OBEC NIŽNÝ KLÁTOV
Zápisnica
zo šiesteho zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 15.12.2015
Prítomní:

Starostka obce: PhDr. Ing. Marcela Jokeľová
Poslanci: Kamil Haraj, Tomáš Hudák,
Jozefína Kolesárová,
Bc.
Metod Korpesio
Neprítomní: Júlia Drábiková, M.A. Ivan Novotný, Matej Silvay
Ďalší prítomní: Ing. Oxana Hospodárová, hlavná kontrolórka obce
Andrea Müllerová, zamestnankyňa obce
Verejnosť:
viď prezenčná listina
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
a navrhovateľa uznesení
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Zásady odmeňovania poslancov
5. Návrh VZN č. 3/2015 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov
na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území Obce Nižný
Klátov
6. Návrh VZN č. 4/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Nižný Klátov
7. Návrh VZN č. 5/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Nižný Klátov
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti
9. Správa hlavnej kontrolórky o výsledkoch kontroly od 1.11.2015 do 4.12.2015
10. Plán aktivít obce na roky 2015-2020 (komunikácie)
11. Zimná údržba
12. Rôzne
13. Diskusia
14. Záver
Bod 1
Otvorenie zasadnutia
V zmysle pozvánky šieste zasadnutie otvorila starostka obce. Pozvánka na dnešné zasadnutie
bola poslancom doručená spolu s niektorými materiálmi osobne, bola zverejnená. Prítomných
sú 4 poslanci. Sme uznášania schopní, môžeme začať.
Bod 2
Schválenie programu, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a navrhovateľa
uznesení
Starostka obce konštatovala uznášaniaschopnosť obecného zastupiteľstva a predložila na
schválenie návrh program zasadnutia. Požiadala poslancov o predloženie návrhov na
doplnenie, zmeny bodov programu zasadnutia.
Tomáš Hudák – ja by som chcel doplniť program, ale v prvom rade sa chcem opýtať, lebo
neboli zverejnené uznesenia ešte z minulého obecného zastupiteľstva, že kedy budú. Od toho
sme sa chceli odvíjať, lebo nevieme, či boli podpísané.
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Starostka – bude to v kontrole plnenia uznesení. Všetky boli podpísané.
Tomáš Hudák – môžem vidieť papier pre istotu?
Starostka – pre istotu? Takže moje slovo nestačí, dobre.
Tomáš Hudák – nie že nestačí, ale malo to byť zverejnené na internete.
Starostka – teraz si to povedal, že nestačí. Uznesenia podpisuje starosta. Ale nech sa páči,
pozri sa. K nahliadnutiu boli predložené podpísané uznesenia.
Jozefína Kolesárová – Metod, ty si prečo nebol podpísať zápisnicu?
Bc. Metod Korpesio – nebol som prizvaný.
Jozefína Kolesárová – ani po úprave?
Bc. Metod Korpesio – bol som dohodnutý, že po úprave mám prísť podpísať zápisnicu. Takže
čakám.
Tomáš Hudák – chcel by som doplniť uznesenie na nákup zariadenia do kuchynky, ďalej
vyjadrenie pani Truhanovej a vyjadrenie Patrika Truhana k Juniálesu.
Jozefína Kolesárová – ja by som chcel doplniť k bodu programu k zásadám odmeňovania
poslancov.
Starostka – je to bod programu, čiže v rámci bodu môžeš doplňovať zásady, bol predložený
návrh.
Jozefína Kolesárová – chcem sa opýtať, že sme mali dostať materiál ohľadne plnenia pani
Rajtákovej.
Starostka – bude to v kontrole plnenia uznesení.
Tomáš Hudák – mohli by sme zmeniť poradie doplnených bodov a dali priestor najprv pani
Truhanovej a pána Truhana?
Starostka – je to na Vás. Ak je súhlas dám hlasovať o doplnenie bodov programu pred
kontrolou plnenia uznesení.
Starostka obce dala schváliť návrh na doplnenie a zmenu poradia bodov programu:
Návrh Tomáša Hudáka: doplnenie bodu programu 3: vyjadrenie pani Truhanovej, návrh
Tomáša Hudáka: doplnenie bodu programu 4: vyjadrenie Patrika Truhana k Juniálesu, návrh
Tomáša Hudáka: doplnenie bodu programu 5: uznesenie na nákup zariadenia do kuchynky
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

4
0
0
3

Kamil Haraj, Tomáš Hudák,
Korpesio

Jozefína Kolesárová, Bc. Metod

Júlia Drábiková, M.A. Ivan Novotný, Matej Silvay

Poslanci tento návrh doplnenia a zmenu poradia bodov programu hlasovaním schválili.
Starostka obce dala schváliť program 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva takto:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu, určenie zapisovateľa, overovateľov

zápisnice
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a navrhovateľa uznesení
Vyjadrenie pani Truhanovej
Vyjadrenie Patrika Truhana k Juniálesu
Uznesenie na nákup zariadenia do kuchynky
Kontrola plnenia uznesení
Zásady odmeňovania poslancov
Návrh VZN č. 3/2015 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov
na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území Obce Nižný
Klátov
9. Návrh VZN č. 4/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Nižný Klátov
10. Návrh VZN č. 5/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Nižný Klátov
11. Návrh plánu kontrolnej činnosti
12. Správa hlavnej kontrolórky o výsledkoch kontroly od 1.11.2015 do 4.12.2015
13. Plán aktivít obce na roky 2015-2020 (komunikácie)
14. Zimná údržba
15. Rôzne
16. Diskusia
17. Záver
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

