väčšiny
vlastníkov dotknutých pozemkov, aby boli o tom oboznámení.
Ing. Mária Čonková-Skybová – sme tu, lebo väčšina pozemkov sú naše.
Matej Silvay – aby sa nehádzala vina na poslancov, ktorí to schválili. Ja tam pozemok
nemám, ja by som sa k tomu ani vyjadrovať nemusel. Ja sa vyjadrujem kvôli tomu, že sú tam
ľudia, ktorí budú mať problém. Je to časť obce a keďže to nebude patriť pod obec, nebude
tam vykonávaná zimná údržba, nebude tam verejné osvetlenie a ostatné veci nebudú spadať
pod kompetenciu obce.
Ing. Mária Čonková-Skybová – ale s tým všetci rátajú.
Matej Silvay – nemáme žiadne vyjadrenie ľudí, či to berú na vedomie. Vy ste tu zástupkyňa
všetkých, ale nemáte to podpísané od ľudí?
Ing. Mária Čonková-Skybová – preto sme tu viacerí. Je tu pani Bernátová, jedna pani je
v zahraničí, pani Reichstedterová nestihla prísť. Ostali len traja, ktorí sa tu nedostavili a to je
pán Čižmár, ktorí telefonicky súhlasil, s ním sme sa rozprávali, potom sú ešte dvaja, mená si
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nepamätám. Majú tam po dva – tri pozemky, preto sa to zdá veľa. Ja tam mám šesť
pozemkov, pán Bajtoš má dva pozemky, pani Bernátová má ďalší pozemok, pán „pňak“ má
tri pozemky. Tí čo sú pri hlavnej ceste si odkúpili pozemky nad sebou, aby nikto nad nimi
nestaval. Tam v živote nič stáť nebude. Takže oni sa vyjadria, že si robte, čo chcete, ja to
v živote nepredám, nebudem tam stavať, mne je to jedno. Na cestu je potrebné, aby bola
široká 11 m, reálne je široká 3,5 m. Plánovaný rozmer cesty neexistuje, pretože je tam svah,
kopec. Keď ten sa naruší, spadne celý kopec. Nieže spadne, bude narušený. Nie je v zosuve,
ale už to bude narušené.
Starostka obce – posudok na to asi nemáte, že to nie je zosuvné územie
Ing. Mária Čonková-Skybová – vy na to máte posudok, nie ste v tomto území. Pani Štrajtová
si dávala robiť posudok, keď ona robila stavebné povolenie, aj pani Reichstedterová má
k tomu posudok. Sú posudky k tomu, nevymýšľame si tieto veci, sú reálne podložené. Tam sa
nedá inak cesta urobiť. Jedna možnosť čo tam je, že sa zmení šrafovanie a postavíme tam
aspoň chaty.
Júlia Drábiková – lenže keď sa tam postavia chaty, tak našou povinnosťou je zabezpečiť
odvoz smetí, siete.
Ing. Mária Čonková-Skybová – siete nie, ani odpady, ani osvetlenie, ani zimnú údržbu.
Júlia Drábiková – treba sa pozrieť aj na to, čo nám vyplýva ako povinnosť.
Ing. Mária Čonková-Skybová – nemáte iné povinnosti.
Matej Silvay – preto som chcel, aby boli vlastníci oboznámení, že čo ich čaká, keďže tam
nebudú mať pripojenie žiadne osvetlenie, odhrnutú cestu v zime a vývoz odpadu, čiže budú
musieť kuka nádoby znášať k hlavnej ceste.
Ing. Mária Čonková-Skybová – ale tak sa to robí teraz. Každý druhý štvrtok sa znášajú
nádoby, či v zime, či v lete k hlavnej ceste. Sme tam traja, ktorí tam máme trvalý pobyt. Viac
ľudí tam nie je. Vy sa stále k tomu staviate ako chatám, vy nemusíte riešiť nádoby. Máte
zbernú nádobu, do ktorej chatári si odpad nosia.
Matej Silvay – odpad musíme riešiť stále, či na Klatovianke alebo v Čakse.
Mária Čonková-Skybová – tam reálne auto nevojde.
Matej Silvay – tam nie je priestor ani na zber odpadu, lebo keď počítame, tak by tam malo
byť okolo 30 stavebných pozemkov.
Ing. Mária Čonková-Skybová – reálne tam nedostanete 30 domov ani náhodou. Chaty čo sú
po pravej strane, majú prístupovú cestu po lese. Oficiálne nesmú chodiť po tej ceste, po ktorej
chodia. Päť rokov tam bývam ja. Celú cestu odpratávame my. Pán Bajtoš je pod nami. Chaty
na pravej strane chodia po tejto ceste. Za päť rokov som ich nevidela cestu ani raz odpratať.
Nikto nemá problém. V zime vyjdeme hore kopcom, odpratáme to, bordel tam nemáme,
smetie nám tam nepoletuje, nie je tam žiaden problém.
Júlia Drábiková – teraz, ale potom môže nastať problém.
Ing. Mária Čonková-Skybová – ale čo môže nasledovať, že neodnesiete odpad od domu?
Áno, reálne Vám tam veľké odpadové auto nevyjde. Automaticky si všetci musia svoj odpad
doniesť na hlavnú cestu.
Matej Silvay – o tom som rozprával na minulom zastupiteľstve, aby boli oboznámení všetci
majitelia pozemkov.
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Ing. Mária Čonková-Skybová – ste oboznámení, že budete nosiť odpad na hlavnú cestu?
Starostka obce – v čom budú nosiť odpad?
Ing. Mária Čonková-Skybová – v kuka nádobách.
Starostka obce – kuka nádoby nie sú pre chaty. Kuka nádoby sú pre rodinné domy.
Ing. Mária Čonková-Skybová – každý, kto tam teraz nosí, má vlastnú. Kúpil si ju na vlastné
náklady.
Starostka obce – pre chaty zabezpečujeme nádoby 1100 l na odpad, alebo veľkokapacitný
kontajner.
Ing. Mária Čonková-Skybová – veľkokapacitný kontajner ste mali na odbočke na
Klatovianku. Ja som ho odtiaľ nezobrala. Tam bol. Tam mohli dávať záhradkári odpad.
Pokiaľ viem aj niektorí z tadeto tam chodili vyhadzovať odpad. 99 % ľudí si nosí odpad
v autách domov. Za päť rokov nebol problém.
