OBEC NIŽNÝ KLÁTOV
Zápisnica
z jedenásteho zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 14.12.2016

Prítomní:

Starostka obce: PhDr. Ing. Marcela Jokeľová
Poslanci: Júlia Drábiková, Kamil Haraj, Tomáš Hudák, Bc. Metod Korpesio,
Matej Silvay
Neprítomní: Jozefína Kolesárová, M.A. Ivan Novotný
Ďalší prítomní: Ing. Oxana Hospodárová, hlavná kontrolórka obce
Andrea Müllerová, zamestnankyňa obce
Verejnosť:
viď prezenčná listina
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
a navrhovateľa uznesení
3. Návrh VZN č. 2/2016 o miestnom poplatku za rozvoj
4. Návrh VZN č. 3/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Nižný Klátov
5. „Nižný Klátov, dobudovanie kanalizácie, kanalizačná prípojka pre bytový dom
a MŠ“ I. etapa
A. Návrh na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena
B. Návrh na uzatvorenie zmluvy o združení finančných prostriedkov
a spolupráci a zmluva o budúcej kúpnej zmluve
6. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2017
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Záver
Bod 1
Otvorenie zasadnutia
V zmysle pozvánky jedenáste zasadnutie obecného zastupiteľstva v Nižnom Klátove otvorila
starostka obce. Pozvánka na dnešné zasadnutie bola poslancom doručená spolu s materiálmi,
bola zverejnená. Prítomní sú 5 poslanci. M.A. Ivan Novotný a Jozefína Kolesárová sa
ospravedlnili. Sme uznášania schopní, môžeme začať.
Bod 2
Schválenie programu, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a navrhovateľa
uznesení
Starostka obce konštatovala uznášaniaschopnosť obecného zastupiteľstva a predložila na
schválenie návrh programu zasadnutia. Požiadala poslancov o predloženie návrhov na
doplnenie, zmeny bodov programu zasadnutia.
Starostka obce dala schváliť program 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu, určenie zapisovateľa, overovateľov
a navrhovateľa uznesení

zápisnice
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3. Návrh VZN č. 2/2016 o miestnom poplatku za rozvoj
4. Návrh VZN č. 3/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Nižný Klátov
5. „Nižný Klátov, dobudovanie kanalizácie, kanalizačná prípojka pre bytový dom
a MŠ“ I. etapa
A. Návrh na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena
B. Návrh na uzatvorenie zmluvy o združení finančných prostriedkov
a spolupráci a zmluva o budúcej kúpnej zmluve
6. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2017
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Záver
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

5
0
0
2

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

Poslanci tento návrh programu hlasovaním schválili.
Za zapisovateľku zo zasadnutia obecného zastupiteľstva starostka určila Andreu Müllerovú,
za overovateľov: Tomáša Hudáka, Kamila Haraja a za navrhovateľa uznesení Bc. Metoda
Korpesia.
Bod 3
Návrh VZN č. 2/2016 o miestnom poplatku za rozvoj
Starostka obce bol Vám zaslaný návrh VZN č. 2/2016 upravený na základe rokovania zo dňa
24.11.2016 o minimálnu výšku poplatku 10 €. Návrh bol 25.11.2016 zverejnený, termín na
uplatnenie pripomienok k návrhu bol stanovený na 6.12.2016. V materiáloch bolo predložené
vyhodnotenie pripomienok zo dňa 7.12.2016. V určenom termíne na pripomienkovanie
návrhu neboli doručené na obecný úrad v Nižnom v Nižnom Klátove pripomienky od
fyzických a právnických osôb. Dňa 7.12.2016 bola prijatá zmena zákona č.447/2015 Z. z.,
ktorým sa okrem iného zmenila minimálna výška poplatku z 10 € na 3 € (od 3 do 35 €).
Môžeme dať hlasovať alebo chcete upraviť výšku poplatku?
Tomáš Hudák – ja by som dal na tri eurá.
Starostka obce na návrh poslanca Tomáš Hudáka dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné
zastupiteľstvo schvaľuje miestny poplatok za rozvoj vo výške 3 € pre všetky druhy stavieb.
Hlasovanie:
Za:
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Júlia Drábiková, Kamil Haraj, Tomáš Hudák, Bc. Metod Korpesio,
Matej Silvay

