OBEC NIŽNÝ KLÁTOV
Zápisnica
zo štrnásteho zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 15.06.2017
Prítomní:

Starostka obce: PhDr. Ing. Marcela Jokeľová
Poslanci: Kamil Haraj, Tomáš Hudák, Jozefína Kolesárová, Bc. Metod
Korpesio, M.A. Ivan Novotný, Matej Silvay
Neprítomní: Júlia Drábiková, Ing. Oxana Hospodárová
Ďalšia prítomná: Andrea Müllerová, zamestnankyňa obce
Verejnosť:
viď prezenčná listina
Program:
 Otvorenie zasadnutia
 Schválenie programu, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
a navrhovateľa uznesení
 Kontrola plnenia prijatých uznesení
 Návrh záverečného účtu Obce Nižný Klátov za rok 2016, stanovisko hlavnej
kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu za rok 2016, správa z auditu
účtovnej závierky
 Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2.polrok 2017
 Návrh VZN č. 1/2017 o zmenách a doplnkoch č. 3 záväznej časti ÚPN Obce
Nižný Klátov – čistopis
 Návrh VZN č. 2/2017 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov
v školách a nákladov v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti
Obce Nižný Klátov
 Zmluva o zriadení vecného bremena
 Návrh zmeny štatútu obce
 Schválenie obecného kronikára, štatútu obecného kronikára
 Výkon základnej finančnej kontroly prostredníctvom SpObU, dodávateľa
 Plán úloh na rok 2017
 Žiadosť o bežný transfer od zriaďovateľa na dofinancovanie nutných opráv
budovy ZŠ
 Rozpočtové opatrenie č.1
 Žiadosť o zmenu územného plánu
 Príprava 700.výročia prvej písomnej zmienky o obci
 Schválenie Čestného občianstva Obce Nižný Klátov pri príležitosti 700. výročia
od prvej písomnej zmienky o obci
 Rôzne
 Diskusia
 Záver
Bod 1
Otvorenie zasadnutia
V zmysle pozvánky štrnáste zasadnutie obecného zastupiteľstva v Nižnom Klátove otvorila
starostka obce. Pozvánka na dnešné zasadnutie bola poslancom doručená spolu s materiálmi,
bola zverejnená. Prítomní sú 6 poslanci. Ospravedlnila sa Júlia Drábiková. Svoju
neprítomnosť ospravedlnila hlavná kontrolórka obce Ing. Oxana Hospodárová. 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.
Bc. Metod Korpesio – ja by som chcel dať pre tretí bod správu o príprave rekonštrukcie
Hlavnej cesty. Stačí ústne, že v akom štádiu je príprava.
Kamil Haraj – ja som chcel, aby sa vymenili body, aby pani riaditeľka a pani Čonková nečakali do
konca. Bod 4 transfer, 5 zmena územného plánu.

Starostka obce dala schváliť zmenu program 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva: bod 3
Správa o príprave rekonštrukcie Hlavnej cesty, bod 4 Žiadosť o bežný transfer od
zriaďovateľa na dofinancovanie nutných opráv budovy ZŠ, bod 5 Žiadosť o zmenu územného
plánu
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6
0
0
1

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

Poslanci túto zmenu programu zasadnutia hlasovaním schválili.
Starostka obce dala schváliť program 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva:
 Otvorenie zasadnutia
 Schválenie programu, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
a navrhovateľa uznesení
 Správa o príprave rekonštrukcie Hlavnej cesty
 Žiadosť o bežný transfer od zriaďovateľa na dofinancovanie nutných opráv
budovy ZŠ
 Žiadosť o zmenu územného plánu
 Kontrola plnenia prijatých uznesení
 Návrh záverečného účtu Obce Nižný Klátov za rok 2016, stanovisko hlavnej
kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu za rok 2016, správa z auditu
účtovnej závierky
 Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2.polrok 2017
 Návrh VZN č. 1/2017 o zmenách a doplnkoch č. 3 záväznej časti ÚPN Obce
Nižný Klátov – čistopis
 Návrh VZN č. 2/2017 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov
v školách a nákladov v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti
Obce Nižný Klátov
 Zmluva o zriadení vecného bremena
 Návrh zmeny štatútu obce
 Schválenie obecného kronikára, štatútu obecného kronikára
 Výkon základnej finančnej kontroly prostredníctvom SpObU, dodávateľa
 Plán úloh na rok 2017
 Rozpočtové opatrenie č.1
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 Príprava 700.výročia prvej písomnej zmienky o obci
 Schválenie Čestného občianstva Obce Nižný Klátov pri príležitosti 700. výročia
od prvej písomnej zmienky o obci
 Rôzne
 Diskusia
 Záver
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6
0
0
1