4
0
0
3

Kamil Haraj, Tomáš Hudák,
Korpesio

Jozefína Kolesárová, Bc. Metod

Júlia Drábiková, M.A. Ivan Novotný, Matej Silvay

Poslanci tento návrh programu hlasovaním schválili.
Za zapisovateľku zo zasadnutia obecného zastupiteľstva starostka určila Andreu Müllerovú,
za overovateľov: Kamila Haraja, Tomáša Hudáka a za navrhovateľa uznesení Jozefínu
Kolesárovú.
Bod 3
Vyjadrenie pani Truhanovej
Starostka obce odovzdala slovo Tomášovi Hudákovi, ktorý dal návrh na doplnenie bodu
programu priamo na zasadnutí. Požiadala o vyjadrenie pána Hudáka prečo bol bod doplnený,
ako súvisí zo zasadnutím obecného zastupiteľstva, pani sa ide vyjadrovať k?
Tomáš Hudák – pani Truhanová sa chce vyjadriť k tomu, čo bolo povedané na poslednom
obecnom zastupiteľstve a mal som pocit, že bude mať málo času podľa toho, ako to máme
v štatúte.
Eva Truhanová podala poslancom obecného zastupiteľstva vyjadrenie, ktoré v písomnej
forme tvorí prílohu tejto zápisnice.
Ing. Oxana Hospodárová prišla o 19:00 hod.
Tomáš Hudák – padli tu dosť vážne obvinenia, ako na stranu starostky, tak aj na stranu
riaditeľky. Mne sa to ťažko z toho robí nejaký úsudok, keď s nimi nepracujem. Ak to chcem
dať nejako vyšetriť, tak navrhujem dať to posúdiť na inšpektorát práce. Oni nech sa k tomu
vyjadria. Ja nie som sudca.
Jozefína Kolesárová – keďže schvaľujeme rozpočet, v rozpočte sú aj odmeny. Brali sme na
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vedomie pracovný poriadok a odmeňovanie zamestnancov, čo sme vlastne nikdy nevideli.
Chcela by som, aby sme si vyžiadali odmeňovanie zamestnancov a kritéria, na základe čoho
sa vypracovalo odmeňovanie zamestnancov. Chcem poukázať na to, že aj keď je to
v kompetencii starostky, stále ten rozpočet schvaľujeme my, čiže schvaľujeme aj
odmeňovanie zamestnancov. Vlastne vôbec nevidíme, v akých kritériách a ako sa to
prejednáva. Ani pracovný poriadok sme nevideli, iba sme boli oboznámení, že bol
vypracovaný. Čiže ja by som žiadala, aby sme nahliadli k odmeňovaniu a chcem počuť od
pani starostky, aké má kritéria na odmeňovanie zamestnancov. Metod nechceš sa vyjadriť?
Bc. Metod Korpesio – k čomu? najlepšie by bolo, keby sa vyjadrili obidva pred sebou. Minule
tu kydala jedna na druhú, teraz kydala, vyjadrila sa Eva. Najlepšia by bola konfrontácia.
Nemusím veriť ani pani riaditeľke a teraz ani pani učiteľke. My nemôžeme nariadiť pani
starostke, aby Ti dala to vzdelávanie, ani plat. Môžeme to navrhnúť? Nemôžeme. Nevideli
sme ani podmienky, podľa čoho sa navrhuje. Ja som zvedavý napríklad na názor hlavnej
kontrolórky, že vlastne tu je všetko v poriadku. Neviem ako reagovala a či sa k nej dostali tie
sťažnosti od pani Truhanovej.
Jozefína Kolesárová – ja sa pýtam na kritéria, na základe čoho pani starostka rozdeľuješ
odmeny. My schvaľujeme rozpočet a schvaľujeme aj odmeny zamestnancom.
Starostka – bezprostredný nadriadený pani učiteľky je pani riaditeľka. Hodnotí zamestnanca
pani riaditeľka. To je moje vyjadrenie k tomu.
Tomáš Hudák – tak, ako tu bolo čítané, že na základe starostky dala pani riaditeľka
neakreditované vzdelávanie, tak som to pochopil. Mne to pripadá, ako keby tam bola
manipulácia zo strany starostky.
Jozefína Kolesárová – ja by som navrhovala dať podnet na inšpektorát práce.
Tomáš Hudák - chcem sa opýtať pani kontrolórky, keby sme chceli dať návrh na prešetrenie
inšpektorátu práce, pretože my sa nevieme k tomu vyjadriť, ten návrh dáva kto? My, alebo
ako to funguje.
Ing. Oxana Hospodárová – najprv sa chcem ospravedlniť, že som prišla neskôr.
Starostka – zabudla som v úvode ospravedlniť neúčasť pani kontrolórky. Rovnako sa
ospravedlnili poslanci pani Drábiková, Novotný a Silvay.
Ing. Oxana Hospodárová - nie je mi jasné, čo sa tu rozoberá, lebo zrejme v programe to
nebolo. Čo sa týka pracovnoprávnych vecí, zastupiteľstvo nemá žiadne kompetencie ich
riešiť, pretože to je v kompetencii zriaďovateľa, starostu alebo primátora a samozrejme
bezprostredne nadriadeného riaditeľa príslušného zariadenia. Čo sa týka pracovného
poriadku, podľa zákona ho vypracováva starosta. Jeho povinnosťou je Vás s tým oboznámiť.
Vy aj keď ho uvidíte, nemôžete ho ani meniť, ani do toho zasahovať. Bola som pri
spracovávaní pracovného poriadku, prešla som ho, nenašla som v ňom nič, čo by nebolo
v súlade so zákonom. Čo sa týka odmien, na odmeny nie je právny nárok. Na odmeny
nemusia byť konkrétne kritéria, pretože sa odmeňuje za prácu navyše a za kvalitné vykonanie
práce. Pracovník sa môže cítiť dotknutý. To nie je vec, ktorú vieme posúdiť. Zastupiteľstvo to
vôbec nemôže posúdiť. Na inšpektorát práce sa môže pracovník obrátiť kedykoľvek. Na to
nepotrebuje uznesenie zastupiteľstva, aby to išlo na inšpektorát práce. Nechcem sklamať pani
učiteľku, ale inšpektorát práce odmeny prehodnocovať nebude. Inšpektorát práce môže
hodnotiť, či je dodržané to, čo je podľa zákonníka práce.
Tomáš Hudák – boli tam aj obvinenia.
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Ing. Oxana Hospodárová – to už oni posúdia a oni vedia, čo z toho môžu prešetriť a k čomu
sa môžu vyjadriť.
Eva Truhanová – môžem sa ešte opýtať? Takže pani riaditeľka mi navrhla odmeny 50,- Eur
za tento školský rok?
Starostka – nebudem tu rozoberať odmeny. Komentár, že kto má najvyšší plat, aké má kto
vzdelanie, to tiež nebudem komentovať. Tiež tu boli vyslovené niektoré veci, ktoré tu
nepatria.
Eva Truhanová – boli vyslovené aj minule a takisto tu nepatria. Nemohla som sa vyjadriť
vtedy, lebo som nebola prizvaná. Preto sa vyjadrujem teraz.
Starostka – záver sa k tomu nerobil. Predkladaná bola správa, doplnené bolo uznesenie. Ak si
dobre pamätám, tak pani riaditeľka nemala námietky k tomu, aby ste sa obidve stretli na
jednom mieste.
Tomáš Hudák – podľa toho čo povedala pani kontrolórka, tak najideálnejšie by bolo, keď to
chceš dať prešetriť, dať podnet na inšpektorát práce.
Jozefína Kolesárová – ja by som sa chcela spýtať na to pani kontrolórke, keďže schvaľujeme
rozpočet, tak schvaľujeme aj odmeny. Ja chcem vidieť, na základe akých kritérií je to
odmeňovanie. Chcem vidieť pracovný poriadok, aj odmeňovanie zamestnancov. Mám na to
právo ako poslanec.
Ing. Oxana Hospodárová – v zákone 553/2003 Z. z. o odmeňovaní prác vo verejnom záujme
sú dve kritéria: kvalita a práce nad rámec pracovných činností podľa pracovnej náplne. To sú
dve kritéria, na základe ktorých má nadriadený právo rozhodnúť. Na odmeny, príplatky nie je
právny nárok. To, že nie sme spokojní je jedna vec.
Eva Truhanová – takže pani riaditeľka ma ohodnotila zo sumy 939 Eur na rok 2015 sumou
50,- Eur moju prácu za celý rok. Kde išli ostatné peniaze sa pýtam. Cítim sa samozrejme
dotknutá.
Jozefína Kolesárová – žiadam ako poslankyňa, aby sme dostali materiály, ktoré sme brali na
vedomie a to pracovný poriadok a odmeňovanie zamestnancov.
Tomáš Hudák – môžeme mi konkrétne vidieť, ako boli prerozdelené odmeny?
Ing. Oxana Hospodárová – platy zamestnancov sú chránené zákonom.
Eva Truhanová – prepáčte, riaditeľka materskej školy je verejne činná osoba, ktorá je povinná
strpieť zvýšený verejný záujem. Takže aj plat riaditeľky materskej školy môže byť
zverejnený.
Starostka – áno? Aj plat riaditeľky základnej školy môže byť zverejnený?
Eva Truhanová – podľa zákona sú verejní činitelia.
Ing. Oxana Hospodárová – prepáčte, nie sú verejní činitelia. Verejní činiteľ je v zmysle
trestného zákona, ale tu to nepatrí.
Eva Truhanová – preštudujte si zákon.
Starostka – nie sme na to pripravení, je to doplnenie programu. Ale nezabúdajme na to, keď
pani Truhanová poukazuje na výšku platu, neviem síce odkedy, ale je povinnosť, aby mala
riaditeľka školy vysokoškolské vzdelanie. Aj k tomu je primeraný plat, keď nám ide o to, aby
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sme mali kvalifikované a odborne spôsobilé osoby.
Eva Truhanová – ja som poukázala na výšku koncoročných odmien.
Jozefína Kolesárová – keď chceme mať kvalifikované a odborne spôsobilé osoby, prečo
potom neumožníme ďalším ľuďom sa ďalej vzdelávať.
Starostka – to je tvoj názor. Môžeme ukončiť bod.
Jozefína Kolesárová – nie. Ja chcem doplniť do tohto bodu programu. Žiadame predloženie
pracovného poriadku a odmeňovanie zamestnancov, ktoré sme brali na vedomie a to
písomnou formou osobne doručiť poslancom obecného zastupiteľstva do 15 dní.
Eva Truhanová – aj za roky ktoré myslíme.
Starostka – navrhovateľka uznesení je pani poslankyňa, žiadam verejnosť, aby sa zdržala
komentára pri navrhovaní uznesení.
Jozefína Kolesárová – za rok 2013, 2014, 2015. Toto bude podstatné, keď pri ďalšom sa
rozhodneme, že to pôjde na inšpektorát práce ako podnet.
Ing. Oxana Hospodárová – ja som sa len chcela opýtať, či naozaj chcete, aby sa pracovný
poriadok rozmnožoval toľkokrát, je to niekoľko strán. Nestačí Vám jeden?
Jozefína Kolesárová – nie nestačí.
Ing. Oxana Hospodárová – efektívnosť, hospodárnosť.
Jozefína Kolesárová – v takýchto prípadoch áno.
Ing. Oxana Hospodárová – aj keď nemôžete v tomto prípade rozhodovať.
Jozefína Kolesárová – áno, aj keď nemôžeme. Ďakujem Vám za pripomienku. Šetríme, ale na
takýchto veciach nebudeme šetriť.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
schvaľuje predloženie pracovného poriadku a odmeňovania zamestnancov, ktoré sme brali na
vedomie a to písomnou formou osobne doručiť poslancom obecného zastupiteľstva do 15 dní
za roky 2013, 2014, 2015.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