Marcel Sidor – ja tam mám tiež pozemok. Ja sa chcem opýtať to, že vy vlastne vidíte problém
len v tom? Aby sme spísali, že všetci súhlasíme?
Matej Silvay – my sme už také problémy riešili. Chceme vyjadrenie všetkých majiteľov
pozemkov.
Marcel Sidor – ja som kúpil pozemok v roku 2008. Stál nemalé peniaze. Doteraz sa naňho len
pozerám. Kupoval som ho s dobrým úmyslom. Preto chcem vedieť aká je situácia. Či ako
poslanci máte niečo proti tomu, aby sa tam niečo stavalo, alebo nie. Či máte záujem na tom,
aby sa tam niečo robilo, alebo to chcete blokovať. Ja len to chcem vedieť.
Matej Silvay – blokovať nie je naša podstata. Naša podstata je, aby sme to vyriešili a našli
schodné riešenie. Aby neboli susedské problémy, ktoré sa potom budú na zastupiteľstve
riešiť. Ja hovorím o základných veciach ako je verejné osvetlenie, zimná údržba.
Ing. Mária Čonková-Skybová – to sa týka skolaudovanej cesty, nie chát, nie súkromného
pozemku. Vy na súkromnom pozemku nemáte čo robiť zimnú údržbu.
Starostka obce – poďme k podstate veci. Máme žiadosť o zmenu územného plánu. V zmysle
platného územného plánu je toto územie funkčne využiteľné na výstavbu rodinných domov.
Žiadosť je o zmenu na rekreačné chaty.
Ing. Mária Čonková-Skybová – funkčne je využiteľné, ale prístupovo sa nedá.
Starostka obce – buď schválite zámer na zmenu, alebo ho neschválite.
Ing. Dávid Korl – ja tam mám tiež pozemok. Územný plán nie je trhací kalendár a ak tam je
rodinná výstavba, prečo a za akým účelom to vy chcete zmeniť na chaty.
Mária Čonková-Skybová – územný plán sa robil za starého starostu na výstavbu rodinných
domov s cestou, ktorá je dvojprúdová s chodníkmi po oboch stranách. Rozmer takejto cesty je
11 metrov. Je to nereálne. Tým pádom sú tieto pozemky bezcenné.
Mgr. Bernátová Silvia – ako mohla byť urobená zmena územného plánu na stavebný
pozemok, keď nie k tomu stavebnému pozemku prístupová cesta. Nie je skolaudovaná. Ako
je to možné? Na stavebnom úrade mi povedali, že ja tam nemôžem mať rodinný dom, lebo
nemám skolaudovanú cestu. Prečo tieto pozemky sú zmenené na stavebné?
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Starostka obce – stavebný pozemok je vtedy, ak je na neho vydané stavebné povolenie.
Územný plán rieši územie. Čiže poslanci rozhodli, že toto územie bude na výstavbu
rodinných domov. Ako sa to parcelovalo, ako sa tam menil prístup, pretože prístup bolo
niekedy úplne inde, to ja teraz neriešim.
Marcel Sidor – niekto to musel zapríčiniť. Ja som teraz rukojemník.
Starostka obce – schvaľuje sa zámer.
Júlia Drábiková – ako sa vyjadril k tomu pán Hudec.
Starostka obce – že nie je to problém pre neho. Pri rodinných domoch je potrebné mať
skolaudovanú cestu, pri chatách je potrebné preukázať prístup.
Ing. Mária Čonková – Skybová – právo prechodu a prejazdu. Títo všetci to majú a čo nemajú,
to nie je problém, lebo ešte pani Štrajtová, keď bola majiteľkou, dávala tieto práva prechodu
a prejazdu, pani Konvičná s tým tiež nemá problém, lebo väčšina má tieto práva. To je ten
najmenší problém, ešte menší než odpad.
Starostka obce – ja to nevidím ako malý problém, keď tam treba napísať zmluvu o zriadení
vecného bremena.
Ing. Mária Čonková-Skybová – je to záležitosť hodiny.
Starostka obce – ten vlastník s tým musí súhlasiť.
Ing. Mária Čonková-Skybová – ten vlastník som ja. Ja som prístupná bez problémov, pani
Konvičná takisto.
Marcel Sidor – keď pani hovorí, že dá každému prístup, dajme to nejakým spôsobom na
papier.
Starostka obce – to musíte dať vy na papier.
Ing. Mária Čonková-Skybová – čo chcete vlastne od nás. Všetci poslanci ste sa zborovo
vyjadrili, že súhlasíte s týmto, pretože to treba doriešiť.
Júlia Drábiková – ja som akurát vtedy na zastupiteľstva nebola, preto sa pýtam na detaily.
Marcel Sidor – vy keď to schválite, tak schválite len zámer. K tomu zámeru sa ešte môžeme
vyjadrovať.
Starostka obce – vyjadrovať sa môže každý obyvateľ obce. Boli ste upozornená, že zmena
nemusí prejsť.
Ing. Mária Čonková-Skybová – preto tu všetci prišli, lebo keď ja mám posúvať to, čo sa tu
odohrá, tak je to jednoduchšie keď prídu a vyjadria sa sami, že čo vlastne chcú a aby ste aj vy
videli, že to nie je len môj výmysel. Je to záležitosť celého kopca, aby sa to dalo na pravú
mieru, pretože je tam problém, ktorý sa ťahá už niekoľko rokov.
Matej Silvay – podľa mňa by bolo dobré, keby bola nejaká zmluva spísaná a tým by to bolo
odľahčené.
Ing. Mária Čonková-Skybová – čiže zasa na tri mesiace to odložíme. Mohli ste mi to povedať
aj minule a teraz by to bolo tu na stole predložené.
Starostka obce – ďalšie zastupiteľstvo budeme mať 23. októbra.
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Ing. Dávid Korl – pani starostka môžeš mi dať stanovisko za obec? Aké by bolo schodné
riešenie? Čo by bolo treba urobiť s tou cestou, aby to ostalo ako to je? Keď sa nedá
skolaudovať 11,5-metrová cesta, je možnosť urobiť nejaký kompromis s tou cestou?
Starostka obce – musím sa opýtať spracovateľa územného plánu.