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

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
Správa o príprave rekonštrukcie Hlavnej cesty
Starostka – ako som hovorila v rozpočte sme schválili financovanie tejto cesty z vlastných
prostriedkov. V máji nám došlo, že nám zaregistrovali žiadosť, ktorá bola podávaná na PPA
v roku 2016 vo februári. V auguste by mali vyhodnotiť projekty. Je to na Vás. Môžeme to
začať robiť teraz, ale keď je šanca, že dostaneme 120 000 Eur z fondov, hoci nie veľká, tak by
som počkala a urobila len vysprávky dole. Toľko k bodu, aby som nezdržiavala, môžeme to
rozobrať tam, kde som to mala pripravené. Máme to aj v rozpočtovom opatrení kvôli tomu, že
tam plánujeme vysprávky a keby nám prešla cesta z fondov, treba nám urobiť projektovú
dokumentáciu na ďalšiu cestu, aby sme toto zafinancovali z vlastných peňazí.
Bod 4
Žiadosť o bežný transfer od zriaďovateľa na dofinancovanie nutných opráv budovy ZŠ
Starostka – bod na rokovanie bol zaradený na základe uznesenia obecného zastupiteľstva
č.174/2017 zo dňa 16.3.2017, na rokovanie bola prizvaná riaditeľka ZŠ Mgr. Anna Hudáková.
K uvedenej žiadosti obec neposkytuje transfer pre ZŠ, môže navýšiť rozpočet, ak je to
nevyhnutné a má na to voľné zdroje. Ako bolo spomenuté na minulom zasadnutí obec je
v schodkovom rozpočte. Škola má pridelené peniaze na prevádzku cca na úrovni minulého
roka. Finančné prostriedky základnej školy normatíva (mzdy a prevádzka) a nenormatíva za
roky 2011 až 2016 ste mali spracované, pre porovnanie predložené aj finančné prostriedky na
mzdy a prevádzku obecného úradu a materskej školy so školskou jedálňou. Nenavrhujem
finančné prostriedky na opravy v základnej škole schváliť. Odporúčam nájsť potrebné
prostriedky v rozpočte ZŠ.
Škola má tento rok k dispozícii nevyčerpané prostriedky z roka 2016 vo výške 5 083 €, ktoré
mohli použiť do 31.3. Do roku 2011 škola nepresúvala žiadne peniaze na ďalší rok, čo mám
informácie. Čerpala na nulu prevádzku a mzdy. Od vtedy si škola kumulovala peniaze na
takéto opravy, ktoré sú nutné.
Prítomná je pani riaditeľka, predpokladám, že sa chce vyjadriť.
Mgr. Anna Hudáková – pristúpili sme k tej žiadosti naozaj kvôli tomu, že tých finančných
prostriedkov je zasa trochu menej a nie je celkom korektná informácia, že máme dostatok
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finančných prostriedkov a že ich len tak presúvame do ďalšieho roka. Viete, ako je to
s rozpočtom, že po úprave počtu žiakov k septembru, sa potom v októbri upravuje rozpočet
a my dostávame ten prídel do rozpočtu každý mesiac, nie naraz v jednej sume. Keďže
predtým ako pani starostka povedala, že do určitého roku sme to nepresúvali, lebo poviem, že
sme boli takí hlúpi, že keď sme vždy v decembri dostali posledný prídel do rozpočtu, snažili
sme sa to do 31.decembra minúť, lebo sa to muselo vynulovať.
Starostka – nemuselo sa to vynulovať, stále to platilo, že môže finančné prostriedky na
prevádzku vyčerpať do 31.3. budúceho roka.
Mgr. Anna Hudáková – teraz tohto roku to neostalo len tak. Mali sme peniaze na opravy
zazmluvnené už v decembri a vypočítané, na čo ich minieme. Bohužiaľ sú to také práce, ktoré
sa v decembri vzhľadom na počasie robiť nedali, lebo tá obalovačka asfaltov, alebo podobné
záležitosti už v decembri nejde. My sme práce mali objednané, zazmluvnené v decembri
a robili sa potom v marci. Preto tak neskoro, lebo nebolo počasie také, aby sa to mohlo robiť.
Tam sa žiada určitá teplota. Keď sa robil rozpočet, tak sme rozplánovali tie peniažky na
údržbu, boli naplánované na iné veci. Viete, že počas zimy vyskočila potom tá kotolňa. Je to
tak urobené, ako to bolo urobené odkedy tá kotolňa existuje. Bohužiaľ teraz bola zima trošku
extrémna, boli vetry a mrazy. Strecha nie je vadná. Nie je dobre urobený strop na kotolni.
Preto tam počas zimy nafúkal sneh a pri tých teplotách, ktoré sú v kotolni, nasiakla sklenná
vata. Nie sú tam robené žiadne izolácie a keď to pozerali stavbári, ktorí sa do toho trošku
rozumejú, jednoducho to nie je dobre urobené. Sú tam potrebné nejaké parozábrany a fólie,
aby tam voda nepretekala. Treba tam pevnejší strop, lebo tie sadrokartóny tú váhu asi
neudržali. Ono je potrebné riešiť celú strechu aj s ďalšími úpravami, aby sa tam tá voda
nedostávala. Odkedy je kotolňa kotolňou, nebol tam absolútne žiadny problém s tým
zatekaním. No teraz boli silné zimy, veľa sa kúrilo a nie že nafúkalo, ale ono sa to potilo,
stekalo po plechu. Tak sa zrážala tá veľká teplota z vnútra. Ďalej treba tie rímsy. Jedna bola
pred pár rokmi menená, lebo ju strhol sneh. Ale z vnútornej strany školy sú úseky, kde sú
deravé, takže je potrebné aj s tým niečo robiť. Ďalej sme tam uvádzali, že by bolo dobré robiť
niečo s tým komínom na starej kotolni. On sa vtedy, keď sa opravovala strecha, čiastočne
strhol. Nemali odvahu ísť ďalej s tým rozoberaním a teraz to nerobí dobrotu, lebo zrejme do
toho zateká a budú sa tam tvoriť aj plesne zospodu. Ťahá to vlhkosť. Je tam škvara a rôzny
zásyp tej betónovej jamy. Časom sa to začína prejavovať a jednoducho sa to rozpadáva. Treba
ten komín strhnúť celkom. My keď sme plánovali rozpočet, tak na tú údržbu veľa peňazí
nezostalo a my potrebujeme skôr zabezpečovať výchovno-vzdelávací proces, učebné
pomôcky, treba nám vykonať hygienické maľby, treba nám meniť osvetlenia v niektorých
triedach. Nedá sa to riešiť celkom tým, že vymením trubice, lebo tie štartéry sú pomaly
drahšie ako celé osvetlenia a nemajú dobrú svietivosť tie staré ako keď namontujeme nové.
Treba nám riešiť okná do kumbálov vedľa hlavného vchodu, lebo tam sa sústreďuje vlhkosť,
pleseň. Nebude to veľká investícia, ale treba ich vymeniť za plastové okná, aby sa tie
priestory dali vetrať. Zospodu to nie je izolované, je tam iba hlina. Je potrebné to riešiť, preto
sme nútení požiadať o peniažky od Vás. Zatiaľ obec neinvestovala do takýchto záležitostí.
Bc. Metod Korpesio – máte vypočítané koľko by to všetko stálo?
Mgr. Anna Hudáková – okolo 8 000 eur s DPH. Je to odhadovaná cena, ktorá sa zistila. Ide
o komín, rímsy a kotolňu.
Matej Silvay- mňa to veľmi rozhodilo, už som to počul pri zasadnutí finančnej komisie. Píše
sa tu výmena odkvapového systému, oprava stropu, likvidácia komína. Vyhodili sa peniaze na
jednu bránu, na druhú bránu, na liatu podlahu, na chodníky a podstata veci, čo som už dávno
rozprával keď ešte nebol ani betón, nebolo to vyasfaltované, som hovoril, že tá strecha
ohrozuje deti, keď sa tam robí chodník. Čiže to je najväčšia hlúposť urobiť chodník okolo
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strechy, lebo vieme ako to je v zime, že koľko cencúľov tam visí, padá sneh zo strechy.
Ohrozuje to najviac deti a my si tam urobíme chodník. Bez toho, aby sa tam urobila nejaká
strieška zabezpečená, to sa tu nepíše. Môže tam byť nová rímsa, ale z tej rímsy, tak či tak tam
bude veľa snehu a budú sa robiť cencúle a budú padať dole. Čiže vôbec tu nie je napísaná
strieška a ako ste rozprávali ďalej, nie je tu písaná kotolňa. Kotolňa ma vytáčala už veľmi
dlhú dobu. Mali sme tam dva kotle a ani jeden nebol v stopercentnom stave. To potvrdil aj
bezpečnostný technik. Nepočíta sa s opravou kotolne a výmenou kotla. Okná a osvetlenia to
beriem, ale nie sú tu písané. Tieto veci tak ako ste povedali neboli konzultované už skôr
s nejakým odborníkom, ktorý sa rozumie do stavby. Najviac som zaskočený chodníkom.
Chodník sa urobil a vôbec nie je urobená izolácia okolo celej budovy školy, ktorá ťahá
vlhkosť z rín. Ríny sú zvedené voľne pred budovu školy. Môžeme si pozrieť každú rímsu. Je
zvedená ku stene budovy školy. Odkiaľ asi ťahá škola vlhkosť? Prečo moknú múry, stena?
Prečo sa tvoria plesne? Nie je odizolovaná škola, múry, steny sú mokré. Toto je prvoradý
problém. Treba odvodniť strechu, aby odvodnenie nebolo pri budove školy. Toto malo byť
medzi prvými bodmi, aby sa voda nedostala do budovy. Ďalšia vec je, že najviac úniku tepla
je zo strechy. Ja som neraz bol na streche. Strecha je vysypaná iba so starou škvarou. Toto nie
je izolácia. Môžu byť aj plastové okná. Vieme aké sú stropy deravé, je tam neskutočný únik
cez strechu. Ani strecha tu nie je písaná, čo sú najväčšie položky. Chodil som tam, nie som
stavbár, ale viem, že čo by tam najpodstatnejšie malo byť urobené. Ale z týchto vecí ani jednu
vec by som nedal, ani opravu stropu kotolne, ale by som dal opravu strechy, lebo strecha je
tam zlá, keďže tam zafukuje. Keď je dobrá strecha, nesmie zafúknuť sneh dovnútra. V prvom
rade by mala byť strecha a potom strieška, keď už tam máte chodník. Ale zase izolácia je nula
bodov, všetko padá dole okolo budovy a všetko vlhne. Zbytočne sa vyhodili peniaze na
niektoré veci, ktoré by tam nemuseli byť. S týmito opravami, ktoré sú tu napísané, ani
s jednou nesúhlasím. Vymenoval som toľko vecí, ktoré sú podstatnejšie, ako tie, ktoré sú tu
napísané. To je všetko z mojej strany.
Mgr. Anna Hudáková – nie je to celkom pravda. Nesúhlasím s pánom poslancom, pretože
robili sa odtokové kanáliky, predtým to tam nebolo. Spravili sa betónové a umelohmotné
odtokové kanáliky. Rímsy sú zvedené okolo školy, iba jedna nie je a aj tá bola zvedená do
potoka, ale rúru odpojili, keď sa robila kanalizácia. Teraz sme to tam aspoň ako tak vymenili,
tam to bude odtekať. Ostatné sú zvedené do odtokov. Pri kotolni už tiež nič netečie, pretože sa
tam vykopal trativod, jama na stred dvora, kde bola zvedená dažďová voda rúrami. Vysypalo
sa to kameňmi, čiže je tam regulárny trativod na dažďovú vodu. Nesúhlasím s tým, že by to
zatekalo pod. Čo sa týka cencúľov cez zimu, keď sú tam cencúle, tak nepúšťame deti cez
zadný vchod, ale cez predný. My tiež nie sme na hlavu spadnutí, aby sme ich púšťali pod tie
cencúle. Strecha a ostatné záležitosti nie je to trošku obecnou záležitosťou? Zriaďovateľom
budovy, alebo školy je obec, ktorá by sa mala postarať o riadne zabezpečenie školy, alebo
priestorov na výuku. Aj zákon hovorí, že starostlivosť o budovy škôl sú v kompetencii
samosprávnej pôsobnosti obcí. Predsa škola nemôže z 30-tisícového rozpočtu robiť nejaké
zázraky. My Vám môžeme napísať lajstro požiadaviek, ktoré Vám dáme, čo máte zabezpečiť,
nie je problém. Môžeme aj pánovi poslancovi napísať dvadsaťpäť bodov, ktoré potrebujeme
urobiť. Doteraz sme sa fakt snažili robiť všetky tie opravy a úpravy, rekonštrukcie. Boli ste sa
koniec koncov pozrieť, niektorí ste tam ani neboli ešte poriadne, že sa urobila kopa vecí. Ja
skôr budem investovať do toho interiéru, ako do toho vonkajšku, pretože sú tam tie deti a oni
potrebujú nejaké podmienky. Aj výuka musí mať materiálno-technické zabezpečenie a všade
sa hovorí v zákonoch, že obec zabezpečuje, ale zabezpečuje to zo štátneho rozpočtu, ktorý
dostane škola podľa počtu žiakov. Ale z vlastných finančných prostriedkov tam neinvestoval
nikto nič. Strecha na kotolni je pomerne dobrá, pretože keď sa robila strecha, bolo to
opravené. To už fakt musí poddúvať, teraz to nebolo cez tú zimu záležitosťou poddúvania,
ale naozaj tiekla a tiekla aj v tej časti, ktorú máte vy vyhradenú ako sklad. Jednoducho tam sa
muselo kúriť, bolo tak zima, že sa tie strechy potili zhora po tých plechoch, po stenách sa ta
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teplota zrážala a myslím si, že ten strop tam treba urobiť. Neviem ako s tými kotlami, pretože
robíme revízie regulárne každý rok a zatiaľ ani jeden technik sa nevyjadril, že by tie kotly boli
v nevyhovujúcom stave, prevádzkyschopné. Revízie sú urobené.
Starostka – čo sa týka kotolne, starostka som od roku 2010. Kotolňa bola v zlom stave už v
roku 2011. Keď som prišla prvý krát do kotolne, nemali ste tam okno. Povedali ste, že deti to
stále rozbíjajú. Bolo tam vlhko. Vtedy ste už vedeli, že je tam problém so strechou. Riešila sa
strecha školy. Vtedy Vám už hovoril pán Murín, že tú strechu treba opraviť. Hovoril to aj
mne. On to iba natrel a dotiahol tam šrúby. Čiže od roku 2011 je problém s kotolňou. A čo sa
týka kotlov, ten istý technik chodí aj na obecný úrad, takže ja viem v akom stave sú kotly.
Najstaršie kotly sú na obecnom úrade a sú v najlepšom stave. Potom je to materská škola a tak
je to základná škola, ktorá má kotly najhoršie. Taký je stav. Kvôli tomu, že je tam také vlhko,
aké tam je. Takisto ste teraz povedali odtok, kedy sa stavala kanalizácia? V roku 2012. Päť
rokov sa to neriešilo. Čo sa týka chodníka a brány takisto ste sa nás nepýtali ako zriaďovateľa,
či súhlasíme s tým, aby tam chodník bol. Ak by chodník bol tak ako sme mali, neriešime nič,
pretože deti chodia riadne cez dvor, ďaleko od budovy a vchádzajú zozadu. Na bránu sa