4
0
0
3

Kamil Haraj, Tomáš Hudák,
Korpesio

Jozefína Kolesárová, Bc. Metod

Júlia Drábiková, M.A. Ivan Novotný, Matej Silvay

Poslanci tento návrh schválili bez pripomienok.
Bod 4
Vyjadrenie Patrika Truhana k Juniálesu
Starostka obce odovzdala slovo Tomášovi Hudákovi, ktorý dal návrh na doplnenie bodu
programu priamo na zasadnutí.
Tomáš Hudák – chcel som počuť jeho verziu a dávam mu slovo.
Patrik Truhan – chcem začať tým, že som maximálne nespokojný s jednaním pani starostky
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voči mojej osobe pri organizovaní obecnej akcie Juniáles, o ktorú sa pani starostka ani obec
nie že nezaujímali, ale nerobili myslím si z toho dôvodu, že každý z poslancov má svoje
problémy a rodinné veci, ktoré rieši skôr ako nejakú obecnú akciu, na ktorú potrebuje čas,
energiu, svoje peniaze atď. Nečudujem sa poslancom, že to nechceli riešiť. Preto som si ten
Juniáles zobral ja si na starosť. Hlavná vec, ktorú by som tu chcel povedať je, že pri
schvaľovaní tejto obecnej akcie, mi bolo schválených 600 Eur, z ktorých do dnešného dňa
som ja nevidel ešte ani euro na účte, alebo priamo do rúk. 600 Eur bolo schválených
uznesením č. 47, v ktorom obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie ohľadom
organizácie Juniálesu a súhlasí s nákladmi na DJ vo výške 600 Eur. Boli to náklady na DJ, ale
ten DJ bol môj a náklady na DJ boli moje. Keďže som akciu organizoval ja, mám dohodu
o organizovaní Juniálesu, takže do dnešného dňa mi neboli vyplatené peniaze. Chcem vedieť
stanovisko pani starostky, že prečo som ešte do dnešného dňa nevidel peniaze, keď ja som do
toho investoval svoj čas, energiu, peniaze, všetko zatiaľ.
Starostka – chce sa niekto vyjadriť?
Patrik Truhan – ja si žiadam Vaše vyjadrenie.
Starostka – ja dávam priestor poslancom, ak dovolíš, predsedajúca som tu ja.
Tomáš Hudák – ja sa vyjadrím potom.
Starostka – moje vyjadrenie Vám bolo preposlané. Všetka korešpondencia Vám je známa. Ja
k tomu nemám čo viac dodať.
Tomáš Hudák – ja by som k tomu len toľko. Na obecnom zastupiteľstve v deviatom
a jedenástom mesiaci pri plnení uznesení bolo povedané konkrétne starostkou obce, že aj po
niekoľkých výzvach mi pán Truhan nepredložil ďalšiu faktúru. Vyžiadal som si od neho, či
bolo niečo zaslané, alebo nie. Preposlal mi faktúru, ktorá bola zaslaná myslím, že v siedmom
mesiaci na 150 Eur. Mňa by zaujímalo, prečo sme boli zase zavádzaní, že on nepredložil
faktúru napriek niekoľkých výzvam.
Starostka – schválená bola objednávka na DJ na DIAMANT na sumu 600 Eur. Obec môže
preplatiť faktúru na základe objednávky alebo zmluvy. Bol na zastupiteľstve, mal povedať na
koho bude preplácaná suma. Čiže firma predložila faktúru na 390 Eur a bola zaplatená. Patrik
bol vyzvaný, aby predložil ďalšiu faktúru na firmu, na ktorú bola objednávka, aby boli
zaplatené ďalšie peniaze. To je všetko. Má ešte dodnes v držbe obecný reprák, ktorý nevrátil.
Tomáš Hudák – my sme konkretizovali firmu, ktorá predloží faktúru?
Starostka – veď ja som komunikovala s Patrikom a túto firmu mi predložil.
Patrik Truhan – v uznesení nie je firma DIAMANT. Pán Hricišák neorganizoval Juniáles, ale
ja.
Starostka – takže vy ste sa takto nedohodli, chceš povedať?
Patrik Truhan – nehovorím, že nie.
Starostka – čo to znamená, nehovorím, že nie? Dobre, takže pána Hricišáka vyzvem, aby
vrátil 390 Eur, pretože na to nemal nárok.
Patrik Truhan – dobre.
Starostka – a objednávku urobíme na koho teraz?
Patrik Truhan – na moju firmu.
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Starostka – a tá firma odkedy existuje?
Patrik Truhan – od marca.
Jozefína Kolesárová – ale keď nebolo stanovené, na akú firmu, tak prečo nemôžu byť dve
faktúry. Sú v rámci Juniálesu.
Starostka – ešte raz. Bol tu ako fyzická osoba. Povedal, že to bude na DJ. Môžem si vybrať
mailovú korešpondenciu, prečo som robila objednávku na firmu takú, akú som dostala
podklady. V poriadku ja si to poriešim s pánom Hricišákom.
Jozefína Kolesárová – prečo nemôžu byť dve faktúry?
Starostka – mal to povedať vtedy, keď sme sa o tom bavili.
Jozefína Kolesárová – ale my sme na tom netrvali?
Starostka – takto ste prijali uznesenie.
Jozefína Kolesárová – my sme prijali uznesenie na 600 Eur, ale firma tam nebola citovaná.
Starostka – mal mi dodať doklady k tomu.
Patrik Truhan - na základe čoho ste vy fakturovala faktúru na jeho firmu?
Starostka – na základe objednávky. On fakturoval, nie ja som fakturovala.
Patrik Truhan – on s Vami podpisoval nejakú zmluvu?
Starostka – objednávku som robila ja, pretože vy ste sa takto dohodli. On mi poslal fakturačné
údaje. Ty si tu jednal ako fyzická osoba.
Patrik Truhan – ste s ním podpisovala nejakú zmluvu?
Starostka – ja som sa vyjadrila a nemám k tomu čo dodať.
Patrik Truhan – môžete mi to zopakovať, lebo som to zabudol.
Starostka – všetko, čo som povedala, ti išlo mailom.
Patrik Truhan – chcem vedieť, aký je od Vás ďalší postup pri vyplatení, alebo resp. doplatení
celej sumy 600 Eur, ktoré bolo schválené a odsúhlasené. Ja som tú celú akciu organizoval, ja
som tam mal moje výdavky, čas, energiu, všetko. Doteraz mi na účet, ani do ruky neprišiel
ani jeden cent z tejto sumy, ktorá bola schválená pre mňa na Vašu akciu.
Starostka – na to je objednávka, v zmysle objednávky.
Tomáš Hudák – ja nechápem, prečo nemôže byť doplatená tá 150 eurová faktúra, ktorá bola
poslaná.
Jozefína Kolesárová – my sme ho oslovili, bol na obecnom zastupiteľstve, dohodli sme sa na
600 eur.
Starostka – obec platí faktúru na základe objednávky, zmluvy.
Jozefína Kolesárová - objednávka bola vystavená na pána Hricišáka. Nič nemení na tom, že
keď sa vystavila faktúra v rámci Juniálesu na tých 150 Eur, tak sa urobí objednávka na 150
Eur a sa Ti vyplatia s tým, že sa vykompenzujú a dá sa do poriadku to, čo ty máš vrátiť na
obecný úrad tie repráky a ostatné veci. 60 Eur sa stiahli, nebola účasť a 150 Eur je tam na
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mieste, nakoľko sa apelovalo s tými TOI-TOI-ami. Akcia dopadla, ako dopadla, ale mi sme ťa
oslovili na to, aby si zariadil celý Juniáles. Tých 60 Eur sa musí odpočítať.
Patrik Truhan – tomu absolútne rozumiem.
Jozefína Kolesárová – čiže sa objednávka urobí na 150 Eur a sa ti vyplatia za podmienok, že
sa vrátia veci.
Ing. Oxana Hospodárová – prepáčte, ale opäť sa tu dostávame k tomu, že neboli jasne
stanovené pravidlá na začiatku. Hovoríte, že urobíme objednávku. Prepáčte, ale pôsobíte
v sfére ekonomiky, či teraz robíte, alebo nie, ja neviem. Ako môžeme v decembri urobiť
objednávku na akciu, ktorá bola v júni. Objednávky sa zverejňujú, zmluvy sa zverejňujú,
údaje o faktúrach sa zverejňujú. Prečo to tak bolo, k tomu sa nemôžem vyjadriť, lebo
podrobnosti neviem. Beriem to len z hľadiska dodržiavania zákonov, čo sa týka financovania.
Keď sa niečo objednáva, alebo sa na niečom dohodneme, tak sa musí urobiť najprv právny
akt. Čiže my sa dohodneme, že urobí sa to a to za takých a takých podmienok. My nie sme na
trhovisku. 600 eur čo bolo odsúhlasené, nie schválené, to je len to, že zastupiteľstvo žiada na
základe toho urobiť tú akciu. Akcia bola, ale neboli jasne stanovené pravidlá. Faktúru uhradiť
na základe čoho? Musí byť objednávka, alebo zmluva, alebo mohla byť dohoda o vykonaní
práce, alebo dohoda o pracovnej činnosti. Zrejme tu bol problém v komunikácii. V decembri
riešiť jún za takýchto podmienok nie je možné. Na základe čoho by sa malo vyplatiť, keď
nebola objednávka.
Eva Truhanová – bola.
Ing. Oxana Hospodárová – kto urobil objednávku? Obec?
Eva Truhanová – obec urobila objednávku na pána Hricišáka na 600 Eur, je na internete.
Starostka – my sa o to nesporíme. To vie už od júla.
Ing. Oxana Hospodárová – keď je objednávka na jednu firmu, nemôže byť vyplatená faktúra
inej firme. Preto sa to musí zosúladiť.
Starostka – môžeme ukončiť tento bod.
Eva Truhanová – sedela som na zastupiteľstve, keď ste sa bavili pre Juniálesom, že na základe
faktúry sa to preplatí, lebo obec musí mať nejaké fakturačné údaje.
Starostka – aké fakturačné údaje som dostala, na také som vystavila objednávku.
Bc. Metod Korpesio – záver nejaký máme?
Starostka – vy ste doplnili bod programu, my k tomu nemáme žiadne materiály.
Jozefína Kolesárová – na základe objednávky, ktorá je, na základe toho sa môže urobiť
doplatok 600 Eur, vlastne do 540 Eur, takže 150 Eur. Keď objednávka bola na tú firmu, tak sa
to urobí tak, aby sa ti to doplatilo dodatočne, čiže musíš vystaviť na to, na čo bola
objednávka.
Patrik Truhan – keď Janko vystaví faktúru na 150 Eur a on z toho zaplatí DPH, tak mi
neostane plná suma, ktorá tu bola spomínaná.
Jozefína Kolesárová – no to je už zase o inom.
Starostka – s tým trebalo rátať pred začatím. Podmienky si vedel.
Jozefína Kolesárová – ja by som navrhovala, aby vystavil faktúru tak, aby to neprekročilo
9