0
Proti:
0
Zdržal sa:
2
Jozefína Kolesárová, M.A. Ivan Novotný
Neprítomní:
Poslanci tento návrh hlasovaním schválili bez pripomienok.
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove v súlade s § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p. prerokovalo VZN č. 2/2016 o miestnom poplatku za rozvoj.
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Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

5
0
0
2

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

Poslanci tento návrh hlasovaním schválili bez pripomienok.
Starostka obce dala hlasovať o VZN č. 2/2016: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove na
základe ustanovenia §2 a §7 zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a zmene
a doplnení niektorých zákonov a na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. sa uznáša na VZN č. 2/2016 o miestnom poplatku za
rozvoj.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

5
0
0
2

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

Poslanci sa na VZN č. 2/2016 uzniesli.
Bod 4
Návrh VZN č. 3/2016 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území Obce Nižný Klátov
Starostka obce bol Vám zaslaný návrh VZN č. 3/2016 upravený na základe rokovania zo dňa
24.11.2016, nezmenená výška dane za nevýherné hracie prístroje (§ 11) 200 €. Návrh bol
25.11.2016 zverejnený, termín na uplatnenie pripomienok k návrhu bol stanovený na
6.12.2016. V materiáloch bolo predložené vyhodnotenie pripomienok zo dňa 7.12.2016.
V určenom termíne na pripomienkovanie návrhu neboli doručené na obecný úrad v Nižnom
v Nižnom Klátove pripomienky od fyzických a právnických osôb. Zároveň Vám bolo zaslané
porovnanie výšky jednotlivých druhov daní v roku 2016 a navrhnutej dane v roku 2017 (viď
príloha).
Tomáš Hudák – máme predbežne vypočítané, že koľko bude celkové navýšenie, keď zvýšime
dane o 20 %? Keď som počítal z roku 2015 tak by tom malo byť spolu nejakých 30 500 Eur.
Starostka – odhadom som to nerobila.
Andrea Müllerová – keď sú dane za rok 2016 25-tisíc Eur, tak navýšenie by malo byť 5-tisíc.
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove v súlade s § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p. prerokovalo VZN č. 3/2016 o miestnych daniach a o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Nižný Klátov.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

4
0
1
2

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

Poslanci tento návrh hlasovaním schválili bez pripomienok.
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Starostka obce dala hlasovať o VZN č. 3/2016: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
v súlade s § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. sa uznáša na
VZN č. 3/2016 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území Obce Nižný Klátov.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