takisto nikto nepýtal. Ja si myslím, že to neboli malé finančné prostriedky. Ak ste riešili
odvodnenie, v prvom rade ste mali riešiť odtok. Ale nás sa na to nikto nepýtal. Ja som Vás
svoje povedala ako Maťo. Strecha a odvodnenie bola pre mňa priorita.
Mgr. Anna Hudáková – strecha na škole myslím, že nie je problémom. Na kotolni bola
strecha vymenená. Keď dávali dole ten komín, tak tam pán Murín dával nové plechy. Čiže
robil ju on. Bohužiaľ nie je to izolované, je tam iba tá vata. Ja nie som odborník na strechy, na
technické záležitosti. Tam nebol problém so strechou, lebo aj plechy sú nové.
Tomáš Hudák – to je šrubovaná strecha? Z toho mi vychádza, že treba strechu vyšrubovať,
dať parozábranu a dať strechu späť.
Starostka – neviem, či to pomôže, či tam nie je zlý spád, pretože prišla mi pani učiteľka
povedať, že keď sa niečo stane, tak aby som vedela prečo, lebo je tam veľa snehu. Údržbár
potom dostal, lebo tam na strechu vyliezol a zhádzal ten sneh. Keby sa mu niečo stalo, tak
mám problém ja, lebo je to zamestnanec obce. Ja si nemyslím, že to veľmi pomôže.
Bc. Metod Korpesio – ja tomu nerozumiem. Kto je správcom školy?
Starostka – základná škola.
Jozefína Kolesárová – a budova je čia? Budova je obce. Z bežnej údržby majú robiť strechy?
Bc. Metod Korpesio – keď zapnem správy a sfúkne v Bardejove strechu zo školy, tak to rieši
starosta obce a nie riaditeľ školy.
Starostka – ak je škola bez právnej subjektivity, tak to samozrejme rieši starosta. To je to isté
ako u nás materská škola.
Mgr. Anna Hudáková – ale to nie je celkom pravda pani starostka, že s právnou alebo bez
právnej subjektivity. Zriaďovateľ má zabezpečovať podmienky fungovania školy čo sa týka
materiálnych vecí ohľadne budovy.
Starostka – to nie je originálna kompetencia obce. To je prenesený výkon štátnej správy. Na
to by sme mali dostávať peniaze. My Vám peniaze, ktoré prídu, všetky preposielame.
Mgr. Anna Hudáková – obce sa bijú o právomoci, aby mali nad školou. ZMOS chce mať
nejaké slovo v škole. Ale keď treba niečo urobiť, niečo pomôcť, tak potom nemajú snahu.
Starostka – toto je prenesený výkon štátnej správy, mal by to vyfinancovať štát. Dobre viete,
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že niektoré obce neprispievajú ani na originálnu kompetenciu. Školské kluby si škola hradí
z preneseného výkonu štátnej správy. A my zabezpečujeme originálnu kompetenciu čo sa
týka materskej školy a školskú jedáleň. A dobre viete, že najpodhodnotenejšia je školská
jedáleň. Na školskú jedáleň dostaneme 10-tisíc eur od štátu. Varí sa tam obed aj pre deti
v základnej škole. Preto tam tú kuchárku naviac potrebujeme.
Mgr. Anna Hudáková – tak teraz nebudeme chodiť do jedálne, lebo potrebujeme tam novú
kuchárku. To je tiež logika.
Starostka – ja Vám hovorím rozdiel medzi preneseným výkonom štátnej správy a originálnou
kompetenciou. Originálnu kompetenciu vyfinancovávame.
Mgr. Anna Hudáková – aj iné školy a obce financujú a robia tie rekonštrukcie, lebo sú to ich
budovy.
Starostka – taká istá budova je budova materskej školy a my tam 30-tisíc eur nedávame a taká
istá budova je aj budova obecného úradu a tam 30-tisíc ročne nedávame a kde je dom smútku,
o ktorom ani nerozprávame, máme tam statické poruchy a je to tiež budova v majetku obce.
Jozefína Kolesárová – ale ako to, že do budovy materskej školy nedávame. Stále tam niečo
robíme.
Starostka – ale 30-tisíc tam nedávame.
Jozefína Kolesárová – len za 12-tisíc sa kúpila vzduchotechnika.
Starostka – to je v školskej jedálni, nie v škôlke.
Jozefína Kolesárová – veď hovorím. Tak ako že nedávame do budovy materskej školy
a školskej jedálne. Veď sa musí starať obce. Keď sa stará o to, tak musí prispievať aj na to.
Veď je to budova v majetku obce.
Matej Silvay – vy ste do toho dačo dali? Vy ste niečo schválili do materskej školy z tých vecí,
čo ste spomínali? Lebo mi keď sme začali robiť v minulom volebnom období, my sme aj
školu financovali, lebo sme robili strechu, ukotvenie, maľovanie, okná sa tam urobili. Čiže
minulé obdobie sa financovala strecha a to je najpodstatnejšia vec. Mohlo sa pokračovať
ďalej.
Starostka – pripojenie na kanalizáciu kto riešil v škole?
Mgr. Anna Hudáková – ale veď to je už naozaj povinnosť obce zabezpečenie prevádzky
budovy školy, aby bola pre žiakov prevádzkyschopná. Preto je zriaďovateľ zriaďovateľom,
nielen preto aby figuroval na papieri, že prebehnú peniaze cez rozpočet obce a tým pádom je
celá zodpovednosť obce vyriešená. Tiež v tom nevidím žiaden veľký zmysel.
Bc. Metod Korpesio – teraz nechápem. Vtedy sme financovali opravu a teraz nechceme?
Jozefína Kolesárová – a na tú strechu bol transfér?
Matej Silvay – to ja neviem ako to bolo s financiami.
Jozefína Kolesárová – taký máš prehľad a taký si rozčúlený.
Matej Silvay – lebo rozprávate, že teraz máme schváliť a vtedy sme neschválili nič.
Starostka – čo sa týka škôlky, mali sme problém s jedným plynovým sporákom už keď na to
príde.
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Bc. Metod Korpesio – to máme aj v obecnej kuchyni.
Starostka – ale tu sa nevarí denne obed pre 120 ľudí. Nie sú tu tri kuchárky, ktoré sa nám
otravujú plynom.
Mgr. Anna Hudáková – a ešte nám to budete vyčítať, že tam chodia deti. Tak nebudú tam
chodiť deti, zrušíme jedáleň a nebudeme potrebovať jednu kuchárku.
Jozefína Kolesárová – chvála bohu, vďaka obecnému úradu je naša škôlka nadštandardná.
Mgr. Anna Hudáková – veď na to dostávate prídel do podielových daní na jedného žiaka.
Takisto dostávate tisíc alebo neviem koľko eur na rok za telefónnu búdu na pozemku, ktorý je
odrazu zase náš. Prečo nedostane škola tých tisíc eur? Možno ich investovať. Budeme ich
skladať, keď je to možné skladať. Tie naše musíme minúť do marca, tie nemôžeme skladať,
lebo od januára do marca tiež figu borovú urobíme, keď bude si skladať peniaze. Zo
školských dostanem prídel tiež len dvetisíc eur každý mesiac. Takže ja nemám čo skladať.
Starostka – keby sme mali napríklad dve školy, tak ako to funguje v meste, mohli by sme
prerozdeľovať medzi školami peniaze. Dostávate 100 %, ale tam sa môže jednej škole
stiahnuť 10 %, to znamená že pri rozpočte 200-tisíc eur, vieme koľko to je. A musia tie školy
fungovať.
Jozefína Kolesárová – nechápala som tomu rozpisu, čo sa týka rokov rozpísaných a to
základná škola, materská škola, obec. Ako sa môže porovnávať rozpočet obce, materskej
školy a školskej jedálne, kde je toľko ľudí koľko je, keď je v škole 10 pedagógov plus
riaditeľka plus upratovačka. Ten balík tam vyzerá veľký, lenže keď sa spočíta obec, materská
škola, školská jedáleň, tak to vyjde tak isto a tu je 10 ľudí zamestnaných, 10 pedagógov. Ako
sa toto, tie čísla môžu porovnávať. To bolo tiež účelové. Tu je toľko ľudí a tu je toľko ľudí.
Tak nemôžeme porovnávať keď tu sú traja ľudia, keďže boli organizačné zmeny, v škôlke dve
učiteľky, upratovačka. Ako sa môže porovnávať s dvanástimi ľuďmi, alebo s desiatimi
pedagógmi.
Starostka – to je porovnanie prevádzky, no dala som tam aj mzdy. Dala som tam kompletne
celý rozpočet školy a kompletne celý rozpočet materskej školy. Aj ja by som radšej pridala
kuchárkam, aby nemali minimálne mzdy.
Jozefína Kolesárová – a prevádzka školy je 33-tisíc, kde je budú taká ako obecný úrad aj so
škôlkou, tam 33-tisíc na prevádzku stačí na bežné výdaje. Je to harhala taká, ako tri obecné
úrady.
Starostka – v materskej škole musí byť o siedmej ráno 21 stupňov a o pol piatej ešte 21
stupňov.
Mgr. Anna Hudáková – do štvrtej funguje družina. Tiež by sme si mohli tak, ako iné školy
účtovať prevádzkové náklady na družinu ako teplo, elektrinu a vodu, pretože to sú originálne
kompetencie. Do požiadaviek na financovanie družiny pýtajú aj tieto peniaze.
Starostka – toto čo ste si požiadali, preplatené máte. Existujú školy, ktoré nedostávajú peniaze
na školský klub.
Mgr. Anna Hudáková – ale čo mňa je po iných školách?
Starostka – ale veď vy ste hovorili o iných školách.
Mgr. Anna Hudáková – ale inde zase opravujú celé školy obecné úrady, okresné úrady.
Starostka – z fondov máme problém, lebo nemáme dvesto žiakov. Teraz máme problém, že
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monitor dopadol tak, ako dopadol.
Mgr. Anna Hudáková – ale to s tým vôbec nemá súvis pani starostka. Ja som si pozerala školy
na internete, kde boli tie projekty a boli tam ďaleko horšie výsledky. Tam ide o počty žiakov,
tam nešlo vôbec o monitor. To bol ukazovateľ, ktorý je nepodstatný.
Starostka – dielne áno.
Tomáš Hudák – my sme ako obec stratová kvôli škole?
Starostka – nie, škola si to vykrýva. Čo dostaneme od štátu, to sa im prepošle plus desať tisíc
na družinu. Požiadala si menej, ale pridala som na materiál, aby mali deti v školskom klube
s čím pracovať.
Mgr. Anna Hudáková – zatiaľ sme nepýtali ani korunu z obecného úradu na prevádzku. Toto
sú väčšie investície, na ktorých musí participovať obec.
Starostka – prevádzka materskej školy je 20-tisíc eur, prevádzka obecného úradu je 33-tisíc.
My sme pod úrovňou školy. A ešte máme jednu budovu.
Mgr. Anna Hudáková – my tam máme sedem tried, ktoré fungujú. To sa nedá porovnať.
V škôlke sú dve triedy.
Tomáš Hudák – treba zvážiť, že keď sa tam nebude nič robiť, tak o desať rokov môžeme
zavrieť školu.
Jozefína Kolesárová - veď je to pre deti.
Riaditeľka – je menej detí. Rodí sa menej detí. Je tu veľa prisťahovalcov. Ideme aj do tých
mestských škôl. Ja som si dnes zisťovala, aj z tých stredných škôl si pýtame výsledky. Na
gymnáziá idú s jednotkami, maximálne s dvomi dvojkami, pripravení výborne, niet lepších
žiakov, slovenčina, fyzika, chémia. Nemajú problémy na strednej škole.
Jozefína Kolesárová – ale budova sa tým nezmenší. Budova bude vždy taká istá. Treba urobiť
tak, aby fungovala.
Mgr. Anna Hudáková - je to na Vašom zvážení. Doteraz sme nepýtali, ani euro, ani centík.
Tomáš Hudák – ja teraz by som nevedel povedať, že z ktorej položky by sme to presunuli.
Treba to naplánovať na budúci rok, aby sa to zahrnulo do rozpočtu, aby sa niečo na tej škole
spravilo.
Jozefína Kolesárová – ja som mala návrh, lebo vlastne sa pri záverečnom účte má presúvať na
rezervný fond. Ja som chcela, aby sa peniaze z rezervného fondu nepreviedli na rezervný
fond, ale aby sa určitá časť dala na cesty. Dá sa nájsť transfér.
Tomáš Hudák – teraz to ako vyriešime.
Starostka – môj návrh na uznesenie je že, obecného zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov
neschvaľuje navýšenie rozpočtu obce na opravy v budove ZŠ a odporúča riaditeľke školy
potrebné opravy zabezpečiť v rámci prostriedkov určených na prevádzku. Pani riaditeľka
môže presúvať finančné prostriedky aj z miezd.
Jozefína Kolesárová – ako z miezd?
Starostka – pani riaditeľka môže presúvať z miezd.
Jozefína Kolesárová – jak z miezd môže presúvať, tak potom ty zo svojej mzdy presuň na
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kuchyňu a konečne z toho bordelu urob tu poriadok prosím ťa.
Starostka – sme pri plate starostu alebo pri základnej škole?
Mgr. Anna Hudáková – nepresunieme z miezd nič, lebo ešte budeme radi, keď nám na mzdy
vyjde na koniec roka. A to už nemajú osobné príplatky, všetko sme zrušili. Boli nejako blbo
robené rozpočty, že sa to poddimenzovalo, alebo dávali menej na tie mzdy. Takže mi do
posledného centu minieme to, čo máme na prídel. My nemáme žiadnu rezervu. Ešte budeme
radi, keď do konca roka budeme mať na výplaty. Tento rok vyšiel tak, pretože máme tam
dvanástky platové triedy, kredity atď, ale nezohľadňovali to. My na prevádzku máme to, čo
potrebujeme.
Matej Silvay – ja navrhujem, aby škola oboznámila obecné zastupiteľstvo o pripravovaných
prácach v škole.
Tomáš Hudák – podľa mňa ten chodník nebol taký potrebný.
Mgr. Anna Hudáková – stále sa sťažovali, že je tam kameň. Nemôže sa chodiť cez ten dvor,
pretože zasa je to nedoriešené, pretože policajti nedobre vyriešili ten prechod, ktorý je na tej
križovatke. Deti keď idú z družiny na autobus, tam nevidia na tie autá. Z tadiaľ je to už predsa
lepšie, keď prejdú touto stranou, lebo je tu väčší rozhľad. Tam to bolo nebezpečné. Ja som
dennodenne tŕpla, že tam niekoho to auto zrazí, lebo tam Vám vyletí spoza chrbta, nevidíte
ho. Choďte sa tam postaviť. Tam sa nedá prechádzať. Pred predný vchod nechceli dať
prechod. Dali to do tej zákruty. Absolútne to nevyhovuje z bezpečnostného hľadiska pre deti.
Preto sa začalo chodiť od hlavného vchodu.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov
neschvaľuje navýšenie rozpočtu obce na opravy v budove ZŠ a odporúča riaditeľke školy
potrebné opravy zabezpečiť v rámci prostriedkov určených na prevádzku.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

