OBEC NIŽNÝ KLÁTOV
Zápisnica
z osemnásteho zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 14.12.2017
Prítomní:
Starostka obce: PhDr. Ing. Marcela Jokeľová
Poslanci:
Júlia Drábiková, Kamil Haraj, Tomáš Hudák, Jozefína Kolesárová, M.A.
Ivan Novotný, Matej Silvay
Neprítomný: Lukáš Štefan
Ďalšia prítomná: Andrea Müllerová, zamestnankyňa obce
Verejnosť:
podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
a navrhovateľa uznesení
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Návrh VZN č.4/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi na území Obce Nižný Klátov
5. Návrh VZN č.5/2017 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Nižný Klátov
6. Návrh VZN č.6/2017 o bezpečnostnej politike prevádzkarne IOM – Integrované
obslužné miesta
7. Návrh VZN č.7/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a žiaka (dieťa) školského zariadenia v zriaďovateľskej
pôsobnosti Obce Nižný Klátov a centier voľného času nezriadených Obcou
Nižný Klátov
8. Konsolidovaná výročná správa Obce Nižný Klátov za rok 2016, správa audítora
9. Smernica č. 01/2017 o postupoch zadávania zákaziek podľa zákona č. 343/2015
Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
pri výbere zmluvných partnerov v podmienkach verejného obstarávateľa Obce
Nižný Klátov
10. Návrh Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Nižný
Klátov
11. Schválenie odmien pre poslancov OZ
12. Návrh rozpočtu obce na roky 2018 – 2020, žiadosti
13. Žiadosť o zmenu územného plánu v časti „Hora pri cintoríne“
14. Rozpočtové opatrenie č. 3
15. Rôzne
16. Diskusia
17. Záver
Bod 1
Otvorenie zasadnutia
V zmysle pozvánky osemnáste zasadnutie obecného zastupiteľstva v Nižnom Klátove otvorila
starostka obce. Pozvánka na dnešné zasadnutie bola poslancom doručená spolu s materiálmi,
bola zverejnená. Svoju neúčasť na zasadnutí ospravedlnil Lukáš Štefan. 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 predložila na
schválenie návrh programu zasadnutia. Požiadala poslancov o predloženie návrhov na
doplnenie, zmeny bodov programu zasadnutia. Navrhujem doplnenie bodu Návrh Zmien
a doplnkov č. 3 ÚPN Obce Nižný Klátov ako bodu 14.
Starostka obce dala schváliť návrh na doplnenie programu ako bodu číslo 14 programu:
Návrh Zmien a doplnkov č. 3 ÚPN Obce Nižný Klátov.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6
0
0
1

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

Poslanci tento návrh doplnenia programu hlasovaním schválili.
Tomáš Hudák predložil návrh na zmenu poradia prejednávaných bodov programu a to bod 13
pred bod 3.
Starostka obce dala schváliť návrh na zmenu poradia bodov programu: Bod 13 - Žiadosť
o zmenu územného plánu v časti „Hora pri cintoríne“ pred bod 3 - Kontrola plnenia uznesení.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6
0
0
1

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

Poslanci tento návrh zmeny poradia bodov programu hlasovaním schválili.
Starostka obce dala schváliť program 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
a navrhovateľa uznesení
3. Žiadosť o zmenu územného plánu v časti „Hora pri cintoríne“
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Návrh VZN č.4/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi na území Obce Nižný Klátov
6. Návrh VZN č.5/2017 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Nižný Klátov
7. Návrh VZN č.6/2017 o bezpečnostnej politike prevádzkarne IOM – Integrované
obslužné miesta
8. Návrh VZN č.7/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a žiaka (dieťa) školského zariadenia v zriaďovateľskej
pôsobnosti Obce Nižný Klátov a centier voľného času nezriadených Obcou
Nižný Klátov
9. Konsolidovaná výročná správa Obce Nižný Klátov za rok 2016, správa audítora
10. Smernica č. 01/2017 o postupoch zadávania zákaziek podľa zákona č. 343/2015
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Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
pri výbere zmluvných partnerov v podmienkach verejného obstarávateľa Obce
Nižný Klátov
11. Návrh Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Nižný
Klátov
12. Schválenie odmien pre poslancov OZ
13. Návrh rozpočtu obce na roky 2018 – 2020, žiadosti
14. Návrh Zmien a doplnkov č. 3 ÚPN Obce Nižný Klátov
15. Rozpočtové opatrenie č. 3
16. Rôzne
17. Diskusia
18. Záver
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6
0
0
1

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

Poslanci tento návrh programu zasadnutia hlasovaním schválili.
Za zapisovateľku zo zasadnutia obecného zastupiteľstva starostka určila Andreu Müllerovú,
za overovateľov: Tomáša Hudáka, Mateja Silvaya, za navrhovateľa uznesení Jozefínu
Kolesárovú.
Bod 3
Žiadosť o zmenu územného plánu v časti „Hora pri cintoríne“
Starostka - dňa 27.11.2017 bola zaslaná žiadosť Ing. Arch. Jany Krasnikovej, Ing. Arch. Petra
Oravca o zmenu územného plánu obce Nižný Klátov v časti „Hora pri cintoríne“ parciel
registra KN C č. 64/1, 64/3 na zmenu ako plochu určenú pre výstavbu rodinného domu. Dňa
27.11.2017 bola zaslaná žiadosť Ing. Michaely Krajňákovej a Ing. Stanislava Krajňáka
o zmenu územného plánu obce Nižný Klátov v časti „Hora pri cintoríne“ parciel registra KN
C č. 64/2, 64/3 na zmenu ako plochu určenú pre výstavbu rodinného domu.
Starostka obce – v žiadosti, ktorá Vám bola zaslaná je plánová prístupová cesta (viď príloha).
V žiadosti som to nevidela, ale zmeny a doplnky buď financuje obec, alebo ak je to na
žiadosť, tak to financujú žiadatelia. Takže návrh som pripravila tak, že zmenu budete
financovať vy. Je potrebné najprv schváliť zámer, potom bude verejné prerokovanie atď.
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. Arch. Jany Krasnikovej, Ing. Arch. Petra Oravca, Ing. Michaely Krajňákovej
a Ing. Stanislava Krajňáka zmena funkčného využitia územia časti Hora pri cintoríne
z lokality plocha verejnej a sprievodnej zelene na lokalitu určenú na výstavbu rodinných
domov pod podmienkou, že všetky náklady spojené so zmenami a doplnkami č. 4 územného
plánu Obce Nižný Klátov znášajú žiadatelia Ing. Arch. Jana Krasniková, Ing. Arch. Peter
Oravec, Ing. Michaela Krajňáková a Ing. Stanislav Krajňák.

Hlasovanie:
3

Za:

6

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

0
0
1

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

Uznesenie bolo prijaté.
Bod 4
Kontrola plnenia uznesení
Starostka obce – na šestnástom zasadnutí 13.9.2017 bolo prijatých 15 uznesení (197-211), na
sedemnástom zasadnutí 23.10.2017 bolo prijatých 11 uznesení (212-222).
Na 16. zasadnutí 13.9.2017 obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie zloženie sľubu
poslanca (uznesenie č. 197); kontrolu plnenia uznesení (uznesenie č. 198); správu
o výsledkoch kontroly hlavnej kontrolórky Obce Nižný Klátov za obdobie od 01.03.2017 do
31.07.2017 (uznesenie č. 208); informácie podané v bode zhodnotenie osláv 700. výročia
prvej písomnej zmienky o obci (uznesenie č. 210); 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 (uznesenie č. 211).
Uznesením boli schválené 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) (uznesenie č. 202); dĺžka pracovného času hlavného
kontrolóra obce: 0,2 (uznesenie č. 209).
Obecné zastupiteľstvo zrušilo uznesenie č. 3/2014 zo dňa 14.12.2014 (uznesenie č. 199);
uznesenie č. 14/2015 zo dňa 9.1.2015 (uznesenie č. 201); uznesenie č. 5/2014 zo dňa
14.12.2014 (uznesenie č. 203); uznesenie č. 144/2016 zo dňa 24.11.2016 (uznesenie č. 205).
Uznesením bol poverený poslanec Lukáš Štefan 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
(uznesenie č. 200).
Obecné zastupiteľstvo zriadilo komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov (uznesenie č. 204).
Obecné zastupiteľstvo zvolilo 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 (uznesenie č. 204).
Obecné zastupiteľstvo určilo za predsedu kultúrno-športovej komisie Mateja Silvaya, za
predsedu komisie pre životné prostredie a výstavbu Lukáša Štefana, za predsedu finančnosociálnej komisie M.A. Ivana Novotného (uznesenie č. 206); A) náležitosti prihlášky na
výkon funkcie hlavného kontrolóra Obce Nižný Klátov, B) Spôsob voľby hlavného kontrolóra
obce (uznesenie č. 209).
Uznesením žiadalo starostku obce zorganizovať stretnutie za účasti všetkých vlastníkov, alebo
ich splnomocnených osôb dotknutých pozemkov v časti „Slnečná stráň“ za účasti
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spracovateľa územného plánu pána Hudeca a to za účelom prejednania zmeny územného
plánu funkčného využitia predmetného územia s termínom do konca septembra 2017
(uznesenie č. 207).
Uznesením vyhlásilo deň konania voľby hlavného kontrolóra Obce Nižný Klátov, a to 23.
október 2017 (uznesenie č. 209).
Neboli schválené návrhy uznesení k bodu žiadosť o kúpu nehnuteľného majetku, preplatenie
dovolenky starostke obce.
Na 17. zasadnutí 23.10.2017 obecné zastupiteľstvo prerokovalo VZN č.3/2017 o zavedení
a poskytovaní elektronických služieb (uznesenie č. 212); zobralo na vedomie informáciu, že
1. na voľbu hlavného kontrolóra sa prihlásili dvaja kandidáti, 2. podmienky v zmysle zákona
o obecnom zriadení a uznesenia č. 209/2017 zo dňa 13.9.2017 splnila kandidátka na hlavného
kontrolóra Ing. Oxana Hospodárová, nesplnil kandidát na hlavného kontrolóra Ing. Jozef
Drábik (uznesenie č. 213); „Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva Obce
Nižný Klátov“, bude sa nimi zaoberať na ďalšom zasadnutí obecného zastupiteľstva po
zapracovaní pripomienok, ktoré poslanci zašlú mailom starostke obce (uznesenie č. 218);
informácie ohľadne žiadostí o zmenu územného plánu v časti Slnečná stráň a vyjadrenie
prítomných vlastníkov predmetných pozemkov (uznesenie č. 219); správu o výsledkoch
kontroly hlavnej kontrolórky Obce Nižný Klátov za obdobie od 01.08.2017 do 13.10.2017
(uznesenie č. 221); informácie ohľadom žiadosti na učiteľku v MŠ – projekt UPSVaR;
voľného pracovného miesta – asistentky starostky obce – projekt UPSVAR; žaloby firmy
RICORSO; posedenia s dôchodcami, plánovaného osadenia dopravných značiek, organizácie
Dňa zdravia, kontajneroviska za obecným úradom (uznesenie č. 222).
Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo na VZN č.3/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických
služieb.
Obecné zastupiteľstvo vylúčilo z voľby hlavného kontrolóra obce kandidáta Ing. Jozefa
Drábika z dôvodu, že nepredložil prihlášku so všetkými náležitosťami na výkon funkcie
hlavného kontrolóra Obce Nižný Klátov (uznesenie č. 214).
Uznesením vyhlásilo deň konania voľby hlavného kontrolóra Obce Nižný Klátov, a to 4.
december 2017 (uznesenie č. 215).
Obecné zastupiteľstvo zrušilo uznesenie č. 38/8/2010 zo dňa 12.8.2010 (uznesenie č. 216).
Obecné zastupiteľstvo schválilo dĺžku pracovného času hlavného kontrolóra obce: 0,2
(uznesenie č. 215); „Zásady pre vybavovanie sťažností v podmienkach Obce Nižný Klátov“
s účinnosťou od 1.11.2017 (uznesenie č. 217); rozpočtové opatrenie č. : 2/2017 (uznesenie
č.220).
Obecné zastupiteľstvo určilo A) náležitosti prihlášky na výkon funkcie hlavného kontrolóra
Obce Nižný Klátov, B) Spôsob voľby hlavného kontrolóra obce (uznesenie č. 215).
Doteraz neboli splnené: Uznesenie č.3/2013 zo dňa 28.2.2013 neboli vyjasnené vlastnícke
vzťahy v časti Skalka ani predložená kópia katastrálnej mapy od pani JUDr. Márie
Šenkýrovej, zatiaľ nie je možné zaujať stanovisko k žiadosti.
Uznesenie č. 51/2013 zo dňa 20.09.2013 nebol uskutočnený predaj – prevod pozemku pre
Ruženu Tatranskú.
Uznesenie č. 38/2014 zo dňa 17.09.2014 nebol vypracovaný geometrický plán predaja
majetku Blažej Jokeľ.
Uznesenie č. 43/2014 zo dňa 17.09.2014 nebola prejednaná správa kábla v majetku obce
Dom smútku.
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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
a uznesenie č. 190/2017 zo dňa 15.06.2017 sú 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, uznesenie č. 215 zo dňa 23.10.2017, 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, Jozefína Kolesárová, M.A.
Ivan Novotný, Matej Silvay
Lukáš Štefan

Uznesenie bolo prijaté.
Bod 5
Návrh VZN č. 4/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi na území Obce Nižný Klátov
Starostka obce bol Vám zaslaný návrh VZN č. 4/2017 upravený oproti VZN č. 1/2016
o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu na
území Obce Nižný Klátov zo dňa 30.05.2016 na základe zmeny zákona ohľadne zberu
pneumatík (obec môže uskutočniť zber pneumatík na základe zmluvy, doteraz to boli iba
pneuservisy a vieme, že pneumatiky nám končili pri zbere objemového odpadu vo VKK)
a plánovaného kombinovaného zberu separovaného odpadu – vrecový a kontajnerový zber.
Na základe žiadostí obcí a výsledkov v zbere separovaného odpadu sa spoločnosť NATURPACK, a. s. rozhodla zaviesť vrecový zber, aby sa zvýšil podiel vyseparovaných zložiek
odpadu a zároveň zlepšila čistota. V chatových osadách sa zber a teda umiestnenie
kontajnerov zruší, nakoľko dochádzka k zmiešaniu odpadov a podiel komunálneho je viac
ako 50 %. Návrh VZN č. 4/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi na území Obce Nižný Klátov bol dňa 29.11.2017 zverejnený, termín na
uplatnenie pripomienok k návrhu bol stanovený na 11.12.2017. Do uvedeného termínu neboli
predložené pripomienky k návrhu. Účinnosť VZN č. 4/2017 je 01.01.2018.
Tomáš Hudák – v chatových oblastiach?
Starostka obce – v chatových oblastiach sa zruší separovaný zber. Vrecový zber bude v obci,
v časti Mlynky, pri ceste III. triedy. Jedno kontajnerovisko ostane na Čaksovej ulici a jedno za
obecným úradom, kvôli základnej škole. Schválili mi to takto, že dve hniezda nám môžu
ostať.
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Tomáš Hudák – ľudia si budú nakupovať vrecia?
Starostka obce – nie, to je vrátane ročného poplatku za odpad. Otázka je, že kedy to bude
zavedené. V Baške a v Bukovci to majú skúšobne od septembra a sú s tým starostovia
spokojní. My sme jediná obec, ktorá má týždenný zvoz komunálneho odpadu z 22
kontajnerov. Keby sme tam nemali týždenný zvoz, tak nás tam zasypú odpadom.
Tomáš Hudák – zo Skalky si ozval pán Šenkýr, že je ochotný investovať do kamery 100 eur
a namontovať na svoj dom, lebo je tam katastrofálny stav.
Starostka obce – dali sme to tam, že sú to kontajnery určené len pre poplatníkov Nižný
Klátov, ale je pravda, že za obecný úrad nás sypú odpad aj ľudia z Vyšného Klátova a dolu pri
Skalke zase ľudia z Hýľova a Zlatej Idky. V časti Gruby je 88 pozemkov a bývajú tam ľudia
na trvalo a kontajnery tam nemajú. Mali kontajnery pri ceste, ale odpad nám končil na ceste.
Preto na Skalke je päť kontajnerov. Štyri sú na komunálny odpad a jeden na sklo. Päť
kontajnerov nám tam musí ostať.
Jozefína Kolesárová – vrecia sa ako budú dávať, na prídel?
Starostka obce – na domácnosť. Príde harmonogram, ako budú vyvážať. Ale nebude sa tak
často vyvážať ako kontajnery.
Tomáš Hudák – pri potravinách je kontajner na separovaný zber. To si bude musieť kúpiť
majiteľ?
Starostka obce – to by si mala zabezpečiť prevádzka.
Júlia Drábiková – s platnosťou odkedy to takto bude fungovať?
Starostka obce – VZN bude platiť od 1.1.2018 a nechala som tam kombinovaný zber. Mali by
nabehnúť 1.1., ale ja nepredpokladám, že to stihnú.
Júlia Drábiková – platba za osobu bude teraz vyššia?
Starostka obce – dostaneme sa k tomu v ďalšom bode, ktoré sa týka VZN o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady. Teraz to
funguje tak, že máme podpísanú zmluvu s KOSITOM a máme podpísanú zmluvu
s organizáciou, ktorá združuje výrobcov. Separovaný zber nám uhrádza NATUR PACK.
Samozrejme, ak nie je znečistený. Ak je znečistený viac ako 50 %, tak je to na náklady obce.
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. 4/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na
území Obce Nižný Klátov.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6
0
0
1