4
0
1
2

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

Poslanci sa na VZN č. 3/2016 uzniesli.
Bod 5
„Nižný Klátov, dobudovanie kanalizácie, kanalizačná prípojka pre bytový dom a MŠ“
I.etapa
A. Návrh na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena
Starostka obce pri budovaní kanalizačnej prípojky PD Klatov, a. s. súhlasila s uložením
kanalizačnej prípojky na pozemku v ich vlastníctve. Ku kolaudácii je potrebné predloženie
zmluvy o zriadení vecného bremena. Zmluvu je potrebné zavkladovať, kataster žiada
o predloženie schválenia vecného bremena obecným zastupiteľstvom. Bol Vám zaslaný návrh
zmluvy. Sú pripomienky, alebo môžem dať hlasovať?
Tomáš Hudák – oni vedia o tom, takto ste sa dohodli?
Starostka – pri budovaní kanalizačnej prípojky, resp. pri stavebnom povolení museli súhlasiť
s uložením prípojky. Pri kolaudácii je potrebná zmluva o zriadení vecného bremena, aby sme
sa vedeli na ten pozemok dostať. Nepovažovala som to za potrebné im oznámiť, pretože keď
to nepodpíšu, tak to neskolaudujeme a nepripoja sa. Družstvu sme maximálne vyšli v ústrety,
išli sme o meter nižšie, takže bytovka sa napojí bez čerpačky samospádom. Vecné bremeno
bude až po hranicu pozemku, aby sa vedeli napojili Drábik a Hritz. Aj teraz sme presiahli
dĺžku prípojky, nevedeli sme to vybudovať až po hranicu.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
schvaľuje uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena spočívajúce v práve Obce Nižný
Klátov uloženia kanalizačného potrubia a kanalizačných šácht, ich užívanie, prevádzkovanie;
vstupu na pozemok a vstupu na pozemok ním určeným osobám za účelom prevádzkovania,
opravy, údržby a prípadnej rekonštrukcie kanalizačného potrubia a šácht v rozsahu
vyznačenom geometrickým plánom na pozemku KN-C č. 1462/8, druh pozemku trávnatý
porast, výmera 1 570 m2, LV 894, okres Košice – okolie, Obec Nižný Klátov, k. ú. Nižný
Klátov. Vecné bremeno sa zriadi bezodplatne.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

5
0
0
2

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

Poslanci tento návrh schválili.
Júlia Drábiková – druhá bytovka, niekedy obecná je pripojená?
Starostka – pripojená je už dávno, samospádom.
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B. Návrh na uzatvorenie zmluvy o združení finančných prostriedkov a spolupráci a
zmluva o budúcej kúpnej zmluve
Starostka obce dňa 8.12.2016 som zaslala žiadosť o dotáciu stavby „Nižný Klátov
dobudovanie kanalizácie, kanalizačná prípojka pre bytový dom a MŠ“ I. etapa na
Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a. s. nakoľko nám chýbajú prostriedky. Z dotácie
nie je financovaná elektrická prípojka, stavebný dozor a predovšetkým chýbajú na prostriedky
na telemetriu (diaľkový prenos signálu). Na základe dohody VVS a.s. dobuduje telemetriu po
prevzatí správy a podpise zmluvy, ktorej návrh Vám bol zaslaný. Schválením zmluvy získame
3 490 €, ktoré vieme použiť na financovanie elektrickej prípojky, stavebného dozora,
geometrického zamerania vecného bremena a pod. Pri žiadosti o dotáciu bol súhlas VVS
podmienený prevádzkovaním stavby. Nakoľko sa jedná o čerpaciu stanicu je jednoduchšie
tento majetok do budúcna predať, ako prevádzkovať vo vlastnej réžii.
Bc. Metod Korpesio – to sú tie dve skruže?
Starostka – áno to je čerpačka.
Bc. Metod Korpesio – tá kanalizačná prípojka je to, čo sme nechceli aby išlo cez ihrisko?
Starostka – áno.
Bc. Metod Korpesio – a ide kade?
Starostka – ide popod ihrisko. My sme nechceli, aby išla popod ihrisko?
Bc. Metod Korpesio – neviem čo sme vtedy odhlasovali.
Tomáš Hudák – aby sa nerozkopalo ihrisko.
Bc. Metod Korpesio – a keď sa to rozkope?
Starostka – už je to pretlačené o jeden meter hlbšie ako bolo plánované, aby tam nebola ďalšia
čerpačka a nehučala. Sú tam dve čerpadlá, je tam náklad na energie. VVS a závodný riaditeľ
p. Kaliňák nechcú v majetku žiadne čerpačky. Takže ja som rada, že sa nám podarilo, že to
zoberú aj do správy, aj do majetku, lebo nám to fakt netreba.
Bc. Metod Korpesio – a nebudú niečo účtovať potom? Napríklad elektriku.
Starostka – elektriku im dáme vrátane.
Tomáš Hudák – elektrinu už potom nebude v našej réžii.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
schvaľuje
1. združenie finančných prostriedkov Obce Nižný Klátov s Východoslovenskou vodárenskou
spoločnosťou, a s., Komenského 50, Košice, za účelom dobudovania kanalizácie, kanalizačná
prípojka pre bytový dom a MŠ“ I. etapa, pričom podiel Obce Nižný Klátov je v sume 66 310
€, podiel Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a s., Komenského 50, Košice je 3
490 €, čo predstavuje 5 % financovania z celkových nákladov stavby „Nižný Klátov
dobudovanie kanalizácie, kanalizačná prípojka pre bytový dom a MŠ“ I. etapa
2. použitie 3 490 € na krytie výdavkov spojených s vybudovaním stavby „Nižný Klátov
dobudovanie kanalizácie, kanalizačná prípojka pre bytový dom a MŠ“ I. etapa
3. odovzdanie stavby „Nižný Klátov dobudovanie kanalizácie, kanalizačná prípojka pre
bytový dom a MŠ“ I. etapa do správy Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a. s.
4. odpredaj vlastníckeho podielu obce Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a. s. za
kúpnu cenu 1 € z dôvodu hodného osobitného zreteľa do 5 rokov po kolaudácii „Nižný
5