1
2
3
1

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

Poslanci tento návrh hlasovaním neschválili.
Starostka – má niekto návrh na iné uznesenie?
Jozefína Kolesárová – ja by som dala návrh, aby sme prešli rozpočet a našli peniaze na
transfer. Menej pôjde prebytku do rezervného fondu na budúci rok.
Starostka – čiže návrh na uznesenie je?
Jozefína Kolesárová – obecné zastupiteľstvo schvaľuje transfer.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov
schvaľuje transfer.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

3
0
3
1

Jozefína Kolesárová, Bc. Metod Korpesio, M.A. Ivan Novotný
Matej Silvay, Kamil Haraj, Tomáš Hudák
Júlia Drábiková
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Poslanci tento návrh hlasovaním neschválili.
Bod 5
Žiadosť o zmenu územného plánu
Starostka obce dňa 7.6.2017 bola obci doručená žiadosť o zmenu územného plánu. Od
schválenia územného plánu obec spracovala zmeny a doplnky č. 1 (6.5.2010), zmeny
a doplnky č. 2 (29.6.2011) a od roku 16.5.2013 spracováva zmeny a doplnky č. 3 (t.j. 4 roky).
Požiadala som o vyjadrenie spracovateľa územného plánu k tejto žiadosti. Jeho vyjadrenie:
„V ÚP sú zadefinované všetky verejné komunikácie plánované aj existujúce vo výkrese
komplexný urbanistický návrh. Ku každej komunikácií je zadefinovaný aj parameter
predmetnej komunikácie v zmysle STN normy napr. MO 7,5/40 ktorý presne definuje akú
šírku má mať predmetná komunikácia. Zmena ÚP je samozrejme možná v zmysle platných
právnych predpisov, ale aj v chatovej osade si obec môže zadefinovať parametre budúcej
verejnej obslužnej komunikácie v zmysle STN“.
Môj názor k žiadosti, hovorila som to aj žiadateľke, že by som rada najprv ukončila ostatnú
zmenu a doplnok ÚP č. 3 a toho času neotvárala ďalšiu zmenu.
Mária Čonková–Skybová – táto časť obce sa neriešila už niekoľko rokov čo sa týka
územného plánu. Všetky zmeny sa riešili priamo v obci. Predošlý starosta pán Bernát a
poslanci rozhodli, že celý kopec „Slnečná stráň“ bude rozparcelovaná na výstavbu rodinných
domov. Bol urobený projekt. Všetko je zakreslené v mape. Akurát v tom čase boli zákony
postavené tak, aby všetko vyhovovalo. Ibaže zákony sa menili, ale táto mapa ostala s tým, že
neboli dotiahnuté určité veci. Bolo všetko rozparcelované, všetko nakreslené, rozmery
urobené. Akurát, že reálne toto nie je možné. Zmenil sa zákon. V tom čase sa to dalo urobiť,
potom sa zmenil zákon a teraz sa to nedá. Tá cesta nebola skolaudovaná už keď sa to kreslilo
ako cesta, lebo je to v územnom pláne zakreslené ako cesta, je vyšrafovaná ako obojstranná
komunikácia s chodníkmi po oboch stranách, ale tým to skončilo. Trebalo to potom riešiť cez
stavebný úrad, aby to bolo skolaudované a malo to charakter prístupovej cesty. Toto už
urobené nebolo, pretože tí, ktorí tam mali pozemky, nakoniec povedali, že nie. Síce sa to
zakreslilo, síce sa to urobilo, ale sa to nedotiahlo. Terajšia situácia je taká, že tieto pozemky
sú len na výstavbu rodinných domov. Stavebné povolenie na výstavbu rodinných domov
hovorí len jednu vec. Potrebujete tam prístup na vlastný pozemok zo skolaudovanej
prístupovej cesty. Z hlavnej cesty, keď sa odbočí k nám, sú súkromné pozemky. Nič, čo sa
týka cesty. Čiže tieto súkromné pozemky by sa museli skolaudovať. Boli policajti, zamerali
vjazd. Vjazd vyhovuje. Ale len kvôli tomu, že zhruba 4 – 5 rokov späť pri vjazde boli dva
pozemky bočné, u ktorých na vlastné náklady majitelia posunuli svoje ploty, aby sme mali
širší vstup, aby bolo možné to celé skolaudovať. Ibaže tam to celé skončilo, pretože ďalej sa
to už posunúť nedalo. Nie je tam priestor, nedá sa to, sú tam elektrické stĺpy. Vyzeralo by to
tak, že stĺp by stál v strede cesty. Nie je tam reálne vzdialenosť taká, aby sa to dalo urobiť.
Čiže policajti aj teraz boli, zakreslili, dali súhlasné stanovisko na vjazd, ale ďalej sa ku
pozemku dostať nedá. Asfaltka tam bola robená na vlastné náklady. Bola tam poľná cesta, ale
vzhľadom k tomu, že vzadu sú záhradkári po pravej strane, rozbíjali sa autá. Takisto aj my
hore kopcom sme rozbíjali autá. Iná možnosť nebola. Takže na vlastné náklady sa tam
vyasfaltovalo. Jediné, čo sa tam dá urobiť je zmeniť charakter tejto oblasti na chaty, pretože
zákon zase hovorí, že keď chcete postaviť chatu, musíte mať právo prechodu, prejazdu, alebo
vlastniť pozemok, ktorý je hneď vedľa skolaudovanej cesty, čiže hneď vedľa hlavnej cesty.
Táto možnosť tam je, právo prechodu a prejazdu majú tí čo sú vlastníkmi pozemkov, ale nie
všetci. Celá cesta začína mojim pozemkom, ktorý som bola nútená kúpiť, kvôli tomu, že sa
kolaudovala na pravej strane chata. Takisto bol potrebný vlastný pozemok, alebo právo
prechodu a prejazdu. Predošlý majiteľ povedal, že on nedáva právo, že pozemok predáva.
Čiže zobrala som úver a kúpila pozemok. Ďalej je tam trojuholník, ktorý patrí pani Konvičnej
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a zvyšok tej cesty je parcela, kde sú podielnici, čiže všetci čo tam majú pozemky, sú aj
podielnikmi na prístupovej ceste. Keď chcete skolaudovať, všetci musia súhlasiť s tým, aby sa
to mohlo kolaudovať. A už je tam problém, lebo niektorí sú podielnikmi na ceste a nemajú
pozemok, alebo majú pozemok a nie sú podielnikmi na ceste. Menia sa rodinné väzby, niekto
zomrel, dedilo sa to a už je to tak porozhadzované, že sa to nedá. Volala som s pánom
Hudecom, ktorý rieši územný plán, že čo sa s tým dá robiť, tak povedal len toľko, že tieto
reálne rozmery sa skolaudovať nedajú, nie je tam otočisko. Skolauduje sa cesta, po 10
metroch musí byť veľká točňa, keby začalo horieť, aby požiarnici mohli vojsť, otočiť sa
a vyjsť. Nedá sa to ani na desiatich, ani na štyroch, ani na troch. Na dvoch možno, ale to
ostane zašprajcovaný medzi plotmi. Nedostane sa tam žiadne veľké nákladné auto. Sanitka
ešte áno, ale požiarnici majú problém Takže on mi rovno povedal, že jediná možnosť ako to
riešiť je zmenou územného plánu. Dá sa to, nie je to ťažké, pretože nič neprekresľujeme, len
sa táto oblasť farebne vyznačí za inú. To znamená, že nebudete stavať rodinné domy, lebo
v reály ani neviete postaviť, ale budete vedieť stavať chaty s tým, že máte právo prechodu,
prejazdu. Je to najjednoduchšia možnosť riešenia a jediná v podstate. S pánom Hudecom som
sa bavila, že či sa to nebude biť, lebo viem že máte otvorenú zmenu územného plánu.
Povedal, že pokiaľ to nebude zasahovať už do otvorenej zmeny územného plánu, tak to
nevadí. Môžu byť dve zmeny naraz otvorené. Takže s týmto problém nie je. Takisto mi
povedal sumu koľko to stojí. Nemám problém. Obec s tým nepočítala, s touto položkou. Na
vlastné náklady to bude automaticky, pretože to nie je bežná vec a keď sa bude meniť územný
plán za desať rokov, tak desať rokov fungujeme len tak a to stavby načierno, lebo iná
možnosť nie je. Tí, ktorí kúpili pozemky dookola sa boli pýtať, ako je to so stavbami, že by
chceli stavať, tým pádom trvalý pobyt, tým pádom dane do obce, navýšilo by sa to.
Starostka – ja by som povedala dve veci. Prvá vec je, že rada by som zmeny a doplnky č. 3
uzavrela, snáď už na budúci týždeň budeme mať posledné stanovisko. Je tam 15 dní na VZN,
aby viselo. Myslela som, že to stihneme. Dali sme žiadosť 24. mája, zvykne to byť za dva
týždne. Pani mala choré dieťa, bola dva týždne preč. Budúci týždeň to vie najskôr spracovať.
Máme to v bode rokovania ako informáciu, pretože schváliť to nemôžeme, keďže nemáme to
stanovisko. Ďalšia vec, na ktorú som Vás upozornila je, že je to na Vaše náklady, ale môže sa
stať, že niektorý z vlastníkov nebude súhlasiť. Vieme, ako sme to mali teraz. Mali sme dve
zmeny. Preto nám tie zmeny a doplnky tak dlho trvali. Tým, že sme zámer zúžili, trebalo to
prerokovávať dvakrát. Preto sa nám to naťahovalo, preto tam treba všetko doložiť,
dokumentáciu atď. My sme takú jednu zmenu urobili v roku 2010. 6.5.2010 bola jedna
zmena, ešte za bývalej starostky bol zámer. V júni 2011 sme mali schválený územný plán.
Možné to je, ak je tam jedna zmena. Keď tam príde jedno zamietavé stanovisko, že tam chcú
tie rodinné domy, nie chaty, je problém.
Mária Čonková-Skybová – čo sa týka zmeny územného plánu, na to nemajú tí vlastníci čo
povedať, lebo sa to týka obci. Druhá vec je, že všetkým majiteľom stúpne cena pozemkov,
keď sa zmení územný plán z výstavby rodinných domov na chaty. Z jedného jediného
dôvodu. Stavebné povolenie na rodinný dom nedostane nikto. Nie je prístupová cesta,
neexistuje a ani nemôže existovať.
Starostka – ja len hovorím, že je tu taká možnosť, aby ste potom nevraveli, že sme Vás na to
neupozornili. Obecné zastupiteľstvo je jedna vec, verejné prerokovanie územného plánu je
druhá vec. Otázka je, či môže obecné zastupiteľstvo rozhodnúť, že pôjde do zmeny aj napriek
nesúhlasu.
Mária Čonková-Skybová – doteraz to riešila pani Bernátová, pretože sa snažila skolaudovať
celú cestu. To znamená obvolala každého jedného majiteľa pozemku. Každý povedal, že áno.
Ani jeden nepovedal nie. Akonáhle by jeden povedal nie, neriešime to. Tie pozemky tam
stoja, nevieme čo s nimi urobiť. Jediné čo viem je posadiť tam zemiaky aj to tak, že sa tam
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neviem dostať, že ani to neviem urobiť. Jediné obísť cez les. Ani podielová cesta nejde až po
hlavnú cestu. Náhodou vojde s autom dovnútra, rozbije auto, zrazí niekoho na tom úseku,
ktorý je môj, alebo pani Konvičnej. Problém má on, lebo je na cudzom pozemku a problém
mám ja, lebo nemám zabezpečený svoj pozemok. Nemám ohradený pozemok. To, že tadiaľ
momentálne všetci chodia a je to pekné, je s takým maličkým sebazaprením, lebo náhodou sa
niečo stane a hlavne v zime, keď dole steká voda a tam sa robí ľad, autá pravidelne šmykom
idú vonku, je to nebezpečné. Ja by som mala dať zábranu. Ale nie som potvora a nezamedzím
prístup všetkým záhradkárom na svoje pozemky, čo oni tam ani nemôžu chodiť, pretože oni
majú prístup od lesa, lebo sú chatári. Všetci majitelia s tým súhlasili. Buď s tým niečo robte,
lebo sa nedá nič urobiť, majitelia sú sami niečo stavať, poprípade ich deti tam chcú stavať.
Nedá sa to urobiť, lebo rodinný dom tam nikto nepostaví.
Matej Silvay – ja mám dotaz. Mali s tým už problém, s odpadom, že majú tam ľudia domy,
chaty postavené a nemôže tam ísť naše auto, ktoré zbiera odpad. Potom ďalej je problém
s osvetlením, potom s odhrňovaním cesty. Keby tam bola urobená cesta, aby boli ľudia
upozornení na tie nástrahy, ktoré tam sú. Taká istá situácia sa stala aj je na Klatovianke, ten
vchod z Mlynkov pri pánovi Čokinovi. Tiež stadiaľ vyteká voda, nemá to kto odhrnúť,
osvetlenie tam nie je, bývajú tam, nevieme s tým pohnúť a chcú od nás niečo. Napríklad ľudia
v časti kde bol Mlyn si zvážajú smetné nádoby ku hlavnej ceste. Musíme aj nad tým
uvažovať, že keď sa tam rozrastie tá výstavba, budú mať každí svoje smetné nádoby. Budú
ich nosiť dole?
Mária Čonková-Skybová – tí, ktorí tam majú trvalé bydlisko, sú všetko chaty. Čiže to isté
budú aj ostatní robiť. Z vlastnej skúsenosti keďže tam bývam, môžem povedať, že tí dvaja si
nosia nádoby dole, ostatní si berú smetie do mesta.
Matej Silvay – toho sa bojím, aby nenastala situácia, že sa začne kopiť a nebudeme vedieť
s tým pohnúť, keďže tam nemáme pozemok na výstavbu kontajneroviska na komunálny
odpad.
Mária Čonková-Skybová – tá cesta sa nedá skolaudovať. Nebude patriť pod obec. To
znamená žiadne osvetlenie atď. Zvoz odpadu je to isté tak ako platí pre chatárov, či jedna
veľká zvozová nádoba, alebo si to každý odnesie. Predtým neviem či ste to zažili, keď tam
boli kontajnery. Prišiel s autom, otvoril auto a rovno z auta smetie vyhodil.
Matej Silvay – toho sa bojím, že neurobia chatári bordel, ale tí, ktorí budú okolo toho
prechádzať.
Mária Čonkov-Skybová – tam na to miesto nie je. Čo sa týka odpadu, všetci sú maximálne
prispôsobení tomu, ako to je teraz. Veľké auto Vám tam nevojde, či to skolaudujeme, alebo
neskolaudujeme ako cestu. Proste tam to veľké auto nevojde. Skúšal tam jeden vojsť, lebo
doniesli nejaké železo a vyšiel asi na 10-krát, aj to tak, že nadával na všetko, čo išlo okolo
a oškrabal si auto. Nevycúval.
Matej Silvay – môže nastať problém s odpadom. Máme s tým problém bežne na každej ceste.
Starostka – aj teraz máme sťažnosti, lebo v tej časti sa zlikvidovali kontajnery.
Mária Čonková-Skybová – áno, kontajnery sa zlikvidovali z jedného dôvodu. Najprv boli
pred pohostinstvom Mlynky, potom sa posúvali, posúvali. Prišla jeseň. Pani starostke bolo
povedané, aby našla iné miesto, pretože rovno pri vstupe na tento pozemok mám kontajnery.
Kontajnery skončili pri bráne. Ani von, ani dnu. Nebolo miesto. Prešla celá zima, prešla jar.
Neposunuli sa, nedali sa na iné miesto, neodniesli sa kontajnery. Preto boli vyvezené
kontajnery až tu, lebo iná možnosť nebola. Buď sa dostanem na vlastný pozemok, alebo budú
kontajnery, ktoré tu nemajú čo robiť.
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Starostka – ja som k tomuto bodu nepripravovala uznesenie, chcela som tento bod ukončiť
s tým, že najprv sa ukončia zmeny a doplnky č. 3 a potom sa môže otvárať znovu územný
plán.
Bc. Metod Korpesio – pán Bernát tu doniesol 49 žiadostí a povedali sme mu, že nebudeme
otvárať územný plán.
Mária Čonková-Skybová – ale ja si to budem platiť sama. Tu ja od Vás potrebujem súhlas, že
súhlasíte, aby sa to farebne vyznačilo ako chaty, nie ako domy. Obec s tým nebude mať
žiadne ďalšie výdavky.
Starostka – snáď budúci týždeň nám bude doručené stanovisko. Tak či tak sa budeme musieť
stretnúť, pretože naťahuje sa mi kolaudácia čerpačky. Máme vytýčený termín 4. júla. Treba
nám to dať do správy VVS, a. s. tak, aby od septembra fungovala.
Matej Silvay – posunieme to na najbližšie obecné zastupiteľstvo.
Mária Čonková-Skybová – ja to posúvam už asi tretí rok. Či to odsúhlasíte, alebo nie, stavať
sa tam bude. To je reálna situácia. Keď to odsúhlasíte teraz, máte o jednu starosť menej a na
ďalší rok máte o dane za chaty viac, budú tam noví obyvatelia. Čo sa týka smetí, všetci sú
naučení, že tie smeti nosia so sebou. Čo sa týka stavebných povolení, keď som hovorila
s pánom Hudecom, povedal, že do štyroch mesiacov je to ukončené. U Vás bol problém, že
pani čo to riešila, bola dlhodobo chorá.
Jozefína Kolesárová – viete ako dlho my čakáme za ukončením týchto zmien?
Starostka – aj pri zmenách a doplnkoch č. 2 to bolo za pol roka. A tam to išlo veľmi rýchlo.
Mária Čonková-Skybová – vy ste tam predpokladám riešili nové zamerania, nové nejaké veci.
U nás sa nebudú prekresľovať mapy.
Starostka – tie lehoty nepustia, od schválenia zámeru, od zverejnenia, od spracovania. Tam je
30 dní na to, že to bude visieť na tabuli a takisto zastupiteľstvo to musí schváliť.
Zastupiteľstvo zasadá raz za tri mesiace. Ja si myslím, že polroka je hraničný termín. Viem
ako to funguje v dovolenkovom období.
Mária Čonková-Skybová – ja som si to nevymyslela. Riešili sme to už minulý rok s pánom
Hudecom. Tento termín mi povedal v rámci prázdnin. Bola som tu v marci, volala som mu, či
sa niečo zmenilo. Povedal, že nie. U Vás nie sú zmeny, len farebné. To znamená, žiadne nové
projekty, žiadne zakresľovania.
Starostka – to že je tam lehota 30 dní, to je pre verejnosť. Ale tých 50 úradov sa musí
vyjadriť.
Mária Čonková-Skybová – ja nie som urbanista. Mne to len vysvetlil ako totálnemu laikovi.
Starostka – ja hovorím o procese.
Mária Čonková-Skybová – mne to vysvetlil tak, že ja prídem so žiadosťou za ním, do štyroch
mesiacov mi je schopní dať späť papiere s tým, že je to v poriadku. To mi bolo povedané.
Nepýtam sa, čo je za tým.
Starostka – on to spracuje za štyri mesiace, ale to musím ešte zúradovať.
Mária Čonková-Skybová – čím dlhšie to budete posúvať, tým dlhšie to bude trvať.
Kamil Haraj – keď to majú dohodnuté, tak nech si to riešia.
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Tomáš Hudák – kedy sa uzavrú zmeny a doplnky č.3?
Starostka – mali ste návrh VZN. Ten treba spracovať, schváliť, po 15 dňoch nadobúda
účinnosť a sú platné zmeny a je ukončený územný plán. Ale ak nemáme schválené VZN,
pretože čakáme na vyjadrenie, tak ho ešte stále obstarávame. Čiže problém nie je, visí VZN,
na pripomienkovaní to bolo. Len sa to posúva na ďalšie zastupiteľstvo.
Jozefína Kolesárová – ale tým, že sa to otvorí, tak sa to znovu časovo posunie.
Mária Čonková-Skybová – nie , to sa nebude kryť a ani sa to nikde nestretne.
Bc. Metod Korpesio – cena je podľa štvorákov?
Mária Čonková-Skybová – nie to je podľa výkonu, podľa vytlačených papierov a to je vlastne
taxa, ktorú má urbanista, ktorý takéto zmeny územných plánov robí za určitú oblasť a podľa
zložitosti. Povedal mi rovno, že ma to bude stáť 3 200 eur. Túto oblasť pozná, robí pre Klátov
územný plán, prešiel si ešte papiere, lebo sme si volali v priebehu troch dní. Povedal, že na
vlastné náklady to máme najjednoduchšie, nebudeme tým zaťažovať obec, lebo obec keď sa
rozhodne, že keďže nemá ešte uzavreté jedno, nevie či za 10 alebo 12 rokov bude znova
otvárať územný plán a nebudeme čakať tak dlho.
Matej Silvay – toto povedal pán Hudec? To je bežné u neho.
Starostka – zo zákona sme povinní prehodnocovať územný plán každé štyri roky. To je
stavebný zákon.
Bc. Metod Korpesio – ja som len zvedavý, ako zareaguje pán Bernát, keď sa dozvie, že sa to
dá na vlastné náklady.
Starostka – ale on to vie.
Mária Čonková-Skybová – pokiaľ to rieši obec, tak to platí obec a pokiaľ si to niekto vyžiada
a vy to odsúhlasíte, platíme si to sami.
Bc. Metod Korpesio – on nám tu priniesol žiadosť 49 vlastníkov. Tak mu treba povedať, že za
3200 eur si to spravíš.
Matej Silvay – ale je to podľa územia. To územie je veľké.
Bc. Metod Korpesio – teraz pani povedala, že to nie je podľa územia.
Mária Čonková-Skybová – ale nejdem znova zakresľovať pozemky, ja idem meniť len
charakter pozemku.
Starostka – my nie sme urbanisti. Nebude sa zbytočne zamotávať. Neviem, či tam je
plánovaná elektrika, plyn, siete. Ďalej tam treba riešiť vyňatie z pôdneho fondu. Záleží, že čo
chce robiť. Predpokladám, že čo chce pán Bernát a to je to, že teraz sú to záhrady, alebo trvalé
trávne porasty a treba to vyňať z pôdneho fondu. Tam toho je určite viac. Môj názor poznáte.
Myslím si, že jeden mesiac plus mínus to nerieši.
Mária Čonková-Skybová – riešim to už tri roky.
Mária Čonková-Skybová – ja som tu prišla kvôli tomu, že keby ste mali na mňa nejaké
otázky, hneď Vám to viem povedať. Už vyše roka sa naťahujem so zákonmi, s urbanistami,
so stavbármi, s cestármi.
Tomáš Hudák – ja s tým nemám problém, len nech ukončia tieto zmeny.
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Mária Čonková-Skybová – to je samostatná vec.
Tomáš Hudák – ale budú s tým zase papierovačky.
Starostka – ja s územným plánom ešte stále pracujem.
Mária Čonková-Skybová – ja viem, že je to veľa papierov, ale takisto táto vec rieši už tretí
rok. Dlho sme rozmýšľali, či ísť touto cestou, či vôbec zaťažovať obec s týmito
papierovačkami.
Tomáš Hudák – kľudne ľuďom môžeš povedať, že určite s tým budeme súhlasiť. Je to otázka
mesiaca.
Mária Čonková-Skybová – to znamená, že môžem dať avízo ďalej, že môžu si zažiadať
o stavebného povolenie na chaty? Nemôžem, lebo územný plán nie je zmenený.
Starostka – toto ste už povedali strašný extrém. Aj keby ste hneď doniesli stavebné povolenie,
tak to zamietneme, lebo to nie je v súlade s územným plánom.
Mária Čonková-Skybová – momentálne sú to holé bosé pozemky.
Starostka – polroka to stále budú také isté pozemky, pretože zmena územného plánu musí
prebehnúť.
Mária Čonková-Skybová – dajme tomu, že zmena územného plánu trvá 6 mesiacov, stavebné
povolenie pre niektorých trvá aj rok, pre niektorých trvá dva, tri mesiace. Je to rôzne podľa
toho, kto má aké styky.
Starostka – v tomto prípade styky nepomôžu. Tu sa to bije s územným plánom a to je prvá
vec, ktorú nemôže žiaden stavebný úrad prehliadnuť.
Matej Silvay – trebalo by to nejako ukončiť. U poslancov vidíte, že záujem tu je. Ja by som to
dal na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Starostka – žiadosť od Vás nám prišla 7. júna.
Mária Čonková-Skybová – ja som tu bola v marci. Mne v marci ešte povedali, aby som to
stopla, lebo prídu policajti a budú robiť zameranie na kolaudáciu.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecného zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov
zobralo na vedomie žiadosť o zmenu územného plánu a bude sa ňou zaoberať na ďalšom
obecnom zastupiteľstve po uzatvorení zmien a doplnkov č. 3 územného plánu.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6
0
0
1