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

Poslanci tento návrh hlasovaním schválili bez pripomienok.
Starostka obce dala hlasovať o VZN č. 4/2017: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov v
súlade s § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov a v súlade s § 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o
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zmene a doplnení niektorých zákonov sa uznáša na
VZN č.4/2017 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Nižný Klátov.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6
0
0
1

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

Poslanci sa na VZN č. 4/2017 uzniesli.
Bod 6
Návrh VZN č. 5/2017 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. 5/2017 upravený oproti VZN č. 3/2016
o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území Obce Nižný Klátov zo dňa 14.12.2016 z dôvodu úpravy poplatku za odpady.
Náklady na likvidáciu sa budúci rok zvýšia, potrebné je upraviť výšku poplatku. Rovnako je
potrebné vyrubovať poplatky v chatových osadách podľa počtu užívateľov ako v rodinných
domoch. Nakoľko je zber odpadu v chatových osadách v lete týždenný, náklady na likvidáciu
odpadov sú rovnaké ako z obce. Návrh je úprava VZN podľa predloženého návrhu s tým, že
výška poplatku sa zvýši alebo zostane na úrovni tohto roka. Návrh VZN č. 5/2017
o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území Obce Nižný Klátov bol dňa 29.11.2017 zverejnený, termín na uplatnenie
pripomienok k návrhu bol stanovený na 11.12.2017. Do uvedeného termínu neboli predložené
pripomienky k návrhu. Účinnosť VZN č. 5/2017 je 01.01.2018.
Andrea Müllerová – ročný poplatok za rok 2017 je 13,94 €/osoba. Návrh je 17,41 €.
Starostka obce – teraz sme mali náklady na odpad cca 20-tisíc eur ročne. Počítame s tým, že
sa nám zvýšia náklady na 25-tisíc eur ročne. Pri chatových osadách sme mali poplatok 25,03
€/chatu. Teraz sa zmení, že poplatok bude podľa počtu užívateľov chaty. Bude to prácne,
pretože musíme vyzvať všetkých, aby nám predložili ohlásenie poplatku. Zároveň máme aj
vlastníkov rodinných domov, ktorí tu nemajú trvalý pobyt.
Júlia Drábiková – povedzme si, že chatári majú zvoz týždenne a my máme zvoz
dvojtýždenný.
Andrea Müllerová – áno, ale my máme v každom rodinnom dome jednu 110 l kuka nádobu.
Júlia Drábiková – keď chodím, tak vidím dole pri hlavnej ceste, že majú 110 l kuka nádoby.
Andrea Müllerová – oni majú jedinú výnimku, pretože sú pri hlavnej ceste a nemajú tam 1100
l kontajnery. Ale väčšinou to majú len tí chatári, ktorí tam majú trvalý pobyt, pretože tí, ktorí
sa tam často nezdržiavajú, neprídu kvôli tomu ráno vo štvrtok keď je vývoz, aby tú kuka
nádobu vyložili.
Starostka obce – minulé volebné obdobie sme to riešili keď si pamätáte, že Čonka nám tu
priniesol kontajnery. Preto sme im dali výnimku, lebo sme nemali kam umiestniť 1100 l
kontajnery na odpad. To že ich máme umiestnené na Skalke je len preto, lebo tam nie sú
vyjasnené vlastnícke vzťahy. Akonáhle budú, tak to miesto na kontajnery nebudeme mať.
Tomáš Hudák – čiže keď si kliknem na chatu, tak sa to dá zistiť, koľkí sú vlastníci. Dá sa to
vypočítať, ale je to prácne.
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Starostka obce – áno. Povedzte si v prvom rade, lebo vy schvaľujete zmeny, či chcete navýšiť
odpad. Druhá vec je, že môžeme nechať VZN tak ako je, ale urobiť zmenu. Ja tiež chápem
ľudí, ktorí využívajú chatu v júli a v auguste a majú cez 70, 80 rokov a zaplatia za tú chatu 25
Eur, ako keď sused zaplatí 25 Eur a žije tam celá rodina celý rok. Keby boli prihlásení v obci,
tak majú vyrubený odpad 52 Eur. Poriadok s tým musíme urobiť. My sme to navýšili o 25 %,
ale zase nato doplatia obyvatelia.
Tomáš Hudák – takže my môžeme ísť len podľa vlastníkov?
Starostka obce – môžeš ísť na miestne zisťovanie, že sú tam aj malé deti. My sa potrebujeme
dostať k rodným číslam týchto ľudí. Aj preto je to administratívne veľmi náročné.
Andrea Müllerová – z druhej strany som mala nahlásené, že ľudia z obce nosia do
veľkokapacitného kontajnera odpad v časti Úboč odpad na štvorkolkách a traktoroch.
Starostka obce – na Úboči máme ten problém, že iný kontajner ako veľkokapacitný tam
nevieme dať. Stalo sa aj to, že nám v kontajneri skončila celá karoséria z auta.
Andrea Müllerová – Naposledy nám z KOSIT-u ani nevedeli vymeniť plný kontajner za
prázdny, pretože trochu nasnežilo a už sa tam nevedel dostať.
Starostka obce – počítali sme s tým, že sa vymení kontajner v decembri a potom až v januári,
alebo februári. Ak tam majú iba komunál, tak im to stačí. Ak tam dávajú aj iný odpad tak im
ten kontajner nestačí.
Tomáš Hudák – nevychádzajú nám tohto roku peniaze na odpad?
Starostka obce – áno. Ale problém je aj v tom, že tam niekto kúpi chatu a celé vybavenie
chaty skončí v kontajneri. Niekedy sme mali vývoz v tejto časti 3-4 krát do roka, teraz máme
10-krát. V niektorom mesiaci bol vývoz aj dvakrát.
Andrea Müllerová – aj cintorínsky kontajner bol oproti minulým rokom vyvezený viackrát,
pretože náš údržbár musí po každom pravidelnom vývoze vyčistiť kontajneroviská od
odpadu, ktorý smetiari nevezmú ako napríklad epedy, záchod atď. 17 vývozov dvoch
veľkokapacitných kontajnerov bolo doteraz vykonaných.
Tomáš Hudák – koľko bude dokopy stanovíšť?
Starostka obce – na separovaný zber budú dve stanovištia a vrecia.
Tomáš Hudák – neviem, či by som to neriešil kamerovým systémom. Každý majiteľ, ktorý
má neďaleko nehnuteľnosť, bude s tým súhlasiť, že si dá kameru.
Starostka obce – najväčší problém máme na Skalke a vzadu v Čakse pri pani Sedmákovej,
potom kontajnery za obecným úradom, Skalka, Gruby. Na Klatovianke je jediný problém
v smere na Úboč, tam sú dva kontajnery na separák a dva na komunál a je to čistý komunál.
Otázka je, či ideme zvyšovať poplatok, alebo nejdeme zvyšovať.
Kamil Haraj – ja si myslím, že nie je to až také veľké zvýšenie na tých 17 €.
Starostka obce – alebo môžeme to skúsiť nechať na tej úrovni a skúsila by som to zúradovať.
Snáď nám asistentka prejde.
Tomáš Hudák – ja by som to nechal tak. Zoberme to na vedomie.
Jozefína Kolesárová – v platnosti tým pádom by zostalo predchádzajúce VZN.
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Tomáš Hudák – vieme, že o koľko pôjdeme do mínusu?
Starostka obce – my nepôjdeme do mínusu.
Júlia Drábiková – ja by som to nechala zatiaľ tak.
Tomáš Hudák – keby sme vedeli, že prejdeme na nový zber už teraz od nového roku, tak by
sme sa mohli do toho zmestiť.
Starostka obce – z poplatkov by sme mali vyfinancovať všetky náklady.
Jozefína Kolesárová – teraz pozerám, že sa v rámci rozpočtových opatrení presúvajú financie
na odpady.
Starostka obce – áno, lebo nám to nestačí.
Jozefína Kolesárová – sa presúvalo z rutinnej štandardnej údržby, aby sa to vysporiadalo.
Kamil Haraj – ja si myslím, že zvýšenie 3 € nie je veľa.
Tomáš Hudák – budúci adept na starostu má aký názor?
Matej Silvay – keďže prechádzame ku Kositu a ten je drahší, tam by mala ísť cena hore na
obyvateľa.
Jozefína Kolesárová – ja si myslím, že nie.
Tomáš Hudák – máme cenu z Kositu? Koľko percent išlo hore?
Starostka obce – áno. Robila som objednávku na rok na 25-tisíc € plus, mínus. Budeme
likvidovať aj nebezpečný odpad, stavebný odpad. Pri stavebnom odpad sme dali symbolický
jeden vývoz. Skoro 20-tisíc € stojí komunál. Máme tristo 110 l kuka nádob a 22 nádob 1100 l.
37 vývozov ročne máme z chát (od apríla do septembra týždenný zvoz).
Júlia Drábiková – rozprávalo sa, že keď obec bude triediť odpad, tak bude mať nejaké zľavy,
napríklad, že keď teraz budú poctivo občania zapájať do vrecového zberu.
Jozefína Kolesárová – musíme robiť osvetu.
Starostka obce – my každý rok ideme nižšie s odpadom.
Júlia Drábiková – ja by som to nechala na tej cene jeden rok.
Starostka obce – takže necháme v platnosti VZN.
Júlia Drábiková – môžeme odhlasovať, že kto aký má názor.
Kamil Haraj – či potom nebude treba dramatickejšie zvýšiť poplatok.
Jozefína Kolesárová – bude to odrazový rok.
Júlia Drábiková – vieme koľko majú poplatok za komunálny odpad na Bukovci?
Starostka obce – všetci majú nižší poplatok. Veď som povedala, že nikto nemá týždenný zvoz
v chatových osadách.
Tomáš Hudák – a chaty by nemohli mať kuka nádoby?
Starostka obce – kuka nádoby pri každej jednej chate? Ako by si riešil Gruby, Skalku, Úboč?
V zmysle zákona, keby sme si my určili, že tu budú mať jeden kontajner, tak musia to tu
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doniesť.
Jozefína Kolesárová – a keby sme dali mierne zvýšenie?
Tomáš Hudák – napríklad na 15 €. To je 10 %. Na štyroch ľuďoch v domácnosti to bude
navýšenie 4 €.
Matej Silvay opustil rokovaciu miestnosť od 19:20 hod.
Na návrh Tomáša Hudák bol predložený návrh na 15 minútovú prestávku o 19:22 hod.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