tých 600 eur, čo bola daná objednávka, aby ty si nebol škodný, aby si mal vyplatených tých
150 Eur.
Starostka – návrh na uznesenie?
Jozefín Kolesárová - vrátenie mikrofónu a reproduktoru vykoná pán Patrik Truhan na základe
doplatenia a vystavenia faktúry k objednávke z júna 2015 tak, aby neprekročila sumu 600
Eur. Po obdržaní a vyplatení faktúry osobne odovzdá predmetné veci – mikrofón
a reproduktory pani starostke.
Ing. Oxana Hospodárová – prepáčte, pri všetkej úcte, obecné zastupiteľstvo rieši základné
otázky obce. Toto uznesenie rieši nejaký problém obce? Aké má kompetencie obec?
Nehnevajte sa, toto naozaj nepatrí na obecné zastupiteľstvo.
Starostka – všetko toto bolo známe už v júli.
Jozefína Kolesárová – ťahá sa to dlhodobo.
Starostka – neťahá sa to kvôli obci. Ak by bola v júli vystavená faktúra tak ako mala byť, tak
tu nie sme.
Jozefína Kolesárová – nič to nemení na tom, že sa to musí dať do poriadku.
Starostka – navrhovateľku uznesení máme. Návrh uznesenia je dokončený?
Jozefína Kolesárová – áno.
Bc. Metod Korpesio – toto sa nedalo vyriešiť u Vás v kancelárii s ním a s Vami? Tak si ho
zavolám na úrad a poviem dones tieto veci a povie, keď mi vyplatíte faktúru. Poviete mu, že
faktúru vyplatím na základe toho a toho. Ako povedala pani kontrolórka, hovadiny tu riešime
my.
Starostka – to všetko bolo povedané a bolo to aj napísané. Vám to bolo dané na vedomie. Ja
neviem, ako ešte mám s niekým komunikovať.
Patrik Truhan – nebolo to tak. Vtedy ste neboli taká prístupná, keď sme sa osobne rozprávali.
Starostka – nebola som prístupná čo sa týka faktúr, ktoré si predložil. To priznávam, pretože
som mala objednávku tak, ako ju mám teraz. Takže nehnevaj sa, trvalo to polroka, ale
dopracovali sme sa k tomu, čo som ti hovorila v júli. Je to tak, alebo to tak nie je. Teraz mi to
povedz.
Patrik Truhan – nie je to tak. Vy ste mi chceli vyplatiť iba 150 Eur s tým, že Janko by si
z toho stiahol daň. Vy ste neboli ochotná dať peniaze navyše, aby si on tú DPH vyplatil a ja
by som dostal čisté peniaze. Vy ste chceli dať iba 150 Eur a ten rozdiel, že je moja strata.
Starostka – cenovú ponuku si nám dal ty. Nezabezpečil si záchody. To bola prvoradá vec,
ktorá zabezpečená nebola a nebolo vystúpenie. To je všetko.
Patrik Truhan – záchody boli na moje osobné náklady, nie na obecné.
Starostka – bolo to v rámci tej ponuky, ktorá bola 600 Eur. Nemá význam sa k tomu vracať.
Jozefína Kolesárová – neviem čo sa tu handrkujeme. Ukončený je Juniáles, treba dať veci do
poriadku, keďže ten človek to zabezpečoval. Treba to nejako ukončiť.
Starostka – ja chcem faktúru. To je všetko.
10

Jozefína Kolesárová – donesieš faktúru, na to, na čo bolo a budeš mať preplatené peniaze.
Tomáš Hudák – a zároveň by sme ťa poprosili, keď sa tak stane, aby si vrátil obecný majetok.
Starostka – išlo oznámenie na políciu, ako som o tom písala v liste. Záver je taký, ako to bolo
v maily, takže je to na ňom. Dobre, takže aký je návrh na uznesenie?
Jozefína Kolesárová – berieme na vedomie Patrikove vyjadrenie a to, že sa to vysporiada, ako
si to povedala. Dúfame, že sa to ukončí k spokojnosti oboch strán.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
berie na vedomie vyjadrenie Patrika Truhana a pani starostky o tom, že faktúra bude
vyplatená na základe objednávky.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