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

Poslanci tento návrh hlasovaním zobrali na vedomie.
Bod 6
Kontrola plnenia prijatých uznesení
Starostka – na minulom zasadnutí bolo prijatých 6 uznesení.
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh rozpočtu obce na roky 2017 – 2019 (uznesenie č.
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173); zobralo na vedomie kontrolu plnenia uznesení (uznesenie č. 171); správu o výsledkoch
kontroly hlavnej kontrolórky Obce Nižný Klátov za obdobie od 01.01.2017 do 28.02.2017
(uznesenie č. 172); návrh rozpočtu na roky 2018 a 2019, stanovisko hlavnej kontrolórky obce
k návrhu rozpočtu obce na roky 2017-2019, neuplatňovanie programov v rozpočte Obce
Nižný Klátov od roku 2014 (uznesenie č. 173); žiadosť o bežný transfer od zriaďovateľa na
dofinancovanie nutných opráv budovy ZŠ, žiadosťou sa bude zaoberať na budúcom zasadnutí
obecného zastupiteľstva za prítomnosti riaditeľky základnej školy, ktorú žiada prizvať
(uznesenie č. 174); informácie ohľadom zbierky kníh; vodovodu Nižný Klátov; stretnutia
organizačného výboru festivalu RUDOHORIE; servisnej prehliadky vzduchotechniky;
poruchy hlavného zberača – časť Mlynky; miesta zastupujúcej riaditeľky; žiadosti o grant
z karpatskej nadácie; zamerania vecného bremena; opravy verejného osvetlenia; čerpania
rozpočtu za rok 2016; priepustu na Čaksovej ulici; miesta osláv 700. výročia pri parku
v prípade nepriaznivého počasia; chýbajúceho vodovodného príklopu; prípojky na ceste III
triedy; chýbajúcej vodovodnej prípojky na ulici Cintorínska; poškodenej regulácie
Nižnoklátovského potoka; čistenia priehradzky Nižnoklátovského potoka; prekážky na
Tichej ulici; nedokončenej prípojky na Tichej ulici; územného plánu; kontajneroviska
(uznesenie č. 176).
Uznesením bolo schválené a) rozpočet na rok 2017 do výšky jednotlivých ekonomických
kategórií v celkovej sume 920 561 €, b) použitie rezervného fondu obce v sume 125 493 € na
5% spoluúčasť na spolufinancovaní projektov: „Rekonštrukcia odvodňovacích kanálov na ul.
Stará Košická – NižnýKlátov a financovanie rekonštrukcie miestnej komunikácie ulica
Hlavná (uznesenie č. 173); obstaranie technického zázemia a cateringu pre akciu 700. výročia
prvej písomnej zmienky o obci dňa 12.8.2017 podľa predbežného cenového návrhu a náklady
s tým spojené (uznesenie č. 175).
Nebol schválený návrh uznesenia k bodu správu o výsledkoch kontroly hlavnej kontrolórky
Obce Nižný Klátov za obdobie od 01.01.2017 do 28.02.2017 (zrušenie uznesenia o doplnení
sociálneho fondu).
Doteraz neboli splnené: Uznesenie č.3/2013 zo dňa 28.2.2013 neboli vyjasnené vlastnícke
vzťahy v časti Skalka ani predložená kópia katastrálnej mapy od pani JUDr. Márie
Šenkýrovej, zatiaľ nie je možné zaujať stanovisko k žiadosti.
Uznesenie č. 51/2013 zo dňa 20.09.2013 nebol uskutočnený predaj – prevod pozemku pre
Ruženu Tatranskú.
Uznesenie č. 38/2014 zo dňa 17.09.2014 nebol vypracovaný geometrický plán predaja
majetku Blažej Jokeľ.
Uznesenie č. 43/2014 zo dňa 17.09.2014 nebola prejednaná správa kábla v majetku obce
Dom smútku.
Uznesenie č. 68/2014 zo dňa 22.11.2014 neboli podpísané zmluvy o nájme
poľnohospodárskych pozemkov, parcela reg. E č. 1122/1, 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. 111/2016 zo dňa 10.3.2016, uznesenie č. 125/2016 zo dňa 30.5.2016,
uznesenia č. 131/2016, 133/2016, 138/2016 zo dňa 24.8.2016, uznesenie č. 141/2016 zo dňa
24.11.2016, uznesenie č. 155/2016, 156/2016 zo dňa 14.12.2016, uznesenie č. 161/B/2017,
166/2017, zo dňa 9.2.2017 a 175/2016 zo dňa 16.03.2017 sú v plnení.
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Nebolo podpísané uznesenie č. 18 zo dňa 09.01.2015, 29, 30, 31, 34 zo dňa 08.04.2015,
uznesenie č. 84 zo dňa 15.12.2015, dôvody boli zverejnené.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov
berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6
0
0
1

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

Poslanci tento návrh zobrali na vedomie.
Bod 7
Návrh záverečného účtu Obce Nižný Klátov za rok 2016, stanovisko hlavnej kontrolórky
obce k návrhu záverečného účtu za rok 2016, správa z auditu účtovnej závierky
Starostka obce predložila obecnému zastupiteľstvu návrh záverečného účtu obce za rok 2016
(viď príloha). Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu za rok 2016 bolo
zaslané mailom a 4 poslancom aj v papierovej podobe. Rovnako bola zaslaná správa z auditu
účtovnej závierky od nezávislého audítora zo dňa 02.06.2017 (viď príloha) s uvedením
...“priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Nižný
Klátov k 31.12.2016 a výsledku jej hospodárenia“...
S materiálmi bol predložený návrh na uznesenie.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov v
súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a § 16 ods.
10 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p.
I. berie na vedomie
a) stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu záverečnému účtu za rok 2016
b) správu z auditu účtovnej závierky
II. schvaľuje
a) celoročné hospodárenie Obce Nižný Klátov za rok 2016 bez výhrad
b) presun prebytku hospodárenia za rok 2016 do rezervného fondu obce v sume 75 901,81 €
c) presun finančných prostriedkov minulých rokov do rezervného fondu obce v sume
12 610,17 €
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6
0
0
1

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

Poslanci tento návrh hlasovaním schválili bez pripomienok.

Bod 8
Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2.polrok 2017
Starostka obce predložila obecnému zastupiteľstvu návrh plánu kontrolnej činnosti na
2.polrok 2017 (viď príloha). Plán predložila hlavná kontrolórka v zmysle § 18f ods. 1 písm. b)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a bol poslancom zaslaný elektronicky
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a 4 z nich aj v papierovej podobe 09.06.2017 spolu s návrhom na uznesenie.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. schvaľuje plán
kontrolnej činnosti na 2.polrok 2017 a poveruje hlavnú kontrolórku obce výkonom kontrol
podľa plánu na 2. polrok 2017.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6
0
0
1

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

Poslanci tento návrh hlasovaním schválili bez pripomienok.
Bod 9
Návrh VZN č. 1/2017 o zmenách a doplnkoch č. 3 záväznej časti ÚPN Obce Nižný
Klátov – čistopis
Starostka obce bol Vám zaslaný návrh VZN č. 1/2017 vrátane prílohy č. 1., ktorá tvorí súčasť
VZN. Návrh bol 24.05.2017 zverejnený, termín na uplatnenie pripomienok k návrhu bol
stanovený na 06.06.2017. V materiáloch bolo predložené vyhodnotenie pripomienok zo dňa
07.06.2017. V určenom termíne na pripomienkovanie návrhu neboli doručené na obecný úrad
v Nižnom v Nižnom Klátove pripomienky od fyzických a právnických osôb. Účinnosť VZN
č. 1/2017 je 01.07.2017. V návrhu bolo zle uvedené VZN obecné zastupiteľstvo nevydáva,
uznieslo sa na, v návrhu VZN to bude upravené.
Vzhľadom k tomu, že nám nebolo doručené stanovisko Okresného úradu Košice, odboru
výstavby a bytovej politiky, oddelenia územného plánovania v zmysle § 25 ods. 1 stavebného
zákona, nie je možné dnes na zasadnutí VZN prerokovať a schváliť návrh VZN (žiadosť
zaslaná 24.5.2017). Návrh bude prerokovaní na najbližšom zasadnutí.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov
berie na vedomie informácie ohľadom VZN č. 1/2017 o zmenách a doplnkoch č. 3 záväznej
časti ÚPN Obec Nižný Klátov.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6
0
0
1