Ing. Dávid Korl – nie som odborník na stavebný zákon, ale možnosť dať užšiu cestu?
Ing. Mária Čonková-Skybová – všetko je ohraničené zákonom.
Marcel Sidor – preto sa hľadá nejaké riešenie. Keď sa to má posunúť ďalej, dajme na papier
za vieme o tom, súhlasíme s tým, keď oni chcú mať ten pocit, že chcú byť krytí, aby
neuškodili nikomu, riešme to tak.
Ing. Dávid Korl – najlepšie je mať stanovisko človeka, ktorý tomu rozumie.
Ing. Mária Čonková-Skybová – pán Hudec je na telefóne a len čaká, kedy to odsúhlasíte, aby
sa mohol pustiť do zmeny územného plánu. S ním som si to komplet prešla. Aj vy ste si od
neho žiadali vyjadrenie, pokiaľ si dobre pamätám. Vraveli ste, že si budete žiadať.
Starostka obce – stále si tam môžeme zadefinovať parametre cesty. Aj pre chatovú osadu
môžeme si povedať, že chceme nejakú šírku cesty.
Ing. Dávid Korl – vieme aj pre rodinné domy zmeniť šírku cesty?
Starostka obce – toto ja neviem. Takže ti nesúhlasíš, aby to bolo zmenené na chaty Dávid?
Narážame na problém, že nie všetci vlastníci súhlasia.
Ing. Dávid Korl – v tomto štádiu určite nie.
Ing. Mária Čonková-Skybová – tým pádom máte bezcenný pozemok.
Marcel Sidor – aj tam mám pozemok. Treba nájsť nejaké schodné riešenie, aby sme tam
vedeli niečo urobiť, keď tú cestu nikdy neskolaudujeme.
Ing. Dávid Korl – ja to chcem mať na papieri.
Ing. Mária Čonková-Skybová – my ten papier máme, len nie tu fyzicky a prešli sme si tým
celým minulý rok. Minulý rok boli zameriavať, boli vyjadrenie od policajtov. Dokonca aj
obec dostala vyjadrenie od policajtov, čo sa týka vjazdu.
Ing. Dávid Korl – nie všetci vlastníci boli do toho zainteresovaní. Najprv sa dohodnime my
vlastníci, aby sme tu nechodili ako do cirkusu.
Ing. Mária Čonková-Skybová – pani Bernátová volala každému.
Ing. Dávid Korl – moji rodičia mi povedali, že súhlasia, nie že do niečoho takého idú. Najprv
sa dohodnime my a potom poďme na obec. Pokiaľ toto nebude čierna na bielom, tak ja s tým
nesúhlasím.
Ing. Mária Čonková-Skybová – nie je problém ísť na katastrálny úrad. Pani, ktorá tam sedí,
vyrazí s tebou dvere. Stačí sa ohlásiť, že ideš kvôli Nižnému Klátovu.
Ing. Dávid Korl – prečo by so mnou mal niekto vyraziť dvere, keď tam idem s legitímnou
otázkou.
Starostka obce – čiže uzatvárame bod?
Ing. Mária Čonková-Skybová – čiže stále stojíme na tom, na čom sme boli.
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Ing. Dávid Korl – keď je taká možnosť vyžiadať stanovisko od pána Hudeca, nech sa vyjadrí
aká je tam iná možnosť.
Matej Silvay – nemôžu tam byť rodinné domy, ak tam nemáš prístupovú cestu.
Starostka obce – buď zbúraš plot, postavíš a skolauduješ cestu a na základe skolaudovanej
cesty dostaneš stavebné povolenie na rodinný dom.
Ing. Dávid Korl – tu vzniká otázka, prečo tam máme ploty. Prečo sú tam domy?
Ing. Mária Čonková-Skybová – prečo ja mám skolaudovanú chatu? Tam boli predtým chaty.
Ja mám súpisné číslo.
Starostka obce – vy máte chatu v území, ktoré je určené na výstavbu chát, preto ju máte
skolaudovanú.
Ing. Mária Čonková-Skybová – prečo je v druhej doline skolaudovaný dom smerom na
Klatovianku? Ploty na týchto pozemkoch sú urobené reálne podľa rozmerov pozemkov. Plot
je presne na hranici pozemku. Prečo ja mám sťahovať zo svojho pozemku. Už Jaro Čonka
dole sťahoval zo svojho pozemku na vlastné náklady, na vlastnú škodu, aby bola šírka cesta.
Prečo ja mám dať dva metre z vlastného pozemku.
Starostka obce – ak chcete postaviť rodinný dom, musíte zobrať dva metre z vlastného
pozemku. Keby si tu každý klátovčan dal plot tam, kde má hranicu svojho pozemku, tak sa
nedostaneme k domu, lebo časti pozemkov sú v ceste a to nielen v miestnej komunikácii, ale
aj v ceste III. triedy. Takže niektorí sú stiahnutí aj päť metrov. Takže žiadosť o zmenu
územného plánu bola, ja dávam návrh na uznesenie, alebo chcete dať iný návrh. Môj návrh je,
že obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov žiada spracovať zmeny a doplnky č. 4
územného plánu obce Nižný Klátov v rozsahu podľa žiadosti Ing. Márii Čonkovej –
Skybovej, zmena funkčného využitia územia časti Slnečná stráň z lokality určenej na
výstavbu rodinných domov na lokalitu určenú na výstavbu chát na individuálnu rekreáciu
pod podmienkou, že všetky náklady spojené so zmenami a doplnkami č. 4 územného plánu
Obce Nižný Klátov znáša žiadateľka Ing. Mária Čonková – Skybová. Ak chce dať niekto iný
návrh, budeme hlasovať o tom návrhu.
Ing. Mária Čonková-Skybová – ja som dávala ten návrh, že všetko zaplatím ja, celú zmenu
územného plánu. Obec vôbec nedá ani korunu do toho, čo sa bude diať. Takisto nebude mať
iné náklady, čo sa týka odhrabávania, verejného osvetlenia.
Starostka obce – sme pri zmene územného plánu. My takisto musíme zabezpečiť odvoz
odpadu aj z chatových osád.
Lukáš Štefan – bolo dobré by dať papierovou formou, že povoľuješ vstup na pozemky.
Starostka obce – to sa nás netýka, Vás sa týka to, že vy môžete prihliadať na názor ostatných