5
0
0
2

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

Poslanci prestávku hlasovaním schválili.
Matej Silvay sa vrátil do rokovacej miestnosti o 19:25 hod.
Prestávka bola ukončená o 19:35 hod.
Tomáš Hudák – tvoj názor je aký?
Starostka obce – ja by som nechala buď v platnosti staré, alebo by som išla do nového a nie
kozmeticky upravovať staré. Myslím, že to jedno euro nám nepomôže. Tak či tak si to
musíme odsledovať a začať robiť miestne zisťovanie, lebo máme poplatok 5 €, keď je to len
pozemok bez stavby a môže byť na pozemku chata a oni to nepriznali.
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. 5/2017 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území Obce Nižný Klátov.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

2
0
4
1

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

Poslanci tento návrh hlasovaním neschválili.
Starostka obce dala hlasovať o VZN č. 5/2017: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov
v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a ustanoveniami zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z.n.p. sa uznáša na
VZN č.5/2017 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území Obce Nižný Klátov.
Hlasovanie:
Za:
Proti:

0
0
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Zdržal sa:

6

Neprítomný:

1

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

Poslanci sa na VZN č. 5/2017 neuzniesli.
Bod 7
Návrh VZN č. 6/2017 o bezpečnostnej politike prevádzkarne IOM – Integrované
obslužné miesta – opraviť číslo vzhľadom na neschválené VZN
Starostka obce bol Vám zaslaný návrh VZN č. 6/2017 o bezpečnostnej politike prevádzkarne
IOM – Integrované obslužné miesta. Návrh VZN č. 6/2017 bol dňa 29.11.2017 zverejnený,
termín na uplatnenie pripomienok k návrhu bol stanovený na 11.12.2017. Do uvedeného
termínu neboli predložené pripomienky k návrhu. Účinnosť VZN č. 6/2017 je 01.01.2018.
Vzhľadom na neschválený návrh VZN č. 5/2017 o miestnych daniach a o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Nižný Klátov, VZN bude
prečíslované z čísla 6 na číslo 5.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov
v súlade s § 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. prerokovalo
VZN č. 5/2017 o bezpečnostnej politike prevádzkarne IOM – Integrované obslužné miesta.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6
0
0
1

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

Poslanci tento návrh hlasovaním schválili bez pripomienok.
Starostka obce dala hlasovať o VZN č. 5/2017: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov na
základe § 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov sa uznáša na VZN č.5/2017 o bezpečnostnej politike prevádzkarne IOM –
Integrované obslužné miesta.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6
0
0
1

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

Poslanci sa na VZN č. 5/2017 uzniesli.

Bod 8
Návrh VZN č. 7/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy a žiaka (dieťa) školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Nižný
Klátov a centier voľného času nezriadených Obcou Nižný Klátov
Starostka obce bol Vám zaslaný návrh VZN č. 7/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku
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a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka (dieťa) školského zariadenia v zriaďovateľskej
pôsobnosti Obce Nižný Klátov a centier voľného času nezriadených Obcou Nižný Klátov.
Návrh bol predložený na základe predpokladanej zmeny prepočtu rozdelenie výnosu
z podielových daní na MŠ, ŠJ, ŠKD a CVČ. Kým v súčasnosti sa prepočty robia na základe
celkového počtu žiakov ZŠ, po novele to bude u ŠKD na počet detí v ŠKD. Návrh VZN
č.7/2017 bol dňa 29.11.2017 zverejnený, termín na uplatnenie pripomienok k návrhu bol
stanovený na 11.12.2017. Do uvedeného termínu neboli predložené pripomienky k návrhu.
Účinnosť VZN č. 7/2017 je 01.01.2018.
Podľa prepočtov s jednotkovým koeficientom 78,87 za rok 2017 bude prepočet na rok 2018:
MŠ: 78,87 x 24 x 28,4 = 78,87 x 681,6 = 53 758 € (koeficient x počet detí x koeficient pre
kategóriu MŠ 24 detí podľa navrhovanej novely nariadenia, v týchto finančných
prostriedkoch sú zohľadnené aj náklady na stravovanie týchto detí v materskej škole)
ŠJ: 78,87 x 85 x 1,8 = 78,87 x 153 = 12 067 € (koeficient x počet žiakov ZŠ x koeficient
pre kategóriu stravník)
ŠKD: 78,87 x 29 x 6= 78,87 x 174 = 13 723 € (koeficient x počet žiakov ZŠ x koeficient pre
kategóriu ŠKD podľa navrhovanej novely nariadenia)
Podľa rozpočtu náklady na MŠ 68 670 €, ŠJ 40 000 €, ŠKD 10 000 €.
Vzhľadom k tomu, že nie sú známe presné prepočítavacie koeficienty navrhujem upraviť
oproti návrhu výšku na predložený rozpočet a to MŠ vrátane stravy pre detí MŠ 2 861 €,
ŠKD 345 €.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov
schvaľuje výšku dotácie na dieťa MŠ 2 861 € a ŠKD 345 €.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6
0
0
1

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

Poslanci tento návrh hlasovaním schválili.
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. 6/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka
(dieťa) školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Nižný Klátov a centier
voľného času nezriadených Obcou Nižný Klátov.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6
0
0
1

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

Poslanci tento návrh hlasovaním schválili bez pripomienok.
Starostka obce dala hlasovať o VZN č. 6/2017: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov na
základe § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a podľa § 6 ods. 12 písm. d) a g) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 19 zákona č. 523/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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v znení neskorších predpisov a § 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
sa uznáša na VZN č. 6/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy a žiaka (dieťa) školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Nižný Klátov
a centier voľného času nezriadených Obcou Nižný Klátov.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6
0
0
1

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

Poslanci sa na VZN č. 6/2017 uzniesli.
Bod 9
Konsolidovaná výročná správa Obce Nižný Klátov za rok 2016, správa audítora
Starostka obce dňa 22.11.2017 sa uskutočnil audit konsolidovanej účtovnej závierky
a konsolidovanej výročnej správy. Výročná správa a audit (viď príloha) Vám boli zaslané.
V zmysle zákona o účtovníctve výročnú správu je potrebné schváliť za predchádzajúce
účtovné obdobie (rok 2016) do 31.12.2017.
Starostka obce – obec je zriaďovateľom základnej školy s právnou subjektivitou, preto je
potrebné vykonať konsolidovanú závierku oboch subjektov a zároveň vypracovať za celok aj
výročnú správu. Obec je v zmysle zákona povinná auditovať svoje účtovníctvo, základná
škola túto povinnosť nemá. To v správe zdôrazňuje aj audítorka. Konsolidáciou sa spája
auditovaná účtovná závierka obce s neauditovanou účtovnou závierkou ZŠ.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov
berie na vedomie konsolidovanú výročnú správu Obce Nižný Klátov za rok 2016, správu
nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo konsolidujúcej účtovnej
jednotky Obec Nižný Klátov.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6
0
0
1