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

Poslanci tento návrh hlasovaním zobrali na vedomie.
Bod 10
Návrh VZN č. 2/2017 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách
a nákladov v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Nižný Klátov
Starostka obce bol Vám zaslaný návrh VZN č. 2/2017 vrátane prílohy č. 1, ktorá tvorí súčasť
VZN. Návrh bol 26.05.2017 zverejnený, termín na uplatnenie pripomienok k návrhu bol
stanovený na 06.06.2017. V materiáloch bolo predložené vyhodnotenie pripomienok zo dňa
07.06.2017. V určenom termíne na pripomienkovanie návrhu neboli doručené na obecný úrad
v Nižnom Klátove pripomienky od fyzických a právnických osôb. Účinnosť VZN č. 2/2017 je
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01.09.2017. V návrhu bolo zle uvedené VZN obecné zastupiteľstvo nevydáva, uznieslo sa na,
opraví sa číslovanie §, ide o chyby písania.
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. a v súlade s §
28 ods.5, § 114 ods. 6 a § 140 ods.10 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. prerokovalo VZN
č.2/2017 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a nákladov v školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Nižný Klátov.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

5

Kamil Haraj, Tomáš Hudák, Bc. Metod Korpesio, M.A. Ivan Novotný,
Matej Silvay

0
1
1

Jozefína Kolesárová
Júlia Drábiková

Poslanci tento návrh hlasovaním schválili bez pripomienok.
Starostka obce dala hlasovať o VZN č. 2/2017: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov
v súlade s § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a v súlade s §
28 ods.5, § 114 ods. 6 a § 140 ods.10 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. sa uznáša na VZN
č.2/2017 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a nákladov v školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Nižný Klátov.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

5

Kamil Haraj, Tomáš Hudák, Bc. Metod Korpesio, M.A. Ivan Novotný,
Matej Silvay

0
1
1

Jozefína Kolesárová
Júlia Drábiková

Poslanci sa na VZN č. 2/2017 uzniesli.
Bod 11
Zmluva o zriadení vecného bremena
Starostka obce dňa 13.04.2017 bola obci zaslaná žiadosť o uzatvorenie zmluvy o zriadení
vecného bremena v súvislosti s výstavbou verejného vodovodu v rámci stavby Nižný Klátov,
Vyšný Klátov – skupinový vodovod. Dňa 07.06.2017, bola VVS zaslaná žiadosť o zaslanie
geometrického plánu, ktorý vymedzuje rozsah vecného bremena na jednotlivých parcelách.
Jedná sa o pozemky vo vlastníctve obce parciel KN-C 1752, 1743/2, 1754, 1747/1, 1744
zapísaných na LV 900 a pozemkov vo vlastníctve obce parciel KN-E 5000/40, 3203/28,
671/501, 692, 3174/9, 3170/501, 3205/10, 3171, 203, 380, 211/501, 365/6, 3207/6, 212,
211/3, 3207/7, 3182/5, 3208/8, 3187/2, 3199/21, 3199/2, 3199/4, 3172/501, 3158/501, 81,
3178/501, 3207/5, 3148/501, 3179, 3174/2 zapísaných na LV 816.
Vecné bremeno sa zriaďuje za jednorazovú odplatu vo výške 10 €. Stanovené bolo tak, aby
pokrylo aspoň poštovné.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov
schvaľuje uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena spočívajúceho v záväzku Obce
Nižný Klátov strpieť v prospech Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. Košice
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umiestnenie verejného potrubia, jeho užívanie a prevádzkovanie; strpieť v nevyhnutnej miere
vstup (peši, vozidlami alebo mechanizmami) oprávneného na dotknuté nehnuteľnosti
v súvislosti s projektovaním, zriaďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, prevádzkovaním
alebo na účely opráv, údržby, kontroly verejného potrubia; nerealizovať na dotknutých
nehnuteľnostiach stavbu spojenú so zemou pevným základom a vysádzať stromy a kry, zdržať
sa zemných prác a iných činností, ktoré by mohli obmedziť oprávneného vo výkone práv
zodpovedajúcich vecnému bremenu bez predchádzajúceho súhlasu oprávneného, a to v trase
vedenia verejného potrubia v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom č. 129/2015 na
pozemkoch vo vlastníctve obce Nižný Klátov parciel KN-C 1752, 1743/2, 1754, 1747/1, 1744
zapísaných na LV 900 a na pozemkoch vo vlastníctve obce Nižný Klátov parciel KN-E
5000/40, 3203/28, 671/501, 692, 3174/9, 3170/501, 3205/10, 3171, 203, 380, 211/501, 365/6,
3207/6, 212, 211/3, 3207/7, 3182/5, 3208/8, 3187/2, 3199/21, 3199/2, 3199/4, 3172/501,
3158/501, 81, 3178/501, 3207/5, 3148/501, 3179, 3174/2 zapísaných na LV 816. Vecné
bremeno sa zriadi odplatne, výška odplaty za zriadenie vecného bremena pre všetky dotknuté
nehnuteľnosti predstavuje sumu 10 € (slovom desať eur).
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6
0
0
1

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

Poslanci tento návrh schválili.
Bod 12
Návrh zmeny štatútu obce
Starostka obce v materiáloch Vám bol predložený návrh na zmenu štatútu, ktorý sa dotýka
čestného občianstva a zápisov do kroniky.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov
na základe § 11 ods. 4 písm. k) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje zmenu štatútu obce článok 30 odsek 4 sa doplní „Slávnostné odovzdanie listiny je
možné aj na oslavách organizovaných obcou“, článok 31 odsek 2 sa zmení „Zápisy do
kroniky sa vykonávajú v ročných intervaloch“, článok 31 odsek 3 sa doplní „Spracovaním
zápisov do kroniky je poverený obecný kronikár, ktorého po schválení obecným
zastupiteľstvom menuje a odvoláva starostka obce.“ článok 31 odsek 4 sa zmení „Text
jednotlivých „ročných“ zápisov do kroniky schvaľuje obecné zastupiteľstvo“.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6
0
0
1

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

Poslanci tento návrh schválili.
Bod 13
Schválenie obecného kronikára, štatútu obecného kronikára
Starostka obce obec v zmysle § 4 ods. 3 písm. s) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. vedie obecnú kroniku v štátnom jazyku. Potrebné je schváliť kronikára
a jeho štatút. Štatút Vám bol zaslaný obvyklým spôsobom. Zápisy do kroniky sa uskutočnili
súhrny zápis 2008-2010 na základe uznesenia č. 29/2013 zo dňa 16.3.2013, zápis za roky
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2011 a 2012 na základe uznesenia č. 65/2014 zo dňa 28.11.2014. Od roku 2013 chýba zápis.
Doteraz zápisy vykonávala Michaela Proksová bez nároku na odmenu. K práci kronikára
okrem vedenia kroniky patrí aj vedenie fotodokumentácie a iných materiálov, výstrižkov
z novín a pod. Je potrebné, aby sa tomu človek venoval systematicky. Oslovila som
viacerých, ale nemali záujem viesť kroniku. Máme už medzivojnovú kroniku, čo je vzácne.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov
schvaľuje za obecného kronikára Mgr. Štefániu Kováčovú, PhD., a schvaľuje ročnú odmenu
kronikára vo výške 500 €, štatút obecného kronikára.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

5
1
0
1

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

Poslanci tento návrh schválili bez pripomienok.
Bod 14
Výkon základnej finančnej kontroly prostredníctvom SpObU, dodávateľa
Starostka – dňa 10.03.2016 bolo prijaté uznesenie č. 106/2016, ktorým obecné zastupiteľstvo
v súlade s § 11 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na
základe § 7 ods. 2 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení
niektorých zákonov schválilo JUDr. Valériu Hertnekiovú, Ing. Jarmilu Michalíkovú, Martu
Rusnákovú na výkon základnej finančnej kontroly každej finančnej operácie (v zmysle
smernice vydanej starostkou obce).
Na spoločnom obecnom úrade došlo k personálnym zmenám, rovnako aj na obci. Je potrebné
zrušiť predmetné uznesenie a prijať nové.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov
ruší uznesenie č. 106/2016 zo dňa 10.3.2016.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

5

Kamil Haraj, Tomáš Hudák, Bc. Metod Korpesio, M.A. Ivan Novotný,
Matej Silvay

0
1
1

Jozefína Kolesárová
Júlia Drábiková

Poslanci tento návrh hlasovaním schválili bez pripomienok.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov
v súlade s § 11 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a na základe § 7 ods.
2, § 8 ods.1 a §9 ods. 3 zákona NR SR č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o
zmene a doplnení niektorých zákonov schvaľuje 1. JUDr. Valériu Hertnekiovú, Mgr.
Richarda Kraviara a Martu Rusnákovú na výkon základnej finančnej kontroly každej
finančnej operácie alebo jej časti a 2. Vieru Oravcovú na výkon základnej finančnej kontroly
každej finančnej operácie alebo jej časti a administratívnej finančnej kontroly podľa
základných pravidiel finančnej kontroly spolu so starostkou obce (v zmysle smernice vydanej
starostkou obce) s účinnosťou od 1.7.2017.
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Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

5

Kamil Haraj, Tomáš Hudák, Bc. Metod Korpesio, M.A. Ivan Novotný,
Matej Silvay

0
1
1

Jozefína Kolesárová
Júlia Drábiková

Poslanci tento návrh hlasovaním schválili bez pripomienok.
Bod 15
Plán úloh na rok 2017
Starostka obce dňa 9.2.2017 Vám bol predložený návrh plánu hlavných úloh obce na roky
2017, 2018, 2019, na základe neho bol spracovaný a schválený rozpočet. Vyskytli sa niektoré
zmeny a je potrebné prijať úpravu rozpočtu, presun medzi položkami, prekročenie výdavkov,
ktoré sa budú kryť prevodom z rezervného fondu a nenávratným príspevkom prostredníctvom
PRV v rámci MAS Rudohorie. Zmeny sa týkajú:
 kolaudácie kanalizačnej prípojky budovy materskej školy a odovzdanie do
správy VVS, a. s. (upraviť výdavky pre odpadové vody - spotreba energie v MŠ
z dôvodu čerpačky kanalizácie, kým neprejde do majetku VVS, náklady so
zriadením, 200 € prípojka) cca 1 000 €
 rekonštrukcie verejného osvetlenia, jeho servis a údržba počas viazanosti
zmluvy s dodávateľom elektriny (finančné prostriedky plánované v rozpočte boli
použité nielen na údržbu, ale aj výmenu svetiel – vedľa cesty III triedy boli
umiestnené nové svetlá MŠ a družstevná bytovka, rovnako vedľa miestnych
komunikácií) 2 000 €
 rekonštrukcie obecného rozhlasu (ponuka je okrem výmeny rozhlasu aj náter
stĺpov a výmena vedenia v rozpočte sa počítalo iba s bežnou údržbou) 2 500 €
 rekonštrukcie v budove OcU (sála KS) 10 000 €
 obnovy siete rigolov (potrebné čistenie rigolov vo všetkých častiach obce v rámci
údržby + rekonštrukcia) 5 000 €
 opravy miestnej komunikácie (potrebné je vykonať opravy miestnej komunikácie,
príprava projektu na ulicu Tichá, nakoľko prebehla registrácia projektu rekonštrukcia
Hlavná 5/2017) 11 000 €
 majetkového vysporiadania pozemkov pod miestnymi komunikáciami
(vysporiadanie zeleného pásu na ulici Čaksová pre výstavbu rigola na odvodnenie
cesty, 260 m2 x ) 4 000 €
 elektronizácie územného plánu (skreslenie všetkých dodatkov do jedného návrhu)
1 000 €
 správcu cintorína (náklad na odmenu vrátane odvodov poistné, úprava položiek
rozpočtu) 200 €
 miezd MŠ (náklad na odmenu 3 učiteľky – úhrada časti nákladov na mzdy zvyšok
UPSVaR, vysporiadanie odstupného) 4 100 €
 Projektov v rámci MAS:
úprava obecného parku (vypracovanie projektovej dokumentácie +
spoluúčasť MAS + fondy) 11 000 €
úprava obecného cintorína (vypracovanie projektovej dokumentácie +
spoluúčasť MAS+ fondy) 6 000 €
úprava priestorov TJ, (vypracovanie projektovej dokumentácie + spoluúčasť
MAS+ fondy) 41 000 €
nákup vybavenie pre OcU (stoličky, stoly) 3 600 €
23

Jozefína Kolesárová – ja by som chcela poprosiť to čerpanie, ktoré dostávame, aby bolo
analyticky rozčlenené.
Starostka – rozpočet je schválený na položky. Tak dostávate aj čerpanie. Prehľadnejšie sa to
urobiť nedá.
Jozefína Kolesárová – dá sa, lebo viem o čom hovorím. To čo schválime, aby sme videli
čerpanie. Čerpanie sa dá vytlačiť na desať variant. Keď sa na to pozrie Kamil, alebo Metod,
aby vedeli, že toto je to čerpanie.
Starostka – práve kvôli nim to urobila tak, ako to urobila, lebo to je vyslovene na rozpočet, na
to čo ste schválili. Robí to účtovníčka. V škole neviete ako je urobený rozpočet?
Jozefína Kolesárová – tam je to urobené analyticky.
Starostka – no neviem. Ja si myslím, že vy za obec dostávate lepší výstup ako za školu.
Jozefína Kolesárová – proste aby bol podrobnejší, lebo je prehľadnejší.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov
berie na vedomie informácie starostky o pláne úloh obce na rok 2017 a potrebe schváliť
zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