vlastníkov. To sme už hovorili na minulom zastupiteľstve a dostali poslanci informáciu, že
všetci s tým súhlasia.
Ing. Mária Čonková-Skybová – tak Vaši rodičia súhlasia, tu sú ďalší majitelia, tí súhlasia. Nič
som si nevymyslela.
Ing. Dávid Korl – ty povieš, že moji rodičia súhlasia? Moji rodičia súhlasia s rodinnými
domami, nie s chatami. Ja som toto nepovedal.
Mgr. Silvia Bernátová – každopádne keby poslanci odsúhlasili, že môže nastať zmena, tak sa
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k tomu vyjadrujú ešte ostatní ľudia, to nekončí týmto.
Starostka obce – spracuje sa zámer a potom bude verejné prerokovanie.
Marcel Sidor – tu sa jedná o to, aby každý kto má byť, aby bol do toho zainteresovaný, aby sa
každý nejakým spôsobom vyjadril, aby sa potom necítil niekto škodný. Zase nechcem, aby
sme zostali rukojemníkmi.
Ing. Dávid Korl – keď dostaneme čierne na bielom, že iná možnosť neexistuje, tak pôjdeme
do toho riešenia.
Marcel Sidor – iná možnosť nie je. Buď sa zvalia ploty, alebo sa to urobí druhou formou.
Richard Bernát – ako si to predstavujete, že dostanete vyjadrenie. Viete, čo to stálo moju
manželku obehanie toho, kým zistila, že takáto cesta nie je. Behala za tým dva mesiace. Tu
niekto nedonesie papier, že nech sa páči, toto je pre vás papier. To sú hodiny a hodiny
telefonovania a vybavovania. Keď máte v pláne, že si to zajtra vybavíte, tak si to ani náhodou
nevybavíte. To vás bude stáť mesiac roboty. Určite vám papier nikto nedá, lebo každý povie,
že taká a taká možnosť, ale keď dôjdeme k meritu veci, tak tá možnosť nie je.
Júlia Drábiková – ja si myslím, že zo začiatku ste si mali zvolať všetko osadenstvo a tam
prejednávať. Ja viem, že ľudí je ťažko zvolávať na nejaké stretnutie. Ale keď chcem
rekvalifikovať tieto parcely na chaty, tak je v mojom záujme, aby som sa tam dostavila, keď
len na 10 minút.
Ing. Mária Čonková-Skybová – vždy sme v neustálom kontakte všetci majitelia. My vieme
o tom čo sa deje.
Ing. Dávid Korl – chcel by som vidieť podpísaných vlastníkov, že s tým súhlasia. Dnes
poviem, že súhlasím a zajtra, že nesúhlasím.
Júlia Drábiková – v dnešnej dobe je treba mať všetko na papieri.
Ing. Mária Čonková-Skybová – ja z toho celého mám taký záver, že snažíte niečo stopnúť. Už
sa naťahujeme dlho. Pán Bajtoš spomínal, že už v roku 2008 dával žiadosť o zmenu
územného plánu. Najprv išlo stavebné, potom žiadosť o zmenu územného plánu, potom sa to
zastavilo. Potom pani Konvičná to riešila, potom opäť pán Bajtoš, potom pani Bernátová a ja
som posledná čo to riešim.
Marcel Sidor – keď som dobre pochopil, teraz sa schvaľuje len zámer. Ten zámer ešte bude
treba prerokovať. K tomu sa potom musí vyjadriť obec a poslanci.
Starostka obce – nie. K tomu sa vyjadrujú príslušné orgány, lebo jedno prejednanie zmeny je
s nimi a potom je verejné prejednanie s obyvateľmi obce. Môže sa vyjadriť aj obyvateľ
Bratislavy.
Marcel Sidor – čiže všetci budú oboznámení s tým, čo sa má udiať. To je podstatné.
Ing. Dávid Korl – jedna podstatná vec mi unikla. Ako mohla cesta, ktorá je zameraná na 11,5
metra sa reálne zmeniť na 4,5 m.
Starostka obce – ja som nebola pri vytýčení a pri zameraní.
Ing. Mária Čonková-Skybová – ja mám pocit, že je to zle zakreslené, pretože rozmery
pozemkov sedia na katastri aj na mape. Niekto to robil od stola, pretože nevedel, že aké je tam
prevýšenie.
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Starostka obce – mám druhý návrh na uznesenie, ktorý bol predložený, že Obecné
zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov žiada starostku zorganizovať stretnutie za účasti všetkých
vlastníkov, alebo ich splnomocnených osôb dotknutých pozemkov v časti „Slnečná stráň“ za
účasti spracovateľa územného plánu pán Hudeca a to za účelom prejednania zmeny územného
plánu funkčného využitia predmetného územia. Ešte niekto iný návrh, alebo môžem dať hlasovať.
Ing. Mária Čonková-Skybová – jedna z majiteliek je dlhodobo v zahraničí.
Júlia Drábiková – nemôže niekoho splnomocniť?
Ing. Mária Čonková-Skybová – netuším rodinné pomery. Ak náhodou nebude mať
splnomocnenca a ona sama tu fyzicky nebude, čo stane potom? Zase to posunieme kvôli
tomu, že táto dotyčná pani tu nebude?
Matej Silvay – podľa mňa kvôli jednému sa nebudú robiť drahoty.
Ing. Dávid Korl – tak potom netvrď, že máš všetky súhlasy.
Ing. Mária Čonková-Skybová – telefonicky súhlasila.
Starostka obce predložila návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov
žiada spracovať zmeny a doplnky č. 4 územného plánu obce Nižný Klátov v rozsahu podľa
žiadosti Ing. Márii Čonkovej – Skybovej, zmena funkčného využitia územia časti Slnečná
stráň z lokality určenej na výstavbu rodinných domov na lokalitu určenú na výstavbu chát na
individuálnu rekreáciu pod podmienkou, že všetky náklady spojené so zmenami a doplnkami
č. 4 územného plánu Obce Nižný Klátov znáša žiadateľka Ing. Mária Čonková – Skybová.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
4
3