Klátov dobudovanie kanalizácie, kanalizačná prípojka pre bytový dom a MŠ“ I. etapa
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

5
0
0
2

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

Poslanci tento návrh schválili.
Bod 6
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2017
Starostka obce bol Vám zaslaný plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2017 (viď príloha).
Ing. Oxana Hospodárová – je tam jedna tlačová chyba v bode 6 a to kontrola hospodárenia
s finančnými prostriedkami nie za rok 2015 ale 2016.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove v
súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. schvaľuje plán
kontrolnej činnosti na 1. polrok 2017 a poveruje hlavnú kontrolórku obce výkonom kontrol
podľa plánu na I. polrok 2017.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

5
0
0
2

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

Poslanci tento návrh schválili.
Bod 7
Rôzne
Kontrola školského inšpekčného centra
Starostka obce – v dňoch 3. - 4.10.2016 bola vykonaná tematická kontrola zo Štátnej školskej
inšpekcie, Školského inšpekčného centra Košice.
Upomienkové predmety 700 výročie
Starostka obce – k 700 výročiu budú okrem knihy rozdané aj ďalšie upomienkové predmety.
Objednávka pier (viď vzorka) 350 ks.
Dotácia pre rodičovské združenie Klatovčanik
Starostka obce – dňa 29.11.2016 bola podpísaná zmluva o poskytnutí finančnej dotácie
z rozpočtu obce Nižný Klátov pre Rodičovské združenie Klatovčanik. Dotácia bude použitá
na náklady spojené s nákupom cvičebného náradia pre MŠ Nižný Klátov v rámci „Dňa boja
proti obezite detí“. Nakupujú sa dve rebriny a lavička.
Vianočná výzdoba, verejné osvetlenie
Starostka obce – 30.11.2016 bola inštalovaná vianočná výzdoba, boli opravené 2 ozdoby,
ostatné boli zakúpené. Boli vykonané výmeny lámp verejného osvetlenia, dňa 1.12.2016
opravy poškodeného vedenia v časti Mlynky. A znova nám nesvietia dve lampy.
Zrušené verejné obstarávanie zimnej údržby komunikácií a odstavných plôch v obci
Nižný Klátov
6