5

Kamil Haraj, Tomáš Hudák, Bc. Metod Korpesio, M.A. Ivan Novotný,
Matej Silvay

0
1
1

Jozefína Kolesárová
Júlia Drábiková

Poslanci tento návrh schválili.
Bod 16
Rozpočtové opatrenie č. 1
Starostka obce bolo Vám predložené rozpočtové opatrenie č. 1 presun rozpočtovaných
prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové
výdavky, povolené prekročenie výdavkov.
Jozefína Kolesárová – tie vysprávky budú kde?
Starostka – Hlavná a Stará Košická smerom ku kostolu to treba vyspraviť.
Matej Silvay – ja by som ich dal vyfrézovať. Keby sme len okolo parku vyfrézovali ten úsek,
tak máme pomaly novú cestu. Potom po auguste by sme vedeli, že či projekt na cesty prejde,
alebo nie a keď nie, tak potom schválime na jar, že by sme potiahli nový asfalt, lebo inak mi
to nevychádza. Keď to vyjde v auguste, tak nebudeme cez mrazy dávať asfalt. A treba dať aj
rigoly do poriadku. Na jeseň by sa mohli robiť rigoly, lebo vtedy už ani veľká voda nejde.
Treba nad tým uvažovať, keď nám neprejde projekt.
Tomáš Hudák – rozfrézujeme teraz celý Klátov?
Matej Silvay – ja nehovorím celý Klátov. Aspoň ten úsek okolo zastávky.
Starostka – taký istý problém je pri Štefanovi, Rozumovi hore po Jendrzina, komplet celý
most. Cesta bola urobená, ale z Cintorínskej steká voda, lebo tam nie je ukončený rigol.
Žiadosť na rigoly máme na environmentálnom fonde, kde časť peňazí už bola rozdelená
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a časť bude.
Jozefína Kolesárová – keď neprejde ten projekt, jednoznačne musíme niečo robiť.
Matej Silvay – ale nemôžeme to robiť tento rok, lebo časovo nám to nevychádza.
Tomáš Hudák – v auguste sa máme dozvedieť, či projekt prešiel. Čo keď sa stane, že
v auguste keď akcia 700. výročia bude musieť byť pri parku. Čo vysypeme to so štrkom?
Matej Silvay – zbytočne tu dáme asfaltovú vysprávku, lepšie keby sa zfrézovalo. Aj tak sa to
bude frézovať.
Starostka – potom povedia, že sme dopredu frézovali. Ja chápem, že to sú vyhodené peniaze,
lebo sa to vyspraví a to odíde. Bohužiaľ je to tak.
Matej Silvay – ale vysprávky musíme robiť do augusta, nemôžeme čakať na výsledok.
Starostka – je aj nová nanotechnológia, bola som sa na to pozrieť, že to urobia pomaly aj do
vody. Čím po tom viac pochodíš, tým je to lepšie. Nemusíš frézovať. Mne to vychádza, že
keď to vyfrézujú a zle to polepia, tak je to horšie.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov
schvaľuje I. rozpočtové opatrenie č. : 1/2017 a) presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci
schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky,
z položky funkčná klasifikácia 0620 Rozvoj obce v celkovej sume 5000 € na položku funkčná
klasifikácia 0451 správa a údržba ciest v celkovej sume 5000 €; z položky funkčná
klasifikácia 0111 výdavky obce (OcU) v celkovej sume 10000 € na položku funkčná
klasifikácia 0520 nakladanie s odpadovými vodami v sume 1200 €, na položku funkčná
klasifikácia 0640 verejné osvetlenie v sume 2000 €, na položku funkčná klasifikácia 0830
vysielacie služby v sume 2500 €, na položku funkčná klasifikácia 0840 náboženské a iné
spoloč. služby v sume 200 €, na položku funkčná klasifikácia 0911 predprimárne vzdelávanie
s bežnou starostlivosťou (MŠ) v sume 4100 € (spolu v celkovej sume 10000 €), b) rozpočtové
opatrenie – povolené prekročenie výdavkov na položke funkčná klasifikácia 0111 výdavky
obce (OcU) v sume 14600 €, na položke funkčná klasifikácia 0451 správa a údržba ciest v
sume 15000 €, na položke funkčná klasifikácia 0620 rozvoj obce v sume 11000 €, na
položke funkčná klasifikácia 0840 náboženské a iné spoloč. služby v sume 6000 €, na
položke funkčná klasifikácia 0911 predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (MŠ) v
sume 41000 € (spolu v celkovej sume 87600 €); II. použitie rezervného fondu obce v sume
40 600 € na krytie výdavkov spojených s nákupom pozemkov, iných nehmotných aktív
(územný plán), vybavenia (spoluúčasť v rámci projektu MAS); vypracovaním projektovej
dokumentácie pre rekonštrukciu cesty, parku, priestorov TJ, ihriska; realizáciou stavieb budova OcU, miestne komunikácie (vysprávky), obecný park (spoluúčasť v rámci projektu
MAS), obecný cintorín (spoluúčasť v rámci projektu MAS), budova MŠ (spoluúčasť v rámci
projektu MAS).
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

5

Kamil Haraj, Tomáš Hudák, Bc. Metod Korpesio, M.A. Ivan Novotný,
Matej Silvay

0
1
1

Jozefína Kolesárová
Júlia Drábiková

Poslanci tento návrh hlasovaním schválili.
Starostka - nedostala som sa k tomu. Do rozpočtu som dala rozpočtové opatrenie na cesty. Ja
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som dala projekt Tichej ulice. Keď chcete inú, nie je problém. Na každej ulici máme problém,
ale na Tichej nemáme problém tú uličku vzadu, ale od Kuzára sme mimo obecného pozemku.
Z fondov na to nemôžeme čerpať. Môžeme čerpať iba na vlastné pozemky.
Matej Silvay – keby sme zistili nejaké termín, tak by bolo dobré komunikovať o tom, či
vieme potiahnuť už obidve ulice teoreticky. Aby sme urobili Hlavnú aj Tichú naraz. Už by
sme to vedeli v auguste, aby sme urobili jednu ulicu Hlavnú. Jeden úsek by išiel na jar, alebo
v lete a na druhý by sme vedeli nadväzovať, aby sme to nemali rozkúskované. Je možnosť
urobiť aj Tichú.
Jozefína Kolesárová – musia najprv vysporiadať pozemky.
Tomáš Hudák – treba urobiť úsek, ktorý je náš z fondov a zvyšok za naše peniaze.
Tomáš Hudák – navrhujem prestávku.
Na návrh Tomáša Hudáka bol predložený návrh 15 min. prestávky o 21:05 hod.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6
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1

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

Poslanci prestávku hlasovaním schválili.
Prestávka bola ukončená o 21:18 hod.
O 21:18 hod. prišli na obecné zastupiteľstvo Roman Ferko a Mgr. Ján Hricišák.
Bod 17
Príprava 700.výročia prvej písomnej zmienky o obci
Starostka obce
KNIHA dňa 29.5.2017 Vám boli zaslané texty do knihy. Spracováva sa maketa knihy,
doplnia sa fotografie. Vyzerá, to tak, že budeme musieť skrátiť texty, lebo nedosiahneme
stanovený počet strán alebo budeme musieť zvýšiť rozsah knihy. Rovnako ak je záujem
o vyšší počet ako 800 kníh, potrebujeme rozhodnúť teraz. Keby sme navýšili o 200 kníh, tak
by nás to vyšlo na 300 eur. K textom sa vyjadril Kamil Haraj. Musím tam doplniť Krušgeo.
Dňa 26.5.2017 Vám boli zaslaný náhľad knihy vnútro. Pani Drábiková sa vyjadrila k návrhu,
že za najlepšiu pokladá verziu l (viď príloha).
Dobré bude stanoviť cenu za knihu, ak by si ju niekto chcel kúpiť.
Matej Silvay – povedali sme, že do každej domácnosti pôjde jedna kniha. Keď pôjdeme na
nejaké iné akcie, tak by sme mohli knihy predávať, lebo aj iné obce to takto robia. Takže by
bolo dobré určiť si cenu za knihu. Budeme mať 1000 kusov. Okolo 300 kníh ide do
domácností. Ďalšie sa rozdajú pri nejakej príležitosti. Zariadime sa podľa kusov, ktoré dáme
vytlačiť.
Bc. Metod Korpesio – schválime tisíc kusov.
Matej Silvay – keď schválime tisíc kusov, budeme asi vedieť koľko vychádza cena jedného
kusu.
Starostka – oni takisto to musia objednať v tlačiarni. Zatiaľ majú zajednaných 800 kusov,
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rozsah knihy 65 strán. Teraz budú musieť urobiť objednávku na 1000 kusov a rozsah strán
možno vyjde na 70 strán.
Bc. Metod Korpesio – aby sa to stihlo do 12.8.
Starostka – áno, oni do 8.8. musia dodať knihu.
TRIČKÁ
Za najlepšie tričko bol považovaný návrh číslo 1 (žlté tričko, biele nápisy, bez obec iba Nižný
Klátov) viď príloha.
Matej Silvay – to je oranžová farba, nie žltá.
Tomáš Hudák – toho som sa obával, aby nebola žltá, alebo krikľavo zelená kvôli muškám.
Starostka – určite je to žltá.
Kamil Haraj – ja som nechcel, aby tam bolo napísané, že „OBEC“, lebo mi to pripadá
smiešne, keď niekto bude mať na sebe tričko, že on je vlastne obec.
Matej Silvay – ja by som dal erb, alebo srdce a nápis Nižný Klátov.
Tomáš Hudák – môžeme dať erb s názvom s bielou farbou na oranžové tričko.
Starostka – dobre, dáme to prepracovať podľa požiadaviek (Nižný Klátov, pod erb).
ORGANIZÁCIA PODUJATIA
Bolo vyobstarané organizačno-technické zabezpečenie a catering. Otvorená je reklama +
fotografovanie a video.
ÚČASTNICI
Poníky, penová šou, NATURPACK – výchova k separácii
FOTOGRAFIE
Nemohli sme mať obstaranú reklamu, takže nám ostáva videozáznam, plagáty a fotografie.
Treba rozhodnúť o obstaraní reklamy, kde sme hovorili, že billboard je problém, takže nejaké
bannery, videozáznam, fotografie a čo sa týka knihy rozsah knihy a kusy.
Mgr. Ján Hricišák – billboard sme premiestnili na iné miesto, lebo ten, ktorý sme my žiadali,
je dlhodobo obsadený. Vieme ho proste dať, ale na iné miesto.
Tomáš Hudák – ukážem Vám, kde je ten billboard. Je v smere z KVP do Myslavy ešte pred
kopcom po ľavej strane.
Starostka – čo to bude stáť?
Mgr. Ján Hricišák – cca 250 eur. Čím to dohodneme neskôr, tým to bude drahšie.
Matej Silvay – môžeme to teoreticky zrušiť?
Starostka – to nie je objednané. Nešlo to do obstarávania.
Tomáš Hudák – mám to rezervované na dobré slovo.
Mgr. Ján Hricišák – keď si chceme pošramotiť dobré meno, tak to zrušme, ale to nie je Váš
problém.
Tomáš Hudák – urobil som návrh billboardu a mohlo by to ísť aj na plagáty.
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Mgr. Ján Hricišák – tam aby grafika na billboarde korešpondovala s plagátmi. Tomáš má
veľmi dobrý nápad, kde posunúť grafiku.
Matej Silvay – čas nás tlačí. Kedy by to asi bolo?
Starostka – najprv musíme rozhodnúť či áno, alebo nie. Ja som povedala, čo potrebujem
v rámci toho ešte riešiť, takže pridávam billboard. Tým pádom by sme mali mať všetko.
Tomáš Hudák – ešte jednu vec, v minulosti sme hovorili o pozvánkach. Či tiež nemajú ísť do
takého malého formátu už rovno.
Mgr. Ján Hricišák – keď budeme riešiť veľkoplošnú tlač, tak v jednom urobíme aj plagáty.
Celú tlač dáme urobiť do jednej firmy.
Starostka – pozvánky buď ideme robiť smerom ku knihe, alebo tak ako vravíte.
Matej Silvay – pozvánky pre obyvateľov?
Tomáš Hudák – nie pre hostí.
Matej Silvay – tak to by bolo dobré, keby to robila obec osobitne.
Starostka – záleží od toho, či ideme do pozvánky podľa knihy, alebo podľa grafiky plagátov
a billboardov.
Kamil Haraj – ja by som do toho knihu nemiešal.
Mgr. Ján Hricišák – to sú dve rozdielne veci. Buď nás poveríte tým, že máme to urobiť my
a grafika bude tá, ktorá bude na plagátoch a billboardoch, alebo si urobíte svoju líniu, že
pozvánky budú korešpondovať s knihou.
Tomáš Hudák – pozvánka by mala mať nejakú úroveň.
Matej Silvay – ja si myslím, že by to bolo dobré urobiť podľa knihy.
Mgr. Ján Hricišák – komu tá pozvánka má slúžiť?
Starostka – hosťom.
Mgr. Ján Hricišák – to znamená, že to dostanú v obálke priamo na meno.
Starostka – ešte sme sa nedostali k tomu, či dáme urobiť video a fotografie, alebo len video,
alebo len fotografie a či to viete zabezpečiť.
Tomáš Hudák – ja som za fotky, aj za video.
Matej Silvay – možno dať aj jednu vec z toho.
Starostka – môžeme dať aj všetko. Fotografie zvládne jeden človek, ale na video treba
druhého človeka.
Mgr. Ján Hricišák – môže tam prísť jeden fotograf, jeden príde s dronom, príde kameraman
a nejaký technický pomocník. Tí ľudia sú zohratí kolektív. Keď tam je tím, tak je blbosť to
nevyužiť. Vy sa musíte rozhodnúť, čo chcete.
Starostka – dáme aj bannery? Do parku.
Tomáš Hudák – podľa mňa je už neskoro. Ja by som uvažoval o bannery na ihrisko do stredu
dovnútra. Ku parku by som to už neriešil.
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Matej Silvay – aký je to časový úsek?
Mgr. Ján Hricišák – banner ti vyrobia behom 48 hodín, keď máš grafický návrh v ruke.
Starostka – o banneroch sme hovorili, že na nich bude iba Nižný Klátov, roky 1317-2017
a dátum 12.august.
Mgr. Ján Hricišák – keď chcete ešte bannery, tak môj odhad je 30 až 40 eur navyše.
Kamil Haraj – ja keď som dávam vyrábať banner, tak ma vyšiel na 12 eur za meter štvorcový
aj s potlačou.
Mgr. Ján Hricišák – o cene v štvorcových metroch sa bavíme.
Starostka - v takej veľkosti, ako máme na Vianoce nápis Veselé Vianoce.
Mgr. Ján Hricišák – treba dať presné rozmery banneru a čo tam má byť. Ak chcete nejakú
grafiku.
Starostka – žiadna grafika. Tak ako som hovorila.
Mgr. Ján Hricišák – keď to dáme do tlače, tak cca 2 dni.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov
schvaľuje obstaranie reklamy – billboardu, bannerov, plagátov, záznamu video a fotografie
z akcie 700. výročia prvej písomnej zmienky o obci dňa 12.8.2017, zvýšenie rozsahu strán
knihy Nižný Klátov 1317 -2017, zvýšenie počtu kníh na 1000 kusov a schvaľuje náklady
s tým spojené.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6
0
0
1