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

Uznesenie nebolo prijaté.
Starostka obce predložila návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov
žiada starostku obce zorganizovať stretnutie za účasti všetkých vlastníkov, alebo ich
splnomocnených osôb dotknutých pozemkov v časti „Slnečná stráň“ za účasti spracovateľa
územného plánu pán Hudeca a to za účelom prejednania zmeny územného plánu funkčného
využitia predmetného územia s termínom do konca septembra 2017
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

4
0
0
3

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

Uznesenie bolo prijaté.

Bod 9
Správa o výsledkoch kontroly hlavnej kontrolórky za obdobie od 01.03.2017 do
31.07.2017
Starostka obce bola Vám zaslaná správa o výsledkoch kontroly hlavnej kontrolórky od
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01.03.2017 do 31.07.2017 s návrhom na uznesenie (viď príloha).
Ing. Jozef Drábik – vážená pani starostka, vážené obecné zastupiteľstvo ja som nedostal
správu, ani nevidel, len som si myslel, že táto správa bude dnes ústne povedaná aspoň stručne.
Jedná sa o obdobie, v ktorom som posielal na obec, na pani starostku sťažnosť, alebo viaceré
sťažnosti, lebo inú formou som nechcel využiť kvôli tomu, že sťažnosti vieme že sa musia
evidovať, musia riešiť a prešetrovať. Preto som to aj vedome posielal ako formu sťažnosti
a čakal som, či sa to tu objaví, či o tom bude hovoriť. Pani starostka, už sme sa o tom osobne
bavili, vieme o čo sa jedná o tie pozemky a chaty v Klatovianke a o tie záležitosti. Preto som
dal vedome formou sťažnosti, aj keď to nebola sťažnosť, bolo to skôr niečo iné. Tak som to
chcel riešiť. Preto som tu dnes prišiel.
Starostka obce – neriešime to ako formou sťažnosti. Tieto boli posunuté pani Hertnekiovej na
spoločný obecný úrad.
Ing. Jozef Drábik – nič za pár mesiacov sa s tým nerieši.
Ing. Oxana Hospodárová – kontrolu sťažností vykonávam raz ročne, teda doteraz som robila
takto. Tento rok som sťažnosti nekontrolovala. Takže ani to nemohlo byť predmetom
kontrolnej činnosti.
Ing. Jozef Drábik – prepáčte, ja nechcem s Vami ani diskutovať, ani sa to nepatrí. Prvý krát
mám tú česť vidieť, že ste kontrolórka, ale zákon hovorí o tom, že každá sťažnosť musí byť
zaevidovaná.
Ing. Oxana Hospodárová – najprv sa musí zistiť, či je to vôbec sťažnosť a až vtedy sa eviduje
ak je sťažnosťou podľa zákona. Sťažnosťou podľa zákona je vtedy, ak sa sťažujete na postup
obce, zamestnancov obce, starostu, poslancov.
Ing. Jozef Drábik – v poriadku, nebudeme sa tu školiť. Všetci máme svoje skúsenosti. Pani
starostka, ešte raz to poviem pre zastupiteľstvo. Išlo mi o to, aby sme aj my ako vlastníci
pozemkov z toho niečo získali, lebo nám neplatia nájomné čierny nájomcovia, aj obec získala
peniaze s podielových daní, resp. z miestnych daní. Aj obec by z toho získala, aj my. Takto
nemáme z toho nič. Ospravedlňujem sa, volil som takú formou zámerne, ale vidím, že ani to
mi nepomôže. Takisto aj iné veci by sa riešili, ale nejdem to to teraz riešiť, lebo je to
zbytočné. Len som chcel počuť, či sa to v sťažnosti vôbec objaví, ale pani kontrolórka nemá
v tomto roku v programe kontrolovať sťažnosti.
Starostka obce – tak ako som Vám povedala, dala som to pani Hertnekiovej. Aj dnes bola na
spoločnom obecnom úrade a pani Hertnekiová nebola prítomná. Mali sme dovolenkové
obdobie.
Ing. Jozef Drábik – keď sme požiadali obec o ochranu?
Starostka obce – tieto veci rieši pani Hertnekiová. Spisy sme jej predložili.
Starostka obce predložila návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov
berie na vedomie správu o výsledkoch kontroly hlavnej kontrolórky Obce Nižný Klátov za
obdobie od 01.03.2017 do 31.07.2017.