Starostka obce – do 1.12.2016 mohli uchádzači predkladať ponuky v zmysle výzvy. Do
stanoveného termínu nebola predložená záväzná ponuka. Dňa 10.12.2016 bolo verejné
obstarávanie zrušené. Zajtra sa uskutoční stretnutie s verejným obstarávateľom.
Zber elektroodpadu, separovaný zber v roku 2017
Starostka obce – dňa 5.12.2016 sa uskutočnil zber elektroodpadov priamo z domácností.
V roku 2017 sme predložili požiadavku na separáciu odpadov prostredníctvom vriec aj 1100 l
kontajnerov tak, aby sme zvýšili podiel separovaného odpadu. Bohužiaľ musíme konštatovať,
že stále nedosahujeme úroveň separácie z roku 2009, kedy sa vyseparovalo 29 ton, pričom
teraz sme na úrovni 20 ton.
Sťažnosť na starostku obce za upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny,
stanovisko hlavnej kontrolórky k sťažnosti
Starostka obce – dňa 5.12.2016 bolo zaslané oznámenie k sťažnosti, na vedomie zaslané
členom komisie na prešetrenie a vybavovanie sťažností proti činnosti starostu obce, hlavného
kontrolóra, poslanca obecného zastupiteľstva. Stanovisko hlavnej kontrolórky k sťažnosti,
ktoré si žiadal M.A. Ivan Novotný, bolo poslancom zaslané mailom 12.12.2016.
Rekonštrukčné práce v budove obecného úradu, materskej školy
Starostka obce – v kotolni sa vykonali opravy, v budove materskej školy sa vymenia záchody
v posilňovni a je potrebné naplánovať rekonštrukciu pre projekty v rámci MAS Rudohorie.
Akcie v sále KD
Starostka obce – v januári sú plánované vystúpenie Rybárov 8.1.2017, šachový turnaj
28.1.2017.
Podielové dane na rok 2017
Výška podielových daní pre budúci rok Nižný Klátov 239 884 €, v tomto roku bola výška
podielových daní 219 843 €, plánovaný nárast 20,0 tis. eur.
Ponuka VSD
V materiáloch máte ponuku z VSD ohľadne svetiel. Výška splátky je 802 eur mesačne, resp.
745 €, v závislosti od toho, či budú osadené svietidlá s výkonom 26 W alebo 44 W. Jedná sa
o ponuku vrátane opráv a zabezpečenia elektriny. VSD patria podperné body, výložníky
musia schvaľovať aj keby sme robili rekonštrukciu vo vlastnej réžii nakoľko podperné body
sú na súkromných pozemkoch výložníky sú potrebné, aby bola dostatočne osvetlená cesta. Je
to informácia pre Vás. Verejné osvetlenie je potrebné do budúcna riešiť, okrem lámp nám
treba vymeniť aj rozvodné skrine a vedenie. Ponuka počíta s celonočným svietením (viď
príloha).
Chýbajúce parametre pre nákup zariadení do kuchyne
V materiáloch máte aj parametre zariadení, ktoré ste požadovali zakúpiť, podľa Vami
predložených materiálov som nevedela zistiť viac (viď príloha).
Pri zaváracom hrnci by som upozornila napr. na plastový kohútik, ak by tam bol nerezový
cena by bola podstatne vyššia.
Čo sa týka kombinovaného sporáka, nenašla som počet a výkon jednotlivých horákov, ani
príkon, výkon elektrickej rúry a funkcie rúry (gril, minútka, ventilátor, horný ohrev, spodný
ohrev, otočný ražeň, rozmrazovanie a pod), čo má rovnako vplyv na cenu a pri obstarávaní to
treba definovať.
Pri chladničke parametre boli asi najviac popísané, akurát je tam uchytenie dverí, ľavé alebo
pravé. Ja by som dala pravé.
Rýchlovarná konvica, mikrovlnka si myslím boli v predložených materiáloch popísaná
dostatočne.
Drezy boli predložené dva rozdiel je iba v šírke, nie sú definované hrúbky nerezu, resp. kovu.