4
0
0
3

Kamil Haraj, Tomáš Hudák,
Korpesio

Jozefína Kolesárová, Bc. Metod

Júlia Drábiková, M.A. Ivan Novotný, Matej Silvay

Poslanci tento návrh hlasovaním zobrali na vedomie.
Bod 5
Uznesenie na nákup zariadenia do kuchynky
Starostka obce odovzdala slovo Tomášovi Hudákovi, ktorý dal návrh na doplnenie bodu
programu priamo na zasadnutí.
Jozefína Kolesárová – vybrali sme produkty, ktoré by sme chceli nakúpiť vo väčších
variantách, ale konkretizovať by sme chceli nákup.
Tomáš Hudák – stačí konkretizovať konkrétnu značku výrobku?
Jozefína Kolesárová – lebo z každého máme tri ponuky. Pri takýchto produktoch by asi
nemalo byť obstarávanie.
Ing. Oxana Hospodárová – obstarávanie je vždy. Efektívnosť, hospodárnosť, účinnosť. Akú
máte predstavu, že obec to zabezpečí na základe toho?
Jozefína Kolesárová – áno.
Tomáš Hudák – nemusí na základe toho. Proste my sme vybrali konkrétne výrobky.
Ing. Oxana Hospodárová – cenu schvaľovať nemôžeme.
Tomáš Hudák – máme vybraté konkrétne veci, napríklad chladničku, sporák.
Jozefína Kolesárová – chcem povedať, aby sa to stihlo do 31. Sú tu produkty, ktoré sú
dostupné. Do 15. januára sú zľavy. Neviem, či sa to stihne, alebo sa v rámci tých peňazí urobí
rezerva, aby sa to objednalo. Alebo máme konkretizovať a nákup zabezpečí obecný úrad.
Ing. Oxana Hospodárová – pri každom musí byť finančná kontrola vykonaná.
Jozefína Kolesárová – to je jasné, ale ja teraz hovorím o dátume.
Tomáš Hudák – stačí povedať značku?
Ing. Oxana Hospodárová – neviem, akú predstavu máte, lebo zastupiteľstvo niečo prijíma.
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Požiadať, zabezpečiť tieto veci do kuchynky podľa predloženého zoznamu. Kritéria môžu byť
na veľkosť, čo sa týka, niekedy najnižšia cena nie je vždy výhodná.
Jozefína Kolesárová – čiže tu je materiál na všetky produkty v troch cenových ponukách. Len
upresním, ktoré produkty. A materiál sa odovzdá.
Starostka – navrhovateľku uznesení máme. Nech sa páči navrhnite uznesenie, predložte
doklady, ktoré chcete doplniť. Nech sa páči je to na Vás.
Jozefína Kolesárová – predkladáme cenové ponuku na produkty: chladnička, nerezový
dvojdrez zváraný, zavárací hrniec univerzálny, kastróly a hrnce, elektrický sporák, umývačka
riadu.
Starostka – chladnička je 220 l? A drez?
Tomáš Hudák – chladnička je 335 l. Drez je 1300 x 700 x 900 mm. Je pravda, že som si to
nebol premerať. Pri týchto drezoch sa určuje presný rozmer pri objednávke. Cena sa odvíja
tak, že je to 10 Eur pri každých 10 centimetroch.
Starostka – rozmery nám dajte. Aby potom nebol veľký, alebo malý.
Bc. Metod Korpesio – treba to pomerať.
Starostka – vy ste si mali dať špecifikáciu. Toto musíte mať pri nákupe. Je rozdiel, či
nakupujem doma drez, alebo tu pre 50 ľudí a viac.
Tomáš Hudák – doklady mi boli zaslané v piatok večer na obecné zastupiteľstvo. Kedy som
mal prísť pomerať, v nedeľu?
Starostka – vedeli ste, od minulého zasadnutia, že špecifikáciu budete predkladať aj to, že aký
je hraničný termín, pretože nám treba prijať VZN.
Tomáš Hudák – máme na to údržbára, aby to tam rozmeral.
Starostka – ale vy musíte povedať technické parametre.
Tomáš Hudák – navrhujem prestávku a ideme to teraz pomerať.
Na návrh Tomáša Hudáka bol predložený návrh na prestávka o 19:58 hod.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

4
0
0
3

Kamil Haraj, Tomáš Hudák,
Korpesio

Jozefína Kolesárová, Bc. Metod

Júlia Drábiková, M.A. Ivan Novotný, Matej Silvay

Poslanci prestávku hlasovaním schválili.
Prestávka bola ukončená o 20:10 hod.
Tomáš Hudák – pomerali sme dvojdrez, CNDZ – 3 v rozmere 1300 x 700 x 900 mm, sporák
kombinovaný (sporák-plyn, rúra-elektrická), mikrovlnná rúra Samsung. Chceli sme to uľahčiť
starostke s tým, aby to ona nehľadal po internete. Tak má konkrétny druh výrobku.
Ing. Oxana Hospodárová – zriaďte si komisiu, ktorá to zorganizuje v súčinnosti s úradom.
Keď prijímame uznesenie, tak uznesením žiadame, schvaľujeme, súhlasíme. Tu mi to chýba.
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Bc. Metod Korpesio – schvaľovali sme to na minulom zasadnutí.
Starostka – napríklad schvaľujete špecifikáciu vybavenia kuchynky podľa predložených
materiálov.
Tomáš Hudák – trebalo by zriadiť komisiu.
Starostka – kto môže ísť do komisie? Povezte si.
Tomáš Hudák – ja môžem.
Bc. Metod Korpesio – ja.
Jozefína Kolesárová – ja tiež. Ale bude to zasa aké dlhodobé. Tu treba objednať a zakúpiť
veci.
Ing. Oxana Hospodárová – musí to byť do konca roka? V rozpočte to máme?
Bc. Metod Korpesio – je to z predaja traktora.
Ing. Oxana Hospodárová – áno, ale my musíme dostať do rozpočtu zakúpenie zariadenia.
Teraz sme to do rozpočtu nedávali. Môže sa to dať do rozpočtu na budúci rok. Tie peniaze
nám nikto nezoberie.
Bc. Metod Korpesio – rozpočet na budúci rok môže byť v máji, júni, alebo júli.
Ing.Oxana Hospodárová – ja sa len pýtam, či to musí byť do konca roka.
Tomáš Hudák – do konca roka to nemusí byť.
Jozefína Kolesárová – čo s tým, keď sa nevyčerpajú finančné prostriedky tým, že sa
nezakúpia tohto roku.
Ing. Oxana Hospodárová – ale veď my nikomu neodovzdávame prebytok hospodárenia.
Starostka – ide to do rezervného fondu a dá sa to použiť len na kapitálové výdavky.
Ing. Oxana Hospodárová – áno, ale keď povieme, že chceme zariadiť kuchynku, tak dobre
tieto peniaze pôjdu do rezervného fondu a z budúcoročného rozpočtu sa zakúpi zariadenie do
kuchynky.
Starostka – v rôznom by som sa k tomu dostala. Od 21.12. 2015 do 4.1.2016 máme zátvor
obecného úradu, pretože prerábame kancelárie. Treba sa nám prispôsobiť od 1.1.2016 nás
čaká elektronické podávanie. Máme veľa roboty, aj keď to tak nevyzerá. Keď to stačí budúci
rok by bolo dobré, v januári zvyknú byť zľavy. Dokedy sú viazané ponuky?
Jozefína Kolesárová – je na tom niečo pravdy, že v januári sú zľavy ešte väčšie. Čiže, keď
bude špecifikované, že tieto peniaze sa použijú na čo majú, prípadne sa aj doloží, keď bude
málo, potom to dakto budeme definovať.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
špecifikáciu vybavenia kuchynky podľa predložených materiálov a komisiu na výber
vybavenia kuchynky v zložení: Bc. Metod Korpesio, Tomáš Hudák, Jozefína Kolesárová.

Hlasovanie:
Za:

4

Kamil Haraj, Tomáš Hudák,
Korpesio

Jozefína Kolesárová, Bc. Metod
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Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
3