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

4
0
0

Júlia Drábiková, Kamil Haraj, Matej Silvay, Lukáš Štefan
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Neprítomní:

3

Tomáš Hudák, Jozefína Kolesárová, M.A. Ivan Novotný,

Uznesenie bolo prijaté.
Bod 10
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
Starostka obce bolo Vám zaslané vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Nižný Klátov
(viď príloha).
Kamil Haraj – termín predkladania žiadostí je 14. október do 12.00 hod. Ja som sa pozeral do
kalendára, je to sobota. Mám návrh, aby sa ten dátum zmenil na týždeň pred voľbou.
Starostka obce predložila návrh na 10 min. prestávku o 19.42 hod.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

4
0
0
3

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

Poslanci prestávku hlasovaním schválili.
Prestávka bola ukončená o 19.52 hod.
Starostka obce – navrhujem zastupiteľstvo dať na 23. októbra, ak to každému vyhovuje.
Takže termín predkladania žiadosti bude do 9. októbra.
Kamil Haraj – čo ak sa nikto neprihlási?
Starostka obce – musí sa vyhlásiť druhá voľba.
Starostka obce predložila 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 23. október 2017, 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)
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 9.10.2017, 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,
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- 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
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

4
0
0
3

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

Uznesenie bolo prijaté.
Bod 11
Zhodnotenie osláv 700. výročia prvej písomnej zmienky o obci
Starostka obce v prvom rade všetkým ďakujem za pomoc pri organizovaní osláv.
Definitívny harmonogram Vám bol po zasadnutí obecného zastupiteľstva zaslaný
9.8.2017. Scenár, ktorý som pripravila som zaslala moderátorovi Mgr. Miroslavovi
Alexovičovi a Romanovi Ferkovi. K to mal záujem mohol si ho vyžiadať. O pomoc bol
požiadaný a zabezpečil nám ukážku práce hasičov Lukáš Štefan.
Čo sa týka pozvaných hostí, je mi ľúto, že sa zo zdravotných dôvodov nemohli
zúčastniť pán František Mašlar, Pavol Kovaľ a z dôvodu pracovných povinností ostatní kňazi
diecézy, pozvaní sponzori a poslanci, ktorí pripravovali akciu na ihrisku. Napriek potvrdenej
účasti sa osláv nemohli zúčastniť JUDr. Jozef Šuchta, Ondrej Bernát, riaditeľ úradu KSK,
viacerí starostovia regiónu RUDOHORIE, riaditeľka SPObU, primátor Raši, riaditeľ
hasičského zboru a ďalší. Som veľmi rada, že účasť neodmietol ThLic. Tomáš Čap, Marcel
Puškáš, Ing. Daniel Dilý, JUDr. Iveta Rajtáková, Irena Andrusová, Mária Zemková, ale aj
ostatní prítomní hostia.
Na pripomenutie potrebné bolo v kostole zabezpečiť výzdobu, dary, nástenku – kňazi
pôsobiaci v obci, stoličky z obecného úradu, kosenie a hrabanie okolia kostola, maľovanie
brány, úprava okolia kostola, sprievod kňazov, čítanie, obetné dary, spev a hru na organ,
sprievod do kostola s insígniami, odovzdanie kvetov a poďakovanie.
Na obecnom úrade sa zabezpečilo požičanie odevov a fotografií, príprava prezentácie
fotografií a odevov pre hostí a obyvateľov, pripravila sa výzdoba sály a sobášnej miestnosti,
pripravili sa darčeky pre hostí a obyvateľov (balenie kníh, pohľadníc, pier), obed pre hostí,
podávanie nápojov, po obede upratanie stolov a príprava na prezentáciu v nedeľu,
sprístupnenie miestnosti a odovzdávanie darčekov v nedeľu a ďalšie dni.
Na ihrisku a v priestoroch materskej školy sa zabezpečilo kosenie, valcovanie
ihriska, príprava guľášu pre obyvateľov, príprava futbalového turnaja (bránky a čiary),
priestoru pre súťaže vo varení guľášu a výdaj mäsa, dreva, priestorov pre súťaž o najchutnejší
doma upečený beľuš, nákup cien pre jednotlivých súťažiacich a zabezpečenie hodnotenia
súťaží. Zabezpečil sa kultúrny program s Klubom dôchodcov, detské okienko pod vedením
Janetty Furínovej, krst knihy (oslovenie bývalých starostov + zabezpečenie amfibolitu),
čestné občianstvo (oslovenie ocenených), detské atrakcie, penová šou pre deti, ukážka
hasičskej techniky, príprava tomboly, výdaj bezplatného guľášu pre obyvateľov obce. Bolo
potrebné zabezpečiť starostlivosť o účinkujúcich, zabezpečiť generátory, prezentáciu
podujatia. Zabezpečila sa zmluva so SOZA.
Na cateringové služby, technicko-organizačné zabezpečenie, vrátane zabezpečenia
parkovania vozidiel, výrobu banerov, plagátov, moderovania akcie, videozáznamu sme mali
uzavretú zmluvu, resp. dve zmluvy.
Celkové náklady akcie boli 23 951,71 €, z toho kniha 6 540,45 €.
Doteraz máme uhradené skoro všetky náklady, zostalo nám iba spracovanie
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videozáznamu.
Ja hodnotím akciu na základe reakcií, ktoré boli zo strany hostí, obyvateľov veľmi