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

Uznesenie bolo prijaté.
Bod 10
Smernica č. 01/2017 o postupoch zadávania zákaziek podľa zákona č. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. pri výbere
zmluvných partnerov v podmienkach verejného obstarávateľa Obce Nižný Klátov
Starostka obce bola Vám zaslaná smernica (viď príloha). Vypracovaná bola na základe zmeny
zákona, ďalšia zmena bude vo februári 2018.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov
schvaľuje smernicu č. 01/2017 o postupoch zadávania zákaziek podľa zákona č. 343/2015
Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. pri výbere
zmluvných partnerov v podmienkach verejného obstarávateľa Obce Nižný Klátov.
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Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6
0
0
1

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

Uznesenie bolo prijaté.
Bod 11
Návrh Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Nižný Klátov
Starostka obce - bol Vám zaslaný návrh Zásad odmeňovania poslancov. Zmena sa dotýka
stanovenia odmeny pre poslancov za akcie, ktoré vyžadujú prípravu a odmenu pre zástupcu
starostky obce počas jej zastupovania v čase čerpania dovolenky, prípadne v prípade PN.
Všetky akcie jednorazové aj tie, ktoré vyžadujú prípravu podliehajú schváleniu obecným
zastupiteľstvom. Najprv je potrebné zrušiť uznesenie, ktorým boli prijaté predchádzajúce
zásady.
Dňa 8.12.2017 poslankyňa Jozefína Kolesárová zaslala mailom doplnenie článku 2 o akcie
Deň zeme, deň dobrovoľníctva a Deň zdravia.
Tak ako boli predložené zásady a aj súčasne platné zásady odmena poslancov sa prepláca na
základe rozhodnutia a schválenia obecným zastupiteľstvom. Podľa môjho názoru to nie je
potrebné dopĺňať, nakoľko je tam slovíčko a pod.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov
ruší uznesenie č. 88/2015 zo dňa 15.12.2015.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

5

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

0
1
1

Jozefína Kolesárová
Lukáš Štefan

Uznesenie bolo prijaté.
Starostka obce dala schváliť návrh Jozefíny Kolesárovej na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo
Obce Nižný Klátov schvaľuje doplnenie článku 2 „Zásad odmeňovania poslancov“ o akcie
Deň zeme, deň dobrovoľníctva, Deň zdravia.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

3
0
3
1

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

Uznesenie nebolo prijaté.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov
schvaľuje „Zásady odmeňovania poslancov“ s účinnosťou od 14.12.2017.
Hlasovanie:
Za:
Proti:

3
0

Kamil Haraj, Tomáš Hudák, Matej Silvay
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Zdržal sa:
Neprítomný:

3
1

Júlia Drábiková, Jozefína Kolesárová, M.A. Ivan Novotný
Lukáš Štefan

Uznesenie nebolo prijaté.
Starostka obce – sme v patovej situácii, si to uvedomujete? Tým pádom môžeme vypustiť
schvaľovanie odmien pre poslancov, alebo sa rozhodnite. Práve ste si zrušili zásady a nové ste
si neschválili.
Na návrh starostky obce bol predložený návrh na 10 minútovú prestávku o 19:50 hod.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6
0
0
1

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

Poslanci prestávku hlasovaním schválili.
Prestávka bola ukončená o 20:00 hod.
Starostka obce – máme bod 12 alebo má niekto návrh?
Júlia Drábiková – ideme znovu schvaľovať. Chcem tam doplniť Deň zeme, Deň
dobrovoľníctva a Deň zdravia.
Starostka obce - raz ste už o tomto bode hlasovali a neschválili ste to. Ale nie je problém, dám
hlasovať.
Starostka obce dala schváliť návrh Júlie Drábikovej na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo
Obce Nižný Klátov schvaľuje doplnenie článku 2 „Zásady odmeňovania poslancov“ o akcie
Deň zeme, deň dobrovoľníctva, Deň zdravia.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

5
0
1
1

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

Uznesenie bolo prijaté.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov
schvaľuje „Zásady odmeňovania poslancov“ vrátane doplnenia návrhu poslankyňou Júliou
Drábikovou s účinnosťou od 14.12.2017.

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6
0
0
1

Júlia Drábiková, Kamil Haraj, Tomáš Hudák, Jozefína Kolesárová, M.A.
Ivan Novotný, Matej Silvay
Lukáš Štefan
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Uznesenie bolo prijaté.
Ešte stále rozmýšľam nad schválením toho istého návrhu, či sa to môže schvaľovať.
Bod 12
Schválenie odmien pre poslancov OZ
Starostka obce – bol Vám zaslaný návrh na odmeny akcie 2017 na základe zverejnenej a na
kontrolu zaslanej dochádzky (viď prílohy), ktorú nikto nepripomienkoval. Odmeny poslancov
sú za rok 2017 za účasť na siedmych zasadnutiach obecného zastupiteľstva
(9.2.2017,16.3.2017,15.6.2017, 9.8.2017,13.9.2017, 23.10.2017 a 14.12.2017. Spolu
maximálna výška odmeny 140 €.
Potrebné je obecným zastupiteľstvom schváliť jednorázové aktivity a aktivity vyžadujúce
prípravu.
Navrhujem za jednorázové aktivity stretnutie ľudí dobrej vôle, na ľade, deň matiek, účasť na
sobáši, stretnutie s vlastníkmi pozemkov k zmene UP, posedenie s dôchodcami.
Navrhujem za aktivity vyžadujúce prípravu šachový turnaj, fašiangy, stolnotenisový turnaj,
festival Rudohoria, oslavy 700. výročia obce, prezentácia fotiek obce, roznášanie darčekov
pre dôchodcov, gulečníkový turnaj, deň zdravia.
Poslankyňa Jozefína Kolesárová predložila prezenčné listiny zo dňa 7.4.2017, 8.4.2017
príprava a brigáda Deň zeme, 20,21,22.7.2017 prípravy a brigáda Deň dobrovoľníctva,
1-5.8.2017 príprava a organizácia brigády 700 výročie obce Nižný Klátov, 7,8.12.2017
príprava akcie Deň zdravia.
Starostka obce dala schváliť návrh Jozefíny Kolesárovej na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo
Obce Nižný Klátov schvaľuje doplnenie akcií Deň zeme, deň dobrovoľníctva.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

5
0
1
1

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

Uznesenie bolo prijaté.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov
schvaľuje poskytnutie odmien za jednorázové aktivity v zmysle dochádzky 2017: stretnutie
ľudí dobrej vôle, na ľade, deň matiek, účasť na sobáši, stretnutie s vlastníkmi pozemkov
k zmene UP, posedenie s dôchodcami a za aktivity vyžadujúce prípravu, opakujúce sa
šachový turnaj, fašiangy, stolnotenisový turnaj, festival Rudohoria, oslavy 700. výročia obce,
prezentácia fotiek obce, roznášanie darčekov pre dôchodcov, gulečníkový turnaj, deň zdravia,
deň zeme, deň dobrovoľníctva.