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

Poslanci tento návrh schválili bez pripomienok.
Starostka – povedzte pre poslancov aspoň orientačnú sumu. Potrebujeme dva bannery. To je
cca 100 eur. Plagáty sme hovorili o 10 kusoch.
Roman Ferko – plagát stojí zanedbateľnú sumu
Starostka – ešte nám ostalo video a fotografie.
Mgr. Ján Hricišák – spolu na reklamu je cena 1200 eur. To video, fotografie .....
Mgr. Ján Hricišák – ešte som chcel, že verejný obstarávateľ tak divne postavil zmluvy a dal
tam čo sa týka zodpovednosti za škodu, že máme byť my zodpovední za majetok obce. To je
nereálne. Je to tam. Ja to asi budem musieť podpísať, ale mne sa nepáči formulácia toho, čo
tam je. My nemôžeme byť zodpovední. Už sme sa o tom bavili. Je to tak univerzálne
postavené, že keď príde niekto a rozkope lavičku podľa tej zmluvy, tak. ....
Starostka – ale to je to, čo si dostal do správy, čo budeš používať.
Matej Silvay – budeme mať k dispozícii políciu.
Starostka – nebudú tu stále. Ja som im oznámila akciu, čiže hliadky tu budú častejšie.
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Mgr. Ján Hricišák – naši ľudia budú mať na starosti len usmerňovanie. Oni nebudú nikoho
upozorňovať na incidenty. Oni do žiadnych konfliktov nebudú vstupovať. Netreba sa
spoliehať na to, že oni tam budú riešiť nejaké problémy.
Tomáš Hudák – nemôžeme od niekoho vybaviť prenosné značky? Možno keď sa vybaví
parkovisko, tak potrebujeme dve.
Mgr. Ján Hricišák – hlavne ak nechcete, aby sa niekde parkovalo, tak zákaz zastavenia, státia.
Ďalej treba vyriešiť SOZU. Tí, ktorí budú vystupovať. Obec musí nahlásiť jednorázovú akciu.
Tomáš Hudák – ešte čo sa týka šatní, ja som rátal, že sa budú účinkujúci prezliekať v klube.
Mgr. Ján Hricišák – tak príručný altánok tam budú mať.
Starostka – neviete im tam dať jeden stan?
Mgr. Ján Hricišák – vieme.
Starostka – ja som sa chcela opýtať ohľadom cateringovej spoločnosti, či nepôjdeme radšej do
tej škôlky s obedom.
Mgr. Ján Hricišák – my si musíme s cateringom sadnúť a dohodnúť sa presne.
Starostka – nech sa prídu pozrieť na priestory.
Matej Silvay – na prezliekanie musíme mať alternatívu ako škôlka, škola.
Jozefína Kolesárová – zoznam hostí už máme?
Starostka – nie, ešte nemám.
Jozefína Kolesárová – koľko ich bude, hovorili sme že 40?
Starostka – nie, dali sme tam sto hostí. Len starostov máme 16.
Mgr. Ján Hricišák – nacenené je to na 100 ľudí.
Starostka – 5 farári, ďalej zo štátnej správy minimálne 5. 16 starostovia sú v regióne, ale
v regióne nie je Myslava, ale ja by som ju pozvala.
Bod 18
Schválenie Čestného občianstva Obce Nižný Klátov pri príležitosti 700. výročia od prvej
písomnej zmienky o obci
Starostka obce bol Vám zaslaný návrh na udelenie čestného občianstva.
Matej Silvay – ja som hovoril o pánovi Vysokaiovi a pánovi Tirpákovi, že im by sme mohli
dať cenu obce.
Starostka – pani učiteľka Zemková má čestné občianstvo a Jaroslav Jokeľ bol ocenený.
Matej Silvay – pán Tirpák hral asi vo všetkých kostoloch, ľudia ho poznajú a pán Peter
Vysokai hraje tiež v kostole, ale chodí všetkým ľuďom čo môže hrať na akcie. Aj dôchodcom
chodieva hrať. A ešte som mal taký návrh, aby sa zavolalo na červený kríž a aby bol
ohodnotený darca krvi za najviac odberov.
Jozefína Kolesárová – súhlasím s pánom Tirpákom a Vysokaiom. Ohodnotiť človeka za
odber krvi sa podľa mňa na výročie nehodí.
Matej Silvay – a ten kto chodí pravidelne darovať krv, o tom netreba oboznámiť, že máme
30

v obci takého človeka?
Starostka – toto ešte do augusta má čas. Najdôležitejšie je teraz schváliť čestné občianstvo.
Kamil Haraj – ja by som navrhol na cenu obce učiteľku Máriu Juhásovú.
Starostka – áno dá sa oceňovať od Márií Juhásovej cez Anastáziu Janovskú. Sú tu ľudia, ktorí
vystavali obec, či materskú školu, či základnú školu, alebo faru vo Vyšnom Klátove, alebo
opravili kostol. Ďalej sme tu mali 60 rokov futbalu, napr.
Mgr. Ján Hricišák – ale kto reprezentoval túto obec reprezentoval mimo regiónu, alebo
v zahraničí, napríklad nejaký profesor, alebo umelec.
Matej Silvay – pán profesor Rozum a býva v Spišskej Novej Vsi.
Jozefína Kolesárová – napríklad Silvayovci reprezentovali obec.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov
na základe § 11 ods. 4 písm. o) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
schvaľuje Čestné občianstvo Obce Nižný Klátov Anne Dilýovej „in memoriam“, Čestné
občianstvo Obce Nižný Klátov Irene Andrusovej.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6
0
0
1

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

Poslanci tento návrh hlasovaním schválili bez pripomienok.
Bod 19
Rôzne
Stolnotenisový turnaj
Starostka obce stolnotenisový turnaj sa uskutočnil dňa 18.3.2017.
Odpady v obci
Starostka obce – uskutočnili sa zber batérii (1.4.2017) a papiera. Do zberu sa sponzorsky
odviezlo železo. Stále väčší problém je s odpadom pri kontajneroch. Plánujem letáky do
chatovej osady. Naturpak by som chcela osloviť na účasť na výročie obce.
Prevádzka MŠ
Starostka obce – od 1.5.2017 je riaditeľkou MŠ PaedDr. Eva Sobinkovičová, od 10.5.2017
učiteľkou Marianna Gáfriková. Prevádzka MŠ bola v dňoch 17.5.-19.5.2017 prerušená
z dôvodu chorobnosti detí, v júli bude prerušená, potrebné je napojiť budovu na siete, plánuje
sa úprava areálu a doplnenie vybavenia. Je tam stále s problém s vodou.
Činnosť obecného úradu
Starostka obce – uskutočnila sa skartácia dokumentov, dňa 2.5.2017 sa uskutočnilo školenie
miniDCOM ďalšie 3.7.2017, verejné obstarávanie energií, podklady pre ROEP komisiu,
darované knihy do knižnice, úprava úradnej tabule, zoznam kníh v knižnici elektronické
spracovanie, konsolidácia
Dobrovoľná činnosť
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Starostka obce od 8.5.2017 máme uchádzačku o zamestnanie na DČ, asistentka v MŠ.
MAS RUDOHORIE Šemša
Starostka obce 16.5.2017 valné zhromaždenie, ďalšia upravená stratégia
Deň matiek
Starostka obce sa uskutočnil dňa 19.5.2017 v kultúrnom dome, 30.5.2017 v MŠ
Deň detí
Starostka obce sa uskutočnil dňa 1.6.2017 ZŠ, dnes MŠ
Vodovod Nižný Klátov
Starostka obce – objavujú sa problémy pri napájaní, vodovod je do 5 rokov v záruke,
nefungujúci ventil opravuje dodávateľ pre VVS, štandardne do 30 dní, bola potrebná urgencia
výstavby prípojky na ulici Cintorínska.
II. festival RUDOHORIE
Starostka obce – 17.6.2017 sa uskutoční festival vo Vyšnom Medzeve, do stánku nám koláče
zabezpečí ŠJ, darčeky MŠ, v programe za obec vystúpi Janette Furínová, Michaela a Monika
Ondrejkovičová, Matej Silvay, Mariena Ondrejkovičová, guľáš bude variť družstvo HK
Nižný Klátov. Do tomboly sa prispelo vzduchovým vakom a pivom s pohárom.
Opravy v budove MŠ
Starostka obce – bola vykonaná oprava elektriny pre potreby 700. výročia, rovnako je
potrebné zabezpečiť opravu WC a jedálne v MŠ, napojiť budovy na siete. Je problém s vodou,
neustále, bola som podpísať zmluvu o napojení.
Žiadosť o grant z Ministerstva financií
Starostka obce – bol podaný projekt opravy multifunkčného ihriska
Kanalizačná prípojka MŠ
Starostka – bola predložená žiadosť o kolaudáciu stavby, podpísané zmluvy na základe
predloženého geometrického plánu, bude potrebné napojenie na elektrickú energiu. Na
4.7.2017 je plánovaná kolaudácia kanalizačnej prípojky pre MŠ a bytový dom, potrebné je
doplniť ešte tri dokumenty.
Oprava verejného osvetlenia
Starostka – boli vykonané opravy verejného osvetlenia na ceste III triedy osadené osvetlenie
žralok pre zlepšenie svietivosti. Vzhľadom na časté poruchy boli vymenené astrohodiny v
časti Mlynky.
Čerpanie rozpočtu za rok 2017
Starostka – po predložení rozpočtu ZŠ, bolo zaslané čerpanie rozpočtu za 1. Q roku 2017.
Jozefína Kolesárová – ja chcem, aby bolo čerpanie rozpísané analyticky na podpoložky.
Starostka – takisto to platí pre základnú školu?
Jozefína Kolesárová – áno. Ja si myslím, že základná škola to tak má.
Tomáš Hudák – spúšťa sa nejaký projekt pre obce a mestá na verejnú wifi. Nemôžeme sa do
toho zapojiť?
Súdne pojednávania s firmou RICORSO
Starostka – dnes bol súd ohľadom cesty. Dnes bolo aj valné zhromaždenie vodární. Takže
som sa na súde ospravedlnila. Išla som na valné zhromaždenie. Sudca má chce vidieť, takže je
odročené pojednávanie, čo sa týka cesty. Čo sa týka ťažby, je to od februára na najvyššom
32

súde, lebo minule ste sa na to pýtali.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov
berie na vedomie informácie ohľadom stolnotenisového turnaja; odpadov v obci; prevádzky
MŠ; činnosti obecného úradu; dobrovoľnej činnosti; MAS Rudohorie; Dňa matiek; Dňa detí;
vodovodu Nižný Klátov; II. festivalu RUDOHORIA, opráv v budove MŠ, žiadosti o grant
z Ministerstva financií, kanalizačnej prípojky MŠ, opráv verejného osvetlenia, čerpania
rozpočtu a súdnych pojednávaní s firmou RICORSO.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:
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Kamil Haraj, Tomáš Hudák, Jozefína Kolesárová, Bc. Metod Korpesio,
M.A. Ivan Novotný, Matej Silvay
Júlia Drábiková

Poslanci tento návrh zobrali na vedomie.
Bod 20
Diskusia
Starostka obce otvorila diskusiu.
Bc. Metod Korpesio – psičkári ma zastavili, že nová hnojná jama vzniká nad družstvom.
Treba to nahlásiť na životné prostredie.
Matej Silvay – vyvážajú to nad družstvo, lebo majú zákaz vyvážať na hnojisko. Asi to sú ich
pozemky. Niekedy tam bolo hnojisko.
Bc. Metod Korpesio – ale majú na to papiere?
Matej Silvay – pred rokom som bol na festivale v Poproči. Bolo oznámené, kde bude tento
rok, nikto sa z poslancov neprihlásil, iba ja som sa prihlásil. Takže tohto roku vyzývam
poslancov, nech sa prihlásia a nech prídu v sobotu pomôcť. Keď prídu, nech informujú mňa
alebo starostku. Mňa nezaujíma kto kde bude, ja len informujem, takto to bude každý rok, aby
mi nebolo vyčítané, že o tom nikto nevedel a všade som chodil iba ja.
Jozefína Kolesárová – no coment
Roman Ferko – je potrebné pripraviť program domácich na výročie.
Matej Silvay – neriešme to teraz, dáme si stretnutie na budúci týždeň.
Starostka obce – prioritou bola kolaudácia a kniha. Bolo čo čítať, ja som Vám poslala asi 4
verziu.
Mgr. Ján Hricišák – nie je možné zorganizovať pred tým výročím húfne skrášľovanie obce?
Jozefína Kolesárová – my s Julkou organizujeme brigádu, ten úsek ako je kostol
Matej Silvay – treba to vyhlásiť v rozhlase, aby si každý urobil poriadok ako Jusko vo
Vyšnom Klátove
Bod 21
Záver
Starostka obce ukončila štrnáste zasadnutie obecného zastupiteľstva, prítomným poďakovala
za účasť. Zasadnutie bolo ukončené o 22:30 hod.
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Tomáš Hudák
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Matej Silvay
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Zapisovateľka:
Andrea Müllerová
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