Júlia Drábiková, M.A. Ivan Novotný, Matej Silvay

Poslanci tento návrh uznesenia schválili bez pripomienok.
Bod 6
Kontrola prijatých uznesení
Starostka – na minulom zasadnutí OZ (19.11.2015) bolo prijatých 18 uznesení.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie výročnú správu obce; správu hlavnej kontrolórky;
vyhlásenie výzvy na zabezpečenie zimnej údržby a určenie komisie; informácie ohľadne
odmeňovania poslancov a komisií obecného zastupiteľstva; brožúry „25 RÁD, AKO
CHRÁNIŤ SVOJ ŽIVOT, ZDRAVIE A MAJETOK“; stretnutia starostov s výborom
urbariátu; volieb; matriky, evidencie, štatistiky - elektronického podávania; zníženia
príspevku pre predškolákov – 200 €; prípravy PHSR; MAS stratégie; autobusovej zastávky Mlynky; žiadosti o odpredaj obecného pozemku – Ivana Šedivá; žiadosti o čistenie
priehradzky; vyjadrenia pani Jozefíny Kolesárovej.
Uznesením bola schválená správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej
činnosti za školský rok 2014/2015 Materskej školy v Nižnom Klátove (zverejnená); správa
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2014/2015
Základnej školy v Nižnom Klátove (zverejnená); predaj pozemku (v plnení); plán
kontinuálneho vzdelávania ZŠ; plán aktivít: rekonštrukcia domu smútku, ciest a rigolov
a nákladov s tým spojených; komisií obecného zastupiteľstva; použitie finančných
prostriedkov z odpredaja traktora; zmenu čl. 16 v zásadách o hospodárení a nakladaní s
majetkom obce takto: Súťažnú komisiu v počte najmenej 5 členov menuje obecné
zastupiteľstvo svojim uznesením pri vyhlásení verejnej obchodnej súťaže. Členmi súťažnej
komisie musia byť minimálne 3 poslanci obecného zastupiteľstva. Zmena bola predložená
priamo na zasadnutí bez predloženia podkladov, dotkla sa aj inej časti zásad. Ďalšiu zmenu
predkladateľ nepredložil a tak nemohla byť zapracovaná (zverejnené v zmysle prijatého
uznesenia); vyčíslenie nákladov na právne služby JUDr. Rajtákovou od roku 2011 vo veci
kameňolomu. Obecné zastupiteľstvo schválilo vyčíslenie nákladov vo výške 4 870,25
€; rozpočtové opatrenie č. 2/2015 predložené základnou školou.
Uznesením bolo zrušené uznesenie o zvolaní zhromaždenia obyvateľov; uznesenie č. 58
o neakreditovanom vzdelávaní pedagogických zamestnancov v materskej škole. Znenie
uznesenia č. 58 zo dňa 9.9.2015: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove schvaľuje plán
kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov MŠ. S predloženým plánom nie sú
spojené žiadne náklady, nakoľko sa nepočíta s akreditovaným vzdelávaním a teda po
absolvovaní vzdelávania s kreditovým príplatkom. Týmto uznesením bolo zrušené akékoľvek
vzdelávanie. Povinnosť zamestnancov obce, teda aj učiteľov však vyplýva zo zákonníka
práce, pracovného poriadku a iných zákonov (školský zákon a pod.).
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. 9/2014 zo dňa 12.03.2014 nebol uskutočnený zámer obce na výmenu pozemkov
pri viacúčelovom ihrisku z dôvodu výstavby kanalizácie.
Uznesenie č. 38/2014 zo dňa 17.09.2014 nebol vypracovaný geometrický plán predaja
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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). Žiadosti Klubu dôchodcov, rímskokatolíckej cirkvi
bolo splnené. Rímskokatolícka cirkev nám už predložila aj vyúčtovanie dotácie.
Uznesenie č. 35/2015 zo dňa 08.04.2015 nebolo prijaté uznesenie o doplnení sociálneho
fondu zamestnancov.
Uznesenie č. 47/2015 zo dňa 17.06.2015 neboli vyúčtované náklady na DJ v plnej výške,
nakoľko nebola predložená ďalšia faktúra. Napriek opakovaným výzvam Patrik Truhan
nepredložil ďalšiu faktúru ani nevrátil požičaný reproduktor. Písomne bol vyzvaný na
vrátenie do 23.11.2015. Bolo to oznámené na polícii.
Nebolo podpísané uznesenie č. 18 zo dňa 09.01.2015, 29, 30, 31, 34 zo dňa 08.04.2015,
dôvody boli zverejnené.
Jozefína Kolesárová – ale materiály sme nedostali ohľadne pani právničky. My sme žiadali
materiály.
Starostka – vy ste si uznesením schválili vyčíslenie nákladov.
Jozefína Kolesárová – viem, že sme sa dohadovali mailom, alebo osobne.
Starostka – ak by si niekto chcel pozrieť, faktúry sú zverejnené na stránke obce.
Kamil Haraj – ja by som sa chcel opýtať ohľadom tých starších vecí ako kábel k domu
smútku?
Starostka – to budeme riešiť možno pri rekonštrukcii. Totiž my máme kábel vedený spod
kostola až po Dom smútku. Chceli sme aby ten kábel po rozvodnú skriňu zobralo do správy
VSE. Je to na Vás, môžete to zrušiť.
Kamil Haraj – lebo sa to stále opakuje. A tie pozemky Skalka?
Starostka – pani Šenkýrová chcela, aby sme odpratali kontajnery z pozemku, ktorý je vraj jej.
Nebolo to vyjasnené, tam nie sú pozemkové úpravy. Ona nemá doklad, že je to jej pozemok.
Zatiaľ tie kontajnery nechávame tak. Čo sa týka prevodu pozemku pre Ruženu Tatranskú, ona
si požiadala, my sme to schválili, ale ani po výzve neprišla podpísať zmluvu. Toto uznesenie
aj navrhnem zrušiť a poprípade v rámci toho pozemku by sa dala odvodniť hlavná cesta.
Výmena pozemkov pri viacúčelovom ihrisku to je to, čo sme chceli zameniť s Bernátom
a ostatnými. Čo sa týka Blažeja Jokeľa a geometrického zamerania, oni majú pozemky, kde
sú umiestnené kontajnery v časti ako sa odbočuje z hlavnej cesty na Klatovianku. Ale
neprešlo ešte dedičské konanie, preto to ostáva visieť. Čo sa týka pozemkov pri kameňolome,
Tomáš Hudák a Anna Kurčová podpísali zmluvu o prenájme poľnohospodárskych pozemkov
na ďalšie štyri roky a Kolesár, Ňaršanská a Novák nepodpísali zmluvu. Vo zverejnených
faktúrach JUDr. Rajtákovej je vyššia suma z dôvodu toho, že vypratanie uvedených
pozemkov bolo hradené sponzorsky, nie z obecných peňazí.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
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Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

4
0
0
3

Kamil Haraj, Tomáš Hudák,
Korpesio

Jozefína Kolesárová, Bc. Metod

Júlia Drábiková, M.A. Ivan Novotný, Matej Silvay

Poslanci tento návrh hlasovaním zobrali na vedomie.
Bod 7
Zásady odmeňovania poslancov
Starostka – dňa 11.12.2015 Vám boli doručené zásady odmeňovania poslancov (viď príloha).
Návrh je 20 € za zasadnutie a ostatné aktivity. Doplnila by som: schválenie aktivít podlieha
schváleniu obecným zastupiteľstvom, ako napríklad príprava ľadovej plochy, zimná údržba
ciest, Juniáles, sobáš a pohreb, posedenie s dôchodcami, deň matiek, brigáda deň zeme, deň
dobrovoľníctva.
Jozefína Kolesárová – chcela by som sa opýtať, lebo čítala som v zásadách iných obcí v rámci
zásad odmeňovania poslancov a toho, že sú odmeňované zastupiteľstvá, tak v iných obciach
majú napríklad aj zahrnuté odmeňovanie pre zapisovateľku.
Starostka – podľa môjho názoru nemalo by to byť v rámci zásad odmeňovania.
Ing. Oxana Hospodárová – zapisovateľka nie je poslankyňa. Sú obce, kde zapisovateľa nerobí
zamestnanec obce, ale jeden z poslancov.
Starostka – dobre, takže 20,- Eur za zasadnutie a doplníme tam sobášne a smútočné obrady,
organizovanie kultúrnych a športových akcií schválením obecným zastupiteľstvom?
Tomáš Hudák – ja by som sa chcel opýtať k tej sume, je to nejaký priemer, alebo je to návrh?
Starostka – je to môj návrh. Je to na Vás.
Jozefína Kolesárová – uvedené zásady môže obecné zastupiteľstvo kedykoľvek meniť formou
dodatku k týmto zásadám, alebo prijatím nových zásad.
Tomáš Hudák – zásady sa robia každý rok?
Starostka – účinnosť je dnešným dňom, čiže tohoročné odmeny sa vyplatia podľa týchto
zásad.
Tomáš Hudák – ja by som navrhoval 30 Eur za zasadnutie a 20 Eur za aktivity.
Starostka – dobre takže schválenie aktivít podlieha schváleniu obecným zastupiteľstvom?
A možno by teraz bolo dobré, aby ste povedali, že za ktoré aktivity máme odmenu vyplatiť.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov vrátane doplnenia: schválenie odmien za
konkrétne aktivity podlieha schváleniu obecným zastupiteľstvom.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