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

5
0
1
1

Júlia Drábiková, Kamil Haraj, Tomáš Hudák, Jozefína Kolesárová, M.A.
Ivan Novotný
Matej Silvay
Lukáš Štefan
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Uznesenie bolo prijaté.
Bod 13
Návrh rozpočtu obce na roky 2018 – 2020, žiadosti
Starostka obce - dňa 27.11.2017 bol návrh rozpočtu obce s komentárom zverejnený na
webovej stránke obce a úradnej tabuli. Do rozpočtu obce bola v zmysle zákona zahrnutá
očakávaná skutočnosť za rok 2017, počítalo sa s príjmami na úrovni roku 2017 (viď príloha).
Základná škola bola požiadaná o vypracovanie návrhu rozpočtu 24.11.2017. Návrh rozpočtu
s komentárom škola predložila 30.11.2017, komentár 4.12.2017. Bol zverejnený (viď
príloha).
Dňa 6.12.2017 predložilo žiadosť o dotáciu OZ Rodičovské združenie Klatovčanik vo výške
1 500 €, dňa 7.12.2017 predložil žiadosť o poskytnutie príspevku Klub dôchodcov vo výške
600 €, akciu fašiangy 200 € a Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Najsvätejšej trojice Vyšný
Klátov žiadosť o schválenie finančných prostriedkov na opravy kostola sv. Michala bez
uvedenia výšky dotácie.
V rozpočte sa počíta s dotáciami na úrovni tohto roka.
Kamil Haraj – minulý rok mal kostol dotáciu akú?
Starostka obce – 1500 € aj tohto roku 1500 €. Mali by sme dotácie vykryť z tohto návrhu
rozpočtu.
Jozefína Kolesárová – ja by som navrhovala inú výšku dotácie pre kostol kvôli oprave
organu. Ja by som sa ešte chcela opýtať ohľadom materskej školy. Akú mali dotáciu minulého
roku?
Andrea Müllerová – 900 € tohto roku. Minulý rok mali 200 €.
Jozefína Kolesárová – ja by som navrhovala rímskokatolíckej cirkvi zvýšiť, nakoľko tam
budú náklady väčšie aspoň o 500 €. Ku Klatovčaniku nech každý povie svoj názor. 1500 € sa
mi zdá dosť veľa.
Starostka obce – robili pieskoviská pre malé deti, majú vzdelávacie pomôcky, ktoré
potrebujú. Bol tam urobený prístrešok, takže išli do rekonštrukcie dvora. Napojili sme sa tam
na vodu, cez prázdniny snáď napojíme kanál, takže treba nám tam zlikvidovať betóny, ktoré
sú pri studniach, lebo deti tam zakopávajú, mali sme zlomeninu ruky. Povedzme preliezky by
sa mohli urobiť. Ja to nechávam na pani riaditeľku. Koľko peňazí dostane, podľa toho sa
zariadi.
Tomáš Hudák – ja by som kostol nedvíhal. Ani nevieme, koľko bude stáť oprava.
Starostka – predpokladaných je 5 000 €.
Jozefína Kolesárová – a dôchodcovia žiadajú toľko ako minulého roku.
Starostka obce – počítame s návrhom príjmov 245-tisíc eur, očakávaná skutočnosť je 242-tisíc
eur. Počíta sa, že podielové dane by mali byť vyššie. Myslím, že môžeme počítať s navýšením
tisíc eur. Takže by sme dali 2000 eur na cirkev a 1500 eur na Klatovčanik? Čiže s príjmami
budeme počítať vo výške 246-tisíc eur cez podielové dane. Máme nárast čo sa týka školskej
jedálne. Od 1.1.2018 rozpočtujeme aj potraviny. Aby ste mali obraz, na cca 100 obedov
denne sa na desať mesiacov minie na potraviny 19 500 eur. Tento rok bol dobrovoľný, lebo
niektoré obce to rozpočtovali, my nie. Teraz to máme v rozpočte. Je to kód zdroja 71.
Tomáš Hudák – od januára majú ísť aj platy hore, aj doplácanie by malo byť väčšie.
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Starostka obce – vedúca školskej jedálne povedala, že by sme to mali ustáť. Vieme ako išli
potraviny hore. Je pravda, že dosť nám pomáha školské ovocie, ktoré sme zaviedli. Tie
náklady nám prepláca únia. Poplatok za potraviny ostal a jej sa ako keby znížili náklady. Vie
si tým vykryť zvýšené výdavky. Uvidíme, aký bude vývoj cien a potom budeme musieť ísť
do zmeny. Dá sa to upraviť v priebehu roka.
Jozefína Kolesárová – čo to má spoločné s dotáciami?
Starostka obce – má to súvis s rozpočtom s potravinami.
Júlia Drábiková – ja by som sa ešte vrátila k tomu Klatovčaniku. Tie peniaze sa majú použiť
pre výchovu a vzdelávanie detí. Konkrétne čo to obnáša ako vzdelávanie a výchova detí
v materskej škole?
Starostka obce – vzdelávanie a výchova detí je od pobytu vonku, cez cvičenie, vzdelávacie
pomôcky, čo robí dieťa od 7:00 do 16:30 hod. Všetko je vzdelávanie, aj to ako sedí pri stole,
ako drží príbor, aj toto je vzdelávanie. Tým, že tam máme 24 detí, nakupovali sme stôl do
jedálne. Bude to všetko spojené s výchovou a vzdelávaním. Ani občianske združenie si to
nemôže dovoliť dať na niečo iné.
Poprosím verejnosť nezasahovať do rokovania.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov
berie na vedomie predložený rozpočet na roky 2019 – 2020.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6
0
0
1

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

Uznesenie bolo prijaté.
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., § 4 a § 10
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších
predpisov
I. prerokovalo návrh rozpočtu obce na roky 2018 - 2020
II. berie na vedomie
a) návrh rozpočtu na roky 2019 a 2020
b) neuplatňovanie programov v rozpočte Obce Nižný Klátov od roku 2014
III. schvaľuje
a) rozpočet na rok 2018 do výšky jednotlivých ekonomických kategórií v celkovej
sume:
Bežný rozpočet
- príjmy ........................582 894 €
- výdavky......................582 894 €
Kapitálový rozpočet
- príjmy.........................207 000 €
- výdavky......................407 000 €
Finančné operácie
- príjmy .........................200 000 €
- výdavky .......................
0 €
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Rozpočet SPOLU
- príjmy ........................989 894 €
- výdavky .................... 989 894 €
b) použitie rezervného fondu obce v sume 200 000 € na nákup pozemkov, 5% spoluúčasť
na spolufinancovaní projektov: „Rekonštrukcia odvodňovacích kanálov na ul. Stará
Košická – Nižný Klátov, rekonštrukcia Domu smútku, projekty predložené v rámci
MAS Rudohorie, financovanie rekonštrukcie miestnej komunikácie ulica Hlavná
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

1
0
5
1

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

Uznesenie nebolo prijaté.
Bod 14
Návrh Zmien a doplnkov č. 3 ÚPN Obce Nižný Klátov
Starostka obce dňa 13.9.2017 bolo prijaté VZN k návrhu zmien a doplnkov. K zmenám je ešte
potrebné prijať uznesenie.
Starostka predložila návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov
1.Konštatuje, že:
- Návrh zmien a doplnkov č.3 územného plánu obce Nižný Klátov spracovala
projektová kancelária URBAN studio s. r. o., Ing. arch. Dušan HUDEC,
Benediktínska 24, Košice v súlade so zákonom č.50/76 Zb. (stavebný zákon)
a vyhláškou MŽP SR č.55/2001 o ÚPP a ÚPD.
- Návrh zmien a doplnkov č.3 ÚPN obce Nižný Klátov preskúmal Okresný úrad
Košice, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania
a vydal stanovisko podľa §25 stavebného zákona a súhlas na schválenie listom č.
OU-KE-OVBP1-2017/027913 zo dňa 21.6.2017.
2. Schvaľuje:
- V zmysle §31 odsek 1 zákona č.50/76 Zb. (stavebný zákon) Návrh zmien a
doplnkov č.3 ÚPN obce Nižný Klátov.
- Zapracovanie pripomienok obecného úradu v Nižnom Klátove a ostatných
štátnych orgánov a organizácií v zmysle vyhodnotenia pripomienkového konania
k návrhu zmien a doplnkov č.3 ÚPN obce Nižný Klátov do čistopisu zmien a
doplnkov č. 3 územného plánu obce Nižný Klátov.
3. Odporúča sa starostke obce zabezpečiť:
- Dopracovanie čistopisu zmien a doplnkov č.3 ÚPN obce Nižný Klátov v zmysle
uznesenia Obecného zastupiteľstva minimálne v troch kompletných elaborátoch.
- Označiť textové časti, výkresové časti a záväzné časti čistopisu „Zmien a
doplnkov č.3 ÚPN obce Nižný Klátov schvaľovacou doložkou podľa ustanovenia
§28 ods.1 stavebného zákona.
- Doručiť v súlade so stavebným zákonom §28 ods.5 stavebného zákona jeden
elaborát čistopisu zmien a doplnkov č.3 ÚPN obce Nižný Klátov, spolu
s Uznesením Obecného zastupiteľstva o schválení zmien a doplnkov č.3 ÚPN obce
Nižný Klátov a VZN o záväzných častiach návrhu zmien a doplnkov č.3 ÚPN
obce Nižný Klátov, Okresnému úradu Košice, odbor výstavby a bytovej politiky a
príslušnému stavebnému úradu obce do 3 mesiacov od schválenia.
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-

Doručiť v súlade so stavebným zákonom §28 jeden elaborát registračného listu
spolu s Uznesením Obecného zastupiteľstva o schválení zmien a doplnkov č.3
ÚPN obce Nižný Klátov príslušnému ministerstvu.