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Rovnako pri hrncoch a kastróloch okrem rozmerov a objemu chýba hrúbka predpokladám že
nerezu, čo má vplyv na cenu.
Potrebné je doplniť tieto údaje minimálne, aby som vedela obstarať.
Kamil Haraj – chcem sa opýtať, prečo v škôlke nedostali odmeny? Všetci zamestnanci
dostali, iba v škôlke nie.
Starostka – vyčerpali sme rozpočet na odmeny v škôlke.
Kamil Haraj – ešte som si všimol v návrhu na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného
bremena, že je tam písané v ženskom rode.
Starostka – áno, lebo je to poľnohospodárske družstvo, akciová spoločnosť.
Kamil Haraj – na začiatku je povinný z vecného bremena PD Klatov a potom je povinná
z vecného bremena.
Starostka – upravíme to.
Bc. Metod Korpesio – ja by som sa chcel dohodnúť, že pani kontrolórka hovorila, že môžeme
nahliadnuť do tých organizačných zmien, že kedy by sme sa mohli zastaviť, v rámci úradných
hodín?
Starostka – kedy do konca roka?
Bc. Metod Korpesio – neviem k tomu rozpočtu kedy by sme zvolali komisiu.
Starostka – najprv by som rada s účtovníčkou uzavrela rok. Čo sa týka rozpočtu, keď ho
predkladáme podľa zákona, tak buď robíme skutočnosť, alebo očakávanú skutočnosť. Je
jednoduchšie uzavrieť rok a dať tam skutočnosť roka, ako narátavať očakávanú skutočnosť.
Sme v provizóriu jeden, dva mesiace, potom sa pripraví rozpočet. Rozpočet by si mala
pripraviť materská škola, školská jedáleň a základná škola. Nepredpokladám, že mi základná
škola dá rozpočet skôr ako v novom roku, lebo 20. decembra končia a 8.1. začínajú.
Matej Silvay – máme určené stretnutie s tou pani, čo píše knihu?
Starostka – zatiaľ nie. Ona to začne písať v januári.
Matej Silvay – som myslel, že by sme urobili stretnutie ohľadom knihy a stretnutie
s komisiou, aby sme zriešili ďalšie veci ohľadom 700. výročia.
Tomáš Hudák – treba rezervovať pivné sety už v januári.
Matej Silvay – podľa mňa ich treba rezervovať.
Tomáš Hudák – povedal mi, že môže mu vyskočiť nejaká akcia a nebude mať ani záchody ani
pivné sety.
Júlia Drábiková – sme hovorili aj o zálohovaní niektorých vecí.
Matej Silvay – koľko toho bude treba?
Tomáš Hudák – okolo 40.
Matej Silvay – dáme stretnutie po novom roku?
Starostka – ja teraz riešim zimnú údržbu.
Tomáš Hudák – zatiaľ nemá snežiť.
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Starostka – značky máme, tak snáď keď bude treba a na Tichej nebudú parkovať, tak nám
NDS urobí aspoň malý okruh, to znamená Hlavná, Tichá.
Bc. Metod Korpesio – bolo vyhlásené, že sa môžeme uchádzať o dotáciu na likvidáciu
čiernych skládok. Nenapíšeme dačo?
Tomáš Hudák – aj čo sa týka zatepľovania sú dotácie na kultúrne domy, škôlky.
Starostka – najväčší problém je, že na napísanie potrebujete projekt. Minulý rok sme nemali
sviatky, sme obstarávali projekt na dom smútku. To nie sú lacné projekty. Ďalšia vec je, že
rozpočet stavby za rok už nie je reálny. V každom prípade stretnutie treba a jedna vec je
verejné osvetlenie, druhá vec je cesta. Máme projekt za 120-tisíc Eur, tak ako bola výzva, nie
500-tisíc Eur ako ste vraveli.
Bc. Metod Korpesio – veď tak ste vraveli vy.
Starostka – ja som hovorila, že ak by sme urobili Hlavnú tak, ako povedal pán Titl, tak by
stála 480-tisíc, ale to neznamená, že na to som ja dala urobiť projekt. 400-tisíc by som odkiaľ
zobrala? Za 400-tisíc musím urobiť celú obec.