4
0
0
3

Kamil Haraj, Tomáš Hudák,
Korpesio

Jozefína Kolesárová, Bc. Metod

Júlia Drábiková, M.A. Ivan Novotný, Matej Silvay
16

Poslanci tento návrh hlasovaním schválili s pripomienkou ohľadne schválenia aktivít
podlieha schváleniu obecným zastupiteľstvom.
Schvaľovanie odmien za aktivity v roku 2015
Starostka – ja Vám prečítam, čo mám v dochádzke: príprava ľadovej plochy: Matej Silvay,
zimná údržba ciest – Matej Silvay, Tomáš Hudák, Juniáles – Júlia Drábiková, Matej Silvay,
Smútočný príhovor (pohreb) – Júlia Drábiková, posedenie s dôchodcami – Júlia Drábiková,
Jozefína Kolesárová, Matej Silvay, Deň matiek – Jozefína Kolesárová, Bc. Metod Korpesio,
Brigáda deň zeme – Júlia Drábiková, Jozefína Kolesárová, Bc. Metod Korpesio, Tomáš
Hudák, Matej Silvay a deň dobrovoľníctva – všetci poslanci.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecného zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
schvaľuje poskytnutie odmien za aktivity v zmysle dochádzky 2015: príprava ľadovej
plochy, zimná údržba ciest, brigáda – Deň Zeme, Deň Matiek, Juniáles, smútočný príhovor
(pohreb), brigáda – Deň Dobrovoľníctva, posedenie s dôchodcami.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

4
0
0
3

Kamil Haraj, Tomáš Hudák,
Korpesio

Jozefína Kolesárová, Bc. Metod

Júlia Drábiková, M.A. Ivan Novotný, Matej Silvay

Poslanci tento návrh hlasovaním schválili bez pripomienok.
Bod 8
Návrh VZN č. 3/2015 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na
verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území Obce Nižný Klátov
Starostka
Dňa 25.11.2015 bol na úradnej tabuli a webovej stránke obce zverejnený návrh VZN (viď
príloha). Do 7.12.2015 bolo možné predkladať pripomienky. Do daného dňa neboli
predložené pripomienky, vyhodnotenie a návrh uznesenia Vám bol zaslaný v papierovej
podobe, návrh VZN v elektronickej.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
v súlade s § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
prerokovalo VZN č. 3/2015 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na
verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území Obce Nižný Klátov.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

4
0
0
3

Kamil Haraj, Tomáš Hudák,
Korpesio

Jozefína Kolesárová, Bc. Metod

Júlia Drábiková, M.A. Ivan Novotný, Matej Silvay

Poslanci tento návrh hlasovaním schválili bez pripomienok.
Starostka obce dala hlasovať o VZN č. 3/2015: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove sa
uznáša na VZN č. 3/2015 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na
verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území Obce Nižný Klátov.
Hlasovanie:
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Za:

4

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
3

Kamil Haraj, Tomáš Hudák,
Korpesio

Jozefína Kolesárová, Bc. Metod

Júlia Drábiková, M.A. Ivan Novotný, Matej Silvay

Poslanci sa na VZN č. 3/2015 uzniesli.
Bod 9
Návrh VZN č. 4/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Nižný Klátov
Starostka
Dňa 25.11.2015 bol na úradnej tabuli a webovej stránke obce zverejnený návrh VZN (viď
príloha). Do 7.12.2015 bolo možné predkladať pripomienky. Do daného dňa neboli
predložené pripomienky, vyhodnotenie a návrh uznesenia Vám bol zaslaný v papierovej
podobe, návrh VZN v elektronickej. VZN meníme hlavne kvôli dotáciám pre centrá voľného
času, kde sú špecifiká z dôvodu rozdielneho počtu žiakov počas roka.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
v súlade s § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
prerokovalo VZN č. 4/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Nižný Klátov.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

4
0
0
3

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

Poslanci tento návrh hlasovaním schválili bez pripomienok.
Starostka obce dala hlasovať o VZN č. 4/2015: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove sa
uznáša na VZN č. 4/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Nižný Klátov.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

4
0
0
3

Kamil Haraj, Tomáš Hudák,
Korpesio

Jozefína Kolesárová, Bc. Metod

Júlia Drábiková, M.A. Ivan Novotný, Matej Silvay

Poslanci sa na VZN č. 4/2015 uzniesli.
Bod 10
Návrh VZN č. 5/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území Obce Nižný Klátov
Starostka
Dňa 25.11.2015 bol na úradnej tabuli a webovej stránke obce zverejnený návrh VZN (viď
príloha). Do 7.12.2015 bolo možné predkladať pripomienky. Do daného dňa neboli
predložené pripomienky, vyhodnotenie a návrh uznesenia Vám bol zaslaný v papierovej
podobe, návrh VZN v elektronickej. Odovzdávam slovo Andrei Müllerovej, ktorá zmeny vo
VZN pripravovala.
Andrea Müllerová – zmeny vo VZN sú tri. Prvá zmena je zníženie poplatku za psa. Počas
minulých rokov sme mali rozdelenú daň za psa podľa toho, či sa pes nachádzal v extraviláne,
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alebo intraviláne obce. V extraviláne bol poplatok 30 Eur a v intraviláne 10 Eur. Po novom
bude daň za psa jednotná vo výške 10 Eur. Znížený poplatok sme zapracovali do VZN
z dôvodu toho, že sa ľudia sťažovali na veľký rozdiel a napríklad na ulici Mlynky patrí jedna
časť ulice do extravilánu a druhú do intravilánu. Rozdiel v dani za psa v roku 2016 oproti
roku 2015 bude cca nižšia o 420 Eur.
Starostka – rozdiel v daniach bol preto, lebo chatári si prihlásili na svoje chaty a záhrady psov
z Košíc, lebo v Košiciach bola vyššia daň.
Bc. Metod Korpesio – kto sa sťažoval, klatovčania, alebo košičania?
Andrea Müllerová – aj klatovčania, aj košičania.
Starostka – je pravda, že v chatových osadách máme problém so psami, lebo ich tam nechajú
celé dni a chodia im dávať jesť raz za dva dni. Je to na Vás. Hlavne sa sťažoval pán Kékeši.
Máme tam aj úľavu pre vycvičených záchranárskych psov.
Tomáš Hudák – nahlasujú si tu psov aj chatári s trvalým pobytom v meste?
Andrea Müllerová – niektorí áno, ale už nie v takom množstve ako predtým. Tých, ktorých sa
tá zmena týka, je minimálne 60 % z ulice Mlynky. Vypočítala som aj možnosť zvýšenia pre
všetkých na 12 Eur, no príjem by sa zvýšil na celý rok iba o 42 Eur a určite by tí ostatní, ktorí
platili doteraz 10 Eur, protestovali.
Kamil Haraj – a nejako inak by sme to nevedeli rozdeliť?
Starostka – intravilán a extravilán je jednoduché na dokazovanie. Je to v liste vlastníctva, máš
na to mapu. Jediná možnosť rozdeliť je asi podľa plemena.
Kamil Haraj – ja som mal skôr na mysli trvalý pobyt.
Starostka – nemôžeš.
Ing. Oxana Hospodárová – dôležité je, kde sa pes nachádza, nie kde je jeho majiteľ.
Kamil Haraj – ja by som zvýšil na 12 Eur.
Andrea Müllerová – my sme zvyšovali daň zo 6,63 Eur v roku 2012 na 10 Eur a bolo to niečo
strašné.
Starostka – zo zákona máme povinnosť mať asanačnú službu. Všetko plníme, čo máme, preto
sme to vtedy zvýšili. Takže sme sa dohodli, že daň za psa bude pre všetkých 10 Eur.
Andrea Müllerová – zo zákona musí mať obyvateľ obce od 62 rokov znížený poplatok za
komunálny odpad. My sme to doteraz mali od 70 rokov veku. Od roku 2016 pribudne cca 90
ľudí so zníženým poplatkom. Zníženie je vo výške 50 % z poplatku na rok. Predstavuje to
zníženie poplatkov o cca 629 Eur na rok.
Kamil Haraj – musí to byť znížené o polovicu?
Starostka – nie, nemusí. Doteraz bolo v zákone, že obec môže znížiť poplatok za komunálny
odpad. Tak sme dali od 70 rokov zníženie. Teraz je striktne od 62 rokov. Čiže, ak dáme úľavu
hoci 10 %, tak od 62 rokov.
Andrea Müllerová – lenže tí, ktorí mali doteraz znížený poplatok, boli zvyknutí, že ročne
platia 6,97 Eur.
Tomáš Hudák – a nedá sa to odstupňovať podľa veku?
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Andrea Müllerová – nedá.
Starostka – 50 % máme úľavu aj pre ľudí so ZŤP. Zoberme si, že tu máme aj veľa vdov, ktoré
bývajú samé.
Andrea Müllerová – výšku poplatku máme zatiaľ nastavenú tak, že to pokryje náklady.
Starostka – uvidíme to v rámci tohto roku, pretože jedna vec je platný zákon od 1.1.2016
a druhá vec je zákon platný od 1.7.2016. Máme prechodový rok a budeme to musieť určite
riešiť v roku 2017.
Jozefína Kolesárová – ja si myslím, že to môže tak ostať.
Tomáš Hudák – keď sa bude zvlášť platiť za drobný odpad, bude sa kvôli tomu musieť ešte
znižovať tento poplatok?
Starostka – nie. Ešte sa nedohodli, či bude treba váhu, alebo sa bude môcť preratávať objem
na kilá. Ďalšia vec je, že nemáme likvidovať pneumatiky. Ale keď mi ju tu niekto vyhodí, už
platíme. Ak separovaný odpad je znečistený, už platíme skládkovanie. Vieme, aký my máme
separovaný odpad. Vzorná je v separovaní ulica Čaksová, časť Klatovianky. Obec s tým bude
mať zvýšené náklady.
Andrea Müllerová – tretia vec, ktorá sa mení, resp. dopĺňa do VZN je sadzba poplatku takto:
pre všetkých poplatníkov sadzba poplatku za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín vo
výške 0,078 Eur/kg. Výška poplatku je náš návrh. Cena si môžete určiť v rozsahu od 0,015 do
0,078 Eur/kg. Dali sme maximálnu sumu.
Bc. Metod Korpesio – kde sa bude nosiť ten odpad?
Andrea Müllerová – pravdepodobne za obecný úrad.
Starostka – takže budeme to musieť oplotiť, takže nám na budúci rok vzniknú náklady.
Tomáš Hudák – viem, že Košice dali minimálnu sumu 0,015 Eur/kg.
Kamil Haraj – 78 Eur/t za berie za likvidáciu pneumatík.
Starostka – keď to človek, ktorý odpad donesie vytriedi, tak potom suť bude stáť 10 Eur. Ale
budúci rok začínajú zvyšovať skládkovanie. Teraz sme platili za tonu skládkovania cca 16
Eur a spálenie stojí 70 Eur. Obce, ktoré sú blízko pri spaľovni a nemajú dopravné náklady,
odpad ich stojí viac ako nás. Aj s tým treba počítať, že ak nám to nevytriedia a jedna tona nás
bude stáť aj 100 Eur.
Bc. Metod Korpesio – obec bude musieť zriadiť zberný dvor? Kontajnery, ktoré obec dvakrát
do roka dávala v obci na odpad, to už nebude?
Starostka – kontajnery sú rozmiestňované zo zákona a slúžia na nadrozmerný odpad, napr.
nábytok, koberec, gauč.
Kamil Haraj – keď začneme s najvyššou cenou, môžeme potom znižovať.
Bc. Metod Korpesio – ja si myslím, že sa začnú vytvárať divoké skládky.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
v súlade s § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
prerokovalo VZN č. 5/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Nižný Klátov.
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Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