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6
0
0
1

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

Uznesenie bolo prijaté.
Bod 15
Rozpočtové opatrenie č. 3
Starostka obce dňa 8.12.2017 Vám bolo zaslané rozpočtové opatrenie č. 3 (viď príloha).
Starostka obce predložila návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov
schvaľuje rozpočtové opatrenie č. : 3/2017,
a) presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa
nemenia celkové príjmy a celkové výdavky,
v rámci položky funkčná klasifikácia 0820 Kultúrne služby v celkovej sume 200 €,
v rámci položky funkčná klasifikácia 0840 náboženské a iné spoločenské služby v celkovej
sume 30 €,
v rámci položky funkčná klasifikácia 0451 miestne komunikácie v celkovej sume 500 €
v rámci položky funkčná klasifikácia 0111 výdavky obce a 0510 odpadové hospodárstvo
v celkovej sume 2 000 €.
b) rozpočtové opatrenie – povolené prekročenie a viazanie príjmov
v daňových a nedaňových príjmoch obce v sume 4 630 €.
c) rozpočtové opatrenie – povolené prekročenie a viazanie výdavkov
na položke funkčná klasifikácia 0640 verejné osvetlenie v sume 1 000 €, na položke funkčná
klasifikácia 0451 miestne komunikácie v sume 2 800 €, na položke funkčná klasifikácia 0510
odpadové hospodárstvo v sume 830 €, spolu v celkovej sume 4 630 €.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6
0
0
1

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

Uznesenie bolo prijaté.

Bod 16
Rôzne
Sväté omše v sále KD; urnové hroby; dopravné značenie v časti Klatovianka; MAS
Rudohorie; poskytnutie čerpania rozpočtu; vodovodná a kanalizačná prípojka pre MŠ;
žiadosť na asistentku starostky obce; verejné osvetlenie na ceste III. triedy; žaloby;
KUKA nádoby na separovaný zber; poskytovanie ovocia pre deti materskej školy
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a žiakov základnej školy
Starostka obce – v rôznom potrebujeme prijať uznesenie – schvaľuje k prenájmu sály,
zriadeniu urnových hrobov, dopravnému značeniu v časti Klatovianka a projektom
predkladaným v rámci MAS.
Sväté omše v sále KD
Starostka obce – v čase maľovania kostola sa konali omše v sále KD. Pán farár za sálu
poďakoval, zároveň požiadal o vyúčtovanie prenájmu a energií. Podľa môjho názoru
prenájom by mal byť bez poplatku. Má niekto iný návrh?
Nebol predložený iný návrh, starostka obce predložila návrh na uznesenie: Obecné
zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov schvaľuje bezplatný prenájom kultúrneho domu pre
Rímskokatolícku cirkev Vyšný Klátov, filiálka Nižný Klátov za konanie svätých omší v čase
rekonštrukcie kostola.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6
0
0
1

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

Uznesenie bolo prijaté.
Urnové hroby
Starostka obce – objavujú sa požiadavky na urnové hroby. Návrh je miesto za Domom
smútku. Zatiaľ máme urnové hroby v rámci cintorína. Je dobré, aby to bolo ako hroby v
jednej línii urobené, pripravené. Riešili sme to aj minulom volebnom období. Na pravej strane
sa dokončia hroby, ako sú. Na ľavej strane sa plánovalo ísť iba do zeme bez pomníkov
s trávou a iba kameň a hore urnový háj.
Matej Silvay – najideálnejšie je to za domom smútku, aby bola parcela komplet využitá, lebo
je tam taký hluchý priestor a aby sa to tam trošku skultúrnilo ohľadom oplotenia, lebo stadiaľ
prebehuje divá zver z poľa na cintorín.
Starostka obce– pritom budeme riešiť aj tuje.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov
schvaľuje zriadenie urnových hrobov v časti nad Domom smútku.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

6
0
0
1

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

Uznesenie bolo prijaté.
Dopravné značenie v časti Klatovianka
Starostka obce – je potrebné rozhodnúť ohľadne osadenia značiek.
Tomáš Hudák – k dopravnému značeniu sa neviem vyjadriť.
Starostka obce – tento bod bude zobraný na vedomie.
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MAS Rudohorie
Starostka obce – je schválená MAS-ka, zajtra máme stretnutie nakoľko sa zmenili finančné
limity. Priorita je nákup vybavenia pre obecný úrad, rekonštrukcia šatní TJ a rekonštrukcia
parku. Financie sa nemôžu čerpať naraz, musíme sa rozhodnúť, čo bude priorita pre rok 2018.
Ja by som bola za rekonštrukciu šatní. Kvôli tomu som chcela schváliť rozpočet, aby sme
vedeli nabehnúť na veci, ktoré potrebujeme, ale ste ho neschválili.
Kamil Haraj – môžeme vybrať iba jednu z týchto vecí?
Starostka obce – nerozprávala som ešte s projektantom. Povedala som, že pokiaľ nemám
stanovenú približnú výšku a neviem koľko peňazí MAS-ka dostane, tak načo ja budem robiť
projekt na neviem koľko peňazí, keď toľko peňazí z MAS-ky nedostaneme. Takže aj kvôli
tomu chcem vedieť, čo je naša priorita. Pri rekonštrukcii šatní vieme, čo potrebujeme urobiť.
Potrebujeme rozvod elektriny, rozvod vody, ohrev vody, potrebujeme sa prebúrať do
materskej školy, urobiť dve šatne, samostatný vchod do kúpeľne. Neviem koľko to bude stáť.
Vieme ako vyzerajú schody. Peniaze tam nie je problém minúť. Druhá vec je, že v rámci
rozpočtu sme mali rekonštrukciu cesty na Hlavnej, máme na to projekt. Z IROP-u by sa mali
robiť zastávky. Nemôžeme o to požiadať my, ale v rámci udržateľného mestského rozvoja
o to musí požiadať mesto VÚC. Čo sa týka zastávky, musíme mať všetko vysporiadané. My
nemáme problém s dvomi zastávkami, ale s treťou máme problém. Na Mlynkoch preto
nerobíme rekonštrukciu zastávky, lebo nie je na obecnom pozemku. Keď s ňou pohneme, tak
budeme mať problém. Čiže nám treba odkúpiť pozemok, ak sa dohodneme s vlastníkmi.
Matej Silvay – pre mňa je priorita šatne.
Júlia Drábiková – ja by som povedala park.
Jozefína Kolesárová – ale ešte nemáme schválený rozpočet, tak nemôžeme schvaľovať.
Starostka obce – ale ja potrebujem vyobstarať projekty.
Jozefína Kolesárová – práve som chcela požiadať o schválenie, aby nám bolo poskytnuté
čerpanie rozpočtu podrobne za rok 2016 a do 30. novembra 2017, že keď budeme mať
finančno-sociálnu komisiu, aby sme to vedeli porovnať a keby sme chceli niečo iné zmeniť
v tom návrhu, tak by sme to odsúhlasili a potom by sme to dali ako návrh na odsúhlasenie na
obecnom zastupiteľstve, keď sa bude schvaľovať. Čiže by som poprosila o schválenie toho,
aby nám bolo poskytnuté čerpanie podrobné, analytický za rok 2016 a k 30.11. za rok 2017.
Tomáš Hudák – kedy je plávané stretnutie?
Jozefína Kolesárová – hneď v januári.
Tomáš Hudák – čiže dokedy chceš čerpanie?
Jozefína Kolesárová – do konca roka. Nebudem prvý týždeň januárový zháňať čerpanie.
Tomáš Hudák – aj oni majú sviatky. Tak keď bude stretnutie 15. januára, tak ti stačí aby si
dostala čerpanie v januári.
Jozefína Kolesárová – do 8. januára bude každý čerpať dovolenku. Podľa toho, ako
nastupujete. Chcem schválenie, aby sme to mali poskytnuté.
Starostka obce – čerpanie rozpočtu je v rámci rozpočtu, takže neviem akú ty potrebuješ
analytiku.
Jozefína Kolesárová – podrobnú analytiku za rok 2016 a rok 2017 k 30.11., pokiaľ je to
spracované, môže byť aj do nejakého decembra. Čiže všetkým členom a predsedovi sociálno23

finančnej komisie doručiť.
Tomáš Hudák – čiže nie takým spôsobom, že napríklad údržba ciest a suma, ale koľko stála
zimná údržba, koľko stálo asfaltovanie?
Jozefína Kolesárová – nie na kapitoly, ale analyticky, aby sme sa vedeli odpichnúť, prípadne
prerokovať, to čo by sme chceli zmeniť.
Starostka obce – takže MAS-ku mi nepoviete prioritu.
Tomáš Hudák – to som sa ešte nevyjadril. Ja som za šatne. Využijú to aj dôchodcovia. Robiť
park, pokiaľ nie je urobená normálne cesta, nemá význam.
M.A. Ivan Novotný – šatne.
Kamil Haraj – šatne.
Jozefína Kolesárová – je jedno či šatňa, alebo park. Všetko treba. Priorita je podľa mňa park.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov
schvaľuje výdavky spojené s obstaraním projektovej dokumentácie na rekonštrukciu šatní.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