pozitívne. Páči sa rovnako aj naša kniha, čo som veľmi rada a dovolila som si poštou knihu
poslať prezidentovi U. S. Steel, kňazom pôsobiacim v obci, rodákom pánovi Jánovi
Tirpákovi, MUDr. Pavolovi Rozumovi, predsedovi KSK, riaditeľovi KSK, primátorovi Košíc
a ďalším.
Knihu si zakúpili viacerí obyvatelia ako darček pre svojich blízkych.
Počas 13.8.2017 a ostatných dní, kedy bola sprístupnená sála KD si knihu prevzalo najviac
obyvateľov z ulice Tichej.
Poďakujem ešte v hlásniku, rovnako aj za fotografie a odevy.
Júlia Drábiková – ja by som chcela povedať ku guľášu, že tento rok bol enormný záujem o
guľáš. Dostalo sa mi do uší, že dostali aj cudzí ľudia, že našim sa nedostalo. Ja za to
nemôžem, keď ľudia zoberú naraz päť guľášov, že komu ho dajú. Guľáš sme vydávali od
16.30 hod. a posledný guľáš som vydala o 18.45 hod. Ďalej Maťo vyhŕkol na Niku, že prečo
dala guľáš chlapcovi, ktorý strážil bránu, keď od rána nejedol nič. Mal ho na starosti Tomáš.
Ale z ľudského hľadiska nám pomáhal pri tej akcii, či by ho mala na starosti sama starostka,
tam mu ten guľáš dám, keď mi povie, že od rána ešte nejedol. Ináč akcia bola dobrá.
Starostka obce – dohoda bola vydávanie guľášu do 19:00 hod. Chce sa ešte niekto vyjadriť?
Janette Furinová – som rada, že som bola účastná toho všetkého. Riešili sme to rok. Boli
všelijaké pripomienky. Ale ja si myslím, že akcia dopadla nad očakávanie, pretože som sa
rozprávala s veľa ľuďmi a každý bol totálne spokojný. Odkaz od bývalého starostu je, že je
hrdý na to, že je klátovčan. Povedal, že sa cítil perfektne a nehanbil sa za nič, čo sa tu robilo.
Veľa ľudí povedalo čo sa týka organizácie a programu, že boli všetci spokojní. To, že nevyšlo
počasie potom, za to my už nemôžeme. My sa nedožijeme už ďalšieho výročia, to je jasné.
Na to, že sme to robili v takej veľkej miere po prvý krát, ja osobne si myslím, že to dopadlo
veľmi dobre a chvalabohu že sa nikomu nič nestalo. Javisko nám nespadlo. Ja osobne
ďakujem všetkým rodičom a deťom, ktoré nosili na nácviky. Napriek tomu, že sme mali málo
času, deti to zvládli perfektne. Ja som bola spokojná s akciou až do kým sa neskornčila
upratovaní ihriska. Ak budem môcť pomôcť, rada pomôžem aj do budúcna.
Mgr. Ján Hricišák – ja sa tiež chcem veľmi pekne poďakovať. Boli ste perfektní. Ja viem, kto
sa koľko narobil. Bola to ukrutná drina pre každého. Veľmi si to vážim. Niečo také tu ešte
nebolo. Ešte raz ďakujem za spoluprácu, za súčinnosť a Vašu energiu.
Ing. Oxana Hospodárová – veľmi ma mrzelo, že som nemohla prísť, ale keď som videla knihu
a videla som toto a to bol malý zlomok, čo bol kultúrny program. Bolo excelentne všetko
pripravené, z toho čo som mala možnosť vidieť. Môj obdiv patrí všetkým, ktorí sa na tom
podieľali.
Starostka obce – bola som na viacerých akciách v Haniske, Čani, Gyňove, Poproči. U nás sa
nám páčilo všetko od kostola, pýtali sa na spevákov, výzdobu. Pani Ondrejkovičová urobila
výzdobu v kostole, Mariena Silvayová v sále a materskej škole. Veľmi sa mi páčil moderátor.
Bol veľký profesionál. Ohľadne vystúpenia detí, ja som bola na nácvikoch, to bol zážitok,
sama som neverila, že to dajú tak ako to dali. Poďakovanie patrí Janette za nácviky. Rovnako
poďakovanie Jane Hudákovej za sprievodné slovo pri čestnom občianstve, starostom za krst
knihy.
Janette Furinová – musím ešte povedať, že sa mi strašne páčilo ihrisko, ako to tam bolo
zorganizované, rozmiestnené.
Mgr. Ján Hricišák – len jedna otázka koľko odhadujete prítomných ľudí? Ja odhadujem okolo
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1200 – 1300 ľudí.
Starostka obce predložila návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov
berie na vedomie informácie podané v bode zhodnotenie osláv 700.výročia prvej písomnej
zmienky o obci.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

4
0
0
3

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

Uznesenie bolo prijaté.
Bod 12
Žiadosť o kúpu nehnuteľného majetku obce Nižný Klátov
Starostka obce dňa 10.7.2017 bola obci doručená žiadosť o kúpu nehnuteľného majetku Obce
Nižný Klátov. Ako bolo uvedené v žiadosti k predmetným parcelám sa vzťahuje nájomná
zmluva zo dňa 20.12.2016. Obec má záujem o zámenu pozemkov na hranici pozemkov pre
vybudovanie odvodnenia, resp. zabezpečenia prístupu. Z uvedeného dôvodu neodporúčam
uvedené pozemky predať.
Starostka obce predložila návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov
súhlasí s odpredajom pozemkov vo vlastníctve obce: pozemok parcela č. 3174/8, register
„E“, o výmere 33 m², druh pozemku: ostatná plocha a časti pozemku parcela č. 3174/5,
register „E“, o celkovej výmere 140 m², druh pozemku: ostatná plocha, zapísaných na liste
vlastníctva č. 816, katastrálne územie Nižný Klátov
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
2
2
3