Bc. Metod Korpesio – ja som tak rozumel, že projektant povedal, že toľko bude stáť cesta.
Starostka – projektant to nepovedal. Povedal to Pavol Titl, ktorý je odborník na cesty v meste
Košice. Urobil nám znalecký posudok k tomu, prečo máme osadené značky. Aby cesta
zvládla kamióny, náklad by bol takýto. Projektant urobil to, čo sme mu povedali. V rámci
výzvy bolo 120-tisíc, chceli sme tam chodník. Tam jednoducho vyšiel iba kryt vozovky.
Takýto projekt máme. Ten vieme použiť. Tých 120-tisíc vieme uhrať aj z vlastných
prostriedkov, nič iné nám nezostáva. Na cesty žiadne peniaze v rámci fondov nebudú.
Plánujem to dať do rozpočtu.
Júlia Drábiková – v tom prípade, keď opravíme cestu, čo bude ďalej s kameňolomom? Potom
nebudeme musieť odstrániť značky?
Bc. Metod Korpesio – nie my tak neopravíme. Tých 480-tisíc bolo tak, žeby sme pripravili
cestu pre kameňolom. To bude len miestna komunikácia, inak by to bola diaľnica.
Tomáš Hudák – v každom prípade, aj keď neprejde projekt za 120-tisíc Eur, my musíme
z vlastných opraviť cestu na Hlavnej okolo parku.
Starostka – z tých 120-tisíc sa napojíme na cestu III. triedy, urobíme okolie parku. Tam sú
súkromní vlastníci, takže to budeme musieť zamerať. Skončíme na ceste pod domom pána
Drábika.
Júlia Drábiková – čo týka Tichej, tak by som im dala doplátať asfalt to čo sa usadilo po
prekopaní, lebo niekde je aj 5cm usadených. To sa dalo čakať, lebo zem sa neusadila a hneď
to zaplátali.
Starostka – na Čaksovej je ľad, lebo tiež to tam cesta sadla a drží sa tam voda. Takže máme
pol ulice ľad a pol ulice sucho.
Júlia Drábiková – môže sa stať, že keď tam je odrezaný asfalt 5cm dole, tak môže puknúť
pneumatika.
Bc. Metod Korpesio – ja som sa zdržal hlasovania pri daniach, lebo ma oslovilo asi päť ľudí
a povedalo, že keď zastupujem ľudí a si myslím, že treba dvíhať dane za to, čo sa v tej obci
spravilo, takže nemám hlasovať. Preto som sa zdržal. Nebol som ani proti. Interpretujem Vám
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odkaz od ľudí.
Starostka – keby my sme si sami hlasovali, tak dane nikto neplatí. Tu som povedala, že od
štátu dostávame 20-tisíc Eur naviac v podielových daniach. Podielové dane dostávame podľa
toho koľko ľudí tu má trvalý pobyt. Ja nevidím len negatíva, ja vidím pozitíva. 20 rokov sa tu
kanál staval. Bohužiaľ ešte vydržíme možno jeden, alebo dva roky a potom dáme dokopy tu
cestu. Keby sme tu mali kanál a vodu, tak cez SAPARD by sme tu dávno cestu mali. Lenže
sme boli vyblokovaní, pretože sme v tom čase nemali osadené siete. Nech si každý pozrie
rozpočet a zistí aké sú možnosti obce.
Tomáš Hudák – nemôžeme ten plecháč za obecným úradom využiť na smetné bedne, aby sa
tam neznášalo a každý deň poobede by sa napríklad na dve hodiny otvoril. Dať tam čisto
separ.
Starostka – separ sa porieši, keď budeme mať vrecia. Tam je problém, že je tam komunál.
Údržbár nerobí nič, len upratuje.
Tomáš Hudák – keď ja som tam doniesol odpad, tak zbytočne separujem, keď vidím, že
všetko je v bedniach pomiešané.
Bc. Metod Korpesio – na čo tu máme kontajnery?
Starostka – na komunál, sklo, plast. Roky to tam máme.
Bc. Metod Korpesio – na komunál má každý svoju nádobu, nie?
Starostka – ale povedzme si, že odpad končil tam, kde končil. Radšej tu máme kontajnery.