4
0
2
1

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

Uznesenie bolo prijaté.
Poskytnutie čerpania rozpočtu
Starostka obce dala schváliť návrh Jozefíny Kolesárovej na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo
Obce Nižný Klátov schvaľuje poskytnutie podrobného, analytického čerpania rozpočtu za
rok 2016 a do 30.11.2017 za rok 2017 predsedovi a všetkým členom finančno-sociálnej
komisii.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

5
0
1
1

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

Uznesenie bolo prijaté.
Tomáš Hudák – vieme približne, kedy bude ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva?
Starostka obce – netuším. Budem čerpať ešte dovolenku do konca roka, aj zajtra by som mala
čerpať, ale musím byť v Hodkovciach. Aj 27. decembra som chcela čerpať, ale mám tam
dačo. Ďalšiu dovolenku mám plánovanú od 7. januára do 7. februára. V podstate raz za tri
mesiace má byť zasadnutie.
Vodovodná a kanalizačná prípojka pre MŠ
Starostka obce – budova MŠ bola napojená na vodu. Stále riešime kanalizačnú prípojku,
nakoľko zmluva bola podpísaná až 24.10.2017 a do 7.11.2017 som bola PN. Keďže je to
tlaková kanalizácia tak pri napojení musia byť z VVS, a .s. ako správca nie ako keď sme
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napájali obecný úrad a základnú školu, kde je samospád.
Žiadosť na asistentku starostky obce
Starostka obce – podala som žiadosť cez projekt na asistentku starostky od januára 2018 do
septembra 2018, a to na prefinancovanie mzdy.
Verejné osvetlenie na ceste III triedy
Starostka obce – boli vymenené stĺpy, vymenené lampy verejného osvetlenia.
Žaloby
Starostka obce – predpokladám, že ste si to všimli v rámci výročnej správy. Máme dve
žaloby, žaloba na preskúmanie rozhodnutia správneho orgánu (Hlavného banského
úradu č. 160-2284/2013 zo dňa 4.12.2013, žalobca Obec Nižný Klátov, žalovaný Hlavný
banský úrad, RICORSO, s. r. o. podaná dňa 13.2.2014) a žaloba vo veci uloženia povinnosti
odstrániť poškodenie miestnej komunikácie (žalobca RICORSO s. r. o., žalovaný Obec
Nižný Klátov podaná dňa 6.11.2014, upravená 11.7.2016). Je to skôr informácia pre pána
Štefana, nakoľko je nový, vy informácie ste počas volebného obdobia dostávali.
Žaloba hlavný banský úrad
Starostka obce – vo veci sp. zn. 7S/29/2014 vedenej na Krajskom súde v Košiciach v konaní
o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Hlavného banského úradu č. 160/2284/2013 zo dňa 4.
12. 2013 (žalovaný: 1. Hlavný banský úrad, 2. RICORSO, s. r. o.) nám bolo dňa 6. 12. 2017
doručené uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 6Sžo/243/2015 zo dňa 25.
10. 2017, ktorým tento súd uznesenie Krajského súdu v Košiciach zo dňa 1. 10. 2015 zrušil a
vec mu vrátil na ďalšie konanie.
Žaloba RICORSO s.r.o.
Starostka obce – vo veci sp. zn. 10Cb/96/2014 vedenej na Okresnom súde Košice-okolie v
konaní o odstránenie poškodenia úseku miestnej komunikácie (žalobca: RICORSO s. r. o.)
nám bolo dňa 13. 11. 2017 doručené odvolanie spoločnosti RICORSO zo dňa 30. 10. 2017
proti rozsudku zo dňa 12. 10. 2017. K odvolaniu sa v lehote stanovenej súdom, t. j. 10 dní odo
dňa doručenia sa vyjadrí naša právnička.
Starostka obce predložila návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov
berie na vedomie informácie ohľadom dopravného značenia v časti Klatovianka; vodovodnej
a kanalizačnej prípojky pre MŠ; žiadosti na asistentku starostky; verejného osvetlenia na ceste
III. triedy; žalôb; KUKA nádob na separovaný zber a poskytovania ovocia pre deti materskej
školy a žiakov základnej školy.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6
0
0
1

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

Uznesenie bolo prijaté.
Bod 17
Diskusia
Starostka obce – do diskusie sa prihlásila pani Staníková, nech sa páči.
Gabriela Staníková – ja by som chcela poprosiť, aby pán M.A. Novotný zvolal finančnú
komisiu v rámci rozpočtu. A poprosím zistiť, že keď niekto nechce vrecia, či by mohol mať
nádobu.
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Starostka obce – poznačila som si to.
Jozefína Kolesárová – ja by som sa chcela opýtať, že kedy bude ďalšie číslo hlásnika.
Starostka obce – neviem, možno nebude.
Jozefína Kolesárová – že tohto roku nie, až na budúci? Lebo mám príspevok prichystaný,
takže by som ho doniesla.
Starostka obce – teraz som hovorila, že si potrebujem čerpať dovolenku.
Jozefína Kolesárová – dobre, keď bude nasledujúci, tak donesiem príspevok, aby sa zverejnil.
Tomáš Hudák – teraz som nepozeral, ale za MŠ je ešte stále ten bager? Nám ho nechali, alebo
čo?
Starostka obce – mali prísť, sú v Čechách. Chcela som, aby nám robili kanalizačnú prípojku
aj s vodovodnou prípojkou, ale musela som riešiť vodovodnú prípojku, tak ju robil Patrik
Kolesár.
Júlia Drábiková – zimnú údržbu máme koho?
Starostka obce – Patrik Kolesár. Máme zverejnenú objednávku. Preto bolo navýšenie
v rozpočtovom opatrení. Predpokladám, že budeme robiť ďalšie verejné obstarávanie, pretože
nám nebude stačiť 5000 eur.
Jozefína Kolesárová – nikto nevie, aká bude zima.
Starostka obce – vieme, že aké budeme mať náklady aj bez toho, že by sme mali zimu.
Jozefína Kolesárová – ja som sa ešte chcela opýtať, lebo som počula, že bude nejaká akcia, čo
sa týka ľudí, ktorí boli angažovaní do 700. výročia. Poďakovanie, alebo niečo také. My o tom
poslanci nevieme.
Starostka obce – ja to neorganizujem.
Tomáš Hudák – Maťo robí na Silvestra asi, aspoň tak som počul.
Starostka obce – ja to neorganizujem tak, ako som neorganizovala deň zdravia, ako som
neorganizovala stretnutie ľudí dobrej vôle, ako som neorganizovala fašiangy. Stačí ti taká
informácia?
Jozefína Kolesárová – stačí. Ja by som sa chcela opýtať Maťa.
Matej Silvay – to je súkromná akcia.
Jozefína Kolesárová – to je súkromná akcia bez poslancov? Dobre. Rozumiem.
Tomáš Hudák – neprezentuj to po dedine, lebo mi to povedali pozvaní. Oni klamú? Tým, čo
boli na 700. výročí, si ich pozýval.
Matej Silvay – na súkromnú akciu som ich pozýval. Urob si súkromnú akciu a pozvi si koho
chceš.
Tomáš Hudák – ty ako adept na starostu, keď robíš teraz rozdiely medzi ľuďmi, ja si neviem
predstaviť, že čo bude potom.
Jozefína Kolesárová – ja by ešte chcela doplniť, aby to bolo v zápisnici, že doslova a do
písmena mi občania hovoria, že sa tak pán zástupca vyjadril, že nechce tam mať poslancov.
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To mi stačí. Ja som sa preto pýtala, či vieš niečo o tom. Trošku sa ma to dotklo, ale nevadí.
Mne stačí, že povedal, že nechce mať tam poslancov.
Starostka obce – v kalendári som si našla zapísanú akciu, tak ako iné akcie.
Jozefína Kolesárová – keď to ľudia rozprávajú nám, tak na tom asi niečo na tom bude.
Chcem, aby to bolo v zápisnici.
Tomáš Hudák – je to predčasná predvolebná kampaň.
Bod 18
Záver
Starostka obce ukončila osemnáste zasadnutie obecného zastupiteľstva, prítomným
poďakovala za účasť. Zasadnutie bolo ukončené o 20:46 hod.

Overovatelia:
Tomáš Hudák

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

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

Matej Silvay

Ing. Marcela Jokeľová
starostka obce

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

Zapisovateľka:
Andrea Müllerová

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