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

Uznesenie nebolo prijaté.
Bod 13
Rôzne
Začiatok školského roka v MŠ, ZŠ
Starostka obce – máme za sebou začiatok školského roka.
Prípojka pre MŠ
Starostka obce – stále riešime prípojku pre materskú školu, pretože pán Hreha ešte nepodpísal
zmluvu a chcem riešiť kanál s vodou spolu, preto neboli ešte vykonané výkopové práce.
Žiadosť na učiteľku v MŠ – projekt UPSVaR
Starostka obce – podala som žiadosť cez projekt na učiteľku v MŠ od novembra 2017 do júla
2018, lebo máme nadstav, máme 24 detí a to na prefinancovanie mzdy
MAS Rudohorie
Starostka obce – zatiaľ nie je schválená MAS-ka, v rámci programu rozvoja vidieka 7.2 som
Vás informovala, že má byť vyhodnotenie v auguste. Je september a vyhodnotenie ešte nie je.
Čo sa týka 7.4 – Dom smútku, výzva bola zrušená, do novembra musím dať novú žiadosť.
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Stretnutie ZMOS
Starostka obce – mali sme stretnutie na ZMOS-e. Žiadajú nás o presné informácie, nakoľko
kvôli týmto výzvam som zahrnula do rozpočtu, ale v podstate tie peniaze nepoužijeme. Chceli
od nás vedieť reálne čerpanie rozpočtu. Reálne čerpanie rozpočtu nemáme ani v roku 2016
ani v roku 2017, lebo keď MAS-ka prejde v septembri, tak napríklad to čo som plánovala,
ako nákup do kultúrneho domu, môžem spraviť, ale stavebné práce nie.
Platy v ŠJ
Starostka obce – bolo prijaté memorandum o navýšenie platov o 2% pre nepedagogických
zamestnancov. Zase nám to odporučili dať do odmien, čiže budú zvýšené náklady na odmeny.
Platy v MŠ
Starostka obce – navýšenie platov v materskej škole je 6%, ale to majú priamo v tarifách.
Určite do budúceho zastupiteľstva bude nutné schváliť rozpočtové opatrenie čo sa týka
materskej školy aj kvôli prípojkám v materskej škole.
Kniha o obci
Starostka obce – je potrebné podľa poslaneckých obvodov rozniesť knihy o obci obyvateľom,
ktorí si po ňu neprišli na prezentáciu fotografii a odevov.
Preplatenie dovolenky starostke obce
Starostka obce – neviem či stihnem vyčerpať do konca roka dovolenku za rok 2016, pretože
v lete som ju čerpať nemohla. Chcem vedieť, či budete súhlasiť s preplatením, alebo nie, aby
som si ju vedela vyčerpať.
Posedenie s dôchodcami
Starostka – môj návrh na posedenie s dôchodcami je 22. október. Máte iný návrh?
Matej Silvay – nie, môže byť 22. október.
Starostka obce predložila návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov
berie na vedomie informácie ohľadom začiatku školského roka v MŠ, ZŠ; žiadosti na
učiteľku v MŠ – projekt UPSVaR; MAS Rudohorie; stretnutia ZMOS; platov v ŠJ; platov v
MŠ; knihy o obci; posedenia s dôchodcami.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

4
0
0
3

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

Uznesenie bolo prijaté.
Starostka obce – čo sa týka dovolenky, čo budem môcť si vyčerpám. Od 12.10. do 17.10. by
som chcela byť v Anglicku.
Júlia Drábiková – nebolo by dobré, keby sme tu boli všetci? Teraz by som to nechala tak,
vyčerpaj koľko potrebuješ.
Starostka obce – ja samozrejme, čo si budem môcť vybrať, to si vyberiem. Hovorím to skôr,
lebo ja si ju vyčerpám, keď nebude iná možnosť.
Júlia Drábiková – ešte za rok 2016 nemáš vyčerpanú dovolenku?
Starostka obce – áno ja musím dovolenku za rok 2016 vyčerpať do konca roka 2017. Ja som
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v lete dovolenku nemala, keďže sme mali akciu a Andrea bola na dovolenke.
Starostka obce predložila návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov
schvaľuje preplatenie náhrady za nevyčerpanú dovolenku starostke obce za rok 2016.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

1
0
3
3

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

Uznesenie nebolo prijaté.
Júlia Drábiková – koľko máš za rok 2016 ešte dovolenku?
Starostka obce – netuším.
Júlia Drábiková – mala by si vedieť.
Starostka obce – viem, že mám mať 30 dní a ešte som v limite, lebo ja si môžem zobrať 30
dní dovolenky za jeden a pol mesiaca. Pocestujem k sestrám, to pre mňa nie je problém. Ešte
to nie je pre mňa hraničný termín. Takže keď viem, že ju nebudem mať preplatenú, tak si ju
vyberiem.
Bod 14
Diskusia
Nikto nevystúpil v bode diskusia.
Bod 15
Záver
Starostka obce ukončila šestnáste zasadnutie obecného zastupiteľstva, prítomným poďakovala
za účasť. Zasadnutie bolo ukončené o 20.42 hod.

Overovatelia:
Júlia Drábiková

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

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

Matej Silvay

Ing. Marcela Jokeľová
starostka obce

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

Zapisovateľka:
Andrea Müllerová

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