Máme to aj na kamerách, mohli by sme riešiť priestupky, lebo poplatníci nemajú odpad
odkladať vedľa kontajnera. Sú tam stále nejaké nábytky. Ale radšej nech je to tu. Údržbár to
rozbije, odnesie to do veľkokapacitného kontajnera na cintorín. Nerobí nič iné, len upratuje.
Tie kontajnery na papier, čo si hovoril, tie zlikvidujeme. Bude to v plecháči. Musím
presvedčiť Miklodu, lebo nemal čas, aby zobral železo, ktoré tu ešte máme a aj zo škôlky,
presunul plecháč, aby sa to splanírovalo a podávali sa tam betónové panely.
Bc. Metod Korpesio – a čo ste vyhlasovali elektrozber, to kto zbieral?
Starostka – H*EKO.
Bc. Metod Korpesio – lebo pani Čechová sa rozčuľovala, že vyniesla tri veci, dve zobrali
a magneťák je tam nechali.
Starostka – aj u Kollárových nechali nejakú starú tlačiareň. Ale s nimi máme dobré
skúsenosti. Nabudúce ich tam pošleme.
Bc. Metod Korpesio – máme ich zazmluvnených?
Starostka – áno. Na separák musíme mať. Môžeme mať podpísané zmluvy s viacerými.
Bc. Metod Korpesio – ako často chodia.
Starostka – oni nám zvyknú volať, či chceme zber v danom termíne. Ja to vítam, dám to
vyhlásiť do rozhlasu, pošlem mail, dáme to na stránku, na facebook to dáva Valér Kováč. Kto
chce mať istotu, že mu to spred domu zoberú, najlepšie to nahlásiť na obecný úrad.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
berie na vedomie informácie ohľadne kontroly školského inšpekčného centra;
upomienkových predmetov 700 výročie; dotácie pre rodičovské združenie Klatovčanik;
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vianočnej výzdoby, verejného osvetlenia; zrušeného verejného obstarávania zimnej údržby
komunikácií a odstavných plôch v obci Nižný Klátov; zberu elektroodpadu, separovaného
odpadu v roku 2017; sťažnosti na starostku obce za upozornenie na porušenie pracovnej
disciplíny, stanoviska hlavnej kontrolórky k sťažnosti; rekonštrukčných prác v budove
obecného úradu, materskej školy; akcií v sále KD; výšky podielových daní v roku 2017;
ponuky VSD; chýbajúcich parametrov pre nákup zariadení do kuchyne; odmeny v MŠ; opráv
v zmluve o vecnom bremene; písania knihy o obci a prípravy rozpočtu.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

5
0
0
2

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

Poslanci tento návrh zobrali na vedomie.
Odmeny poslancov obecného zastupiteľstva
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
schvaľuje poskytnutie odmien za aktivity v zmysle dochádzky 2016: korčuľovanie na ľade;
roznáška brožúr; stolnotenisový turnaj; šachový turnaj; deň zdravia; deň matiek; dni regiónu;
posedenie s dôchodcami; gulečníkový turnaj.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

4
1
0
2

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

Poslanci tento návrh hlasovaním schválili.
Bod 8
Diskusia
Starostka obce otvorila diskusiu. Do diskusie sa nikto neprihlásil.
Bod 9
Záver
Starostka obce ukončila jedenáste zasadnutie obecného zastupiteľstva, prítomným
poďakovala za účasť a zaželala pekné sviatky. Zasadnutie bolo ukončené o 19:45 hod.
Overovatelia:
Tomáš Hudák

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

Kamil Haraj

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

Zapisovateľka:
Andrea Müllerová

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

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