4
0
0
3

Kamil Haraj, Tomáš Hudák,
Korpesio

Jozefína Kolesárová, Bc. Metod

Júlia Drábiková, M.A. Ivan Novotný, Matej Silvay

Poslanci tento návrh hlasovaním schválili bez pripomienok.
Starostka obce dala hlasovať o VZN č. 5/2015: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove sa
uznáša na VZN č. 5/2015 o o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Nižný Klátov.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

4
0
0
3

Kamil Haraj, Tomáš Hudák,
Korpesio

Jozefína Kolesárová, Bc. Metod

Júlia Drábiková, M.A. Ivan Novotný, Matej Silvay

Poslanci sa na VZN č. 5/2015 uzniesli.
Bod 11
Návrh plánu kontrolnej činnosti
Starostka obce predložila obecnému zastupiteľstvu návrh plánu kontrolnej činnosti na
1.polrok 2016 (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 v papierovej
podobe 11.12.2015.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. schvaľuje plán
kontrolnej činnosti na 1.polrok 2016.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

4
0
0
3

Kamil Haraj, Tomáš Hudák,
Korpesio

Jozefína Kolesárová, Bc. Metod

Júlia Drábiková, M.A. Ivan Novotný, Matej Silvay

Poslanci tento návrh hlasovaním schválili bez pripomienok.
Bod 12
Správa hlavnej kontrolórky o výsledkoch kontroly od 1.11.2015 do 4.12.2015
Starostka obce predložila obecnému zastupiteľstvu správu hlavnej kontrolórky o výsledkoch
kontroly od 1.11.2015 do 4.12.2015. Poslancom bola správa doručená v papierovej podobe
11.12.2015 (viď príloha).
Jozefína Kolesárová – ja by som sa chcela opýtať na spracovanie novej smernice na výkon
finančnej kontroly v podmienkach obce Nižný Klátov. Ja som ešte v tom pláne kontrolnej
činnosti na rok 2016.
Ing. Oxana Hospodárová – ten sme už schválili. Čo potrebujete?
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Jozefína Kolesárová – je týmto spracovaním smernice oboznámená aj základná škola?
Ing. Oxana Hospodárová – základná škola je samostatný právny subjekt. Právny subjekt
vydáva zmenu samostatne. Od 1.1.2016 je nový zákon. V čom je problém?
Jozefína Kolesárová – v rámci pomoci spracovania smernice, či je tam možnosť
spolupracovať aj so základnou školou.
Ing. Oxana Hospodárová – ja sa nebránim spolupráci.
Bc. Metod Korpesio požiadal o vysvetlenie časti na tretej strane v správe o výsledkoch
kontroly pani kontrolórku.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
berie na vedomie správu o výsledkoch kontroly hlavnej kontrolórky Obce Nižný Klátov za
obdobie od 1.11.2015 do 4.12.2015.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

4
0
0
3

Kamil Haraj, Tomáš Hudák,
Korpesio

Jozefína Kolesárová, Bc. Metod

Júlia Drábiková, M.A. Ivan Novotný, Matej Silvay

Poslanci tento návrh hlasovaním zobrali na vedomie.
Bod 13
Plán aktivít obce na roky 2015-2020 (komunikácie)
Starostka obce plán aktivít bol témou minulého zasadnutia. Vzhľadom na to, že termín na
zaslanie žiadostí na obnovu komunikácií je do 10.2.2016 je potrebné rozhodnúť o obstaraní
dokumentácie (ktorá časť a rozsah). Na minulom zasadnutí sa rozhodlo o rekonštrukcii domu
smútku, termín je 23.3.2016. Doteraz sme spolu s Radoslavom Kollárom a Matejom
Silvayom uskutočnili odbornú prehliadku s posúdením technického stavu. Nasleduje výber
projektanta. Hlavné sú teraz cesty a rigoly, tak sa prosím k tomu vyjadrite, aby sme vedeli
začať obstarávať dokumentáciu.
Bc. Metod Korpesio – mne sa ten rozsah 470 000 až 490 000 Eur zdá prehnaný na také
uličky, čo treba robiť. To sa už robí diaľnica za také peniaze.
Starostka – mali sme znalecký posudok, na základe toho čo znalec napísal do znaleckého
posudku, projektant vypočítal náklady.
Bc. Metod Korpesio – keď sa zrobí 7-8 cm povrch, upravia sa kanály na Cintorínskej, Tichej
a Čaksovej, kde nechodia ťažké autá. Na Starej Košickej máme problém s pílou a hnojnou
jamou. Urobiť tieto uličky a zo zvyšných peňazí urobiť námestie. Ja by bol za obyčajný asfalt,
ktorý vydrží 8-10 rokov.
Tomáš Hudák – ja som za jednoznačne Hlavná, park.
Jozefína Kolesárová – park, Hlavná, Tichá, Cintorínska.
Starostka – Tichá vychádza na 44 387 Eur, v šírke 3,5 m, dĺžka 740 m. Je kratšia o cca 100 m
ako Čaksová.
Tomáš Hudák – keď sa dobre pamätám, nie celá je obecná.
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Starostka – áno, nie v celej šírke.
Bc. Metod Korpesio – ale keď nie je obecná, tak to nemôžeme žiadať z eurofondov, ale
z obecných peňazí môžeme.
Starostka – z obecných môžeme.
Bc. Metod Korpesio – tak tam použime obecné peniaze.
Starostka – ja teraz rátam výdavok. Neviem, či sa to vôbec stihne, lebo my tu riešime celý
rok, že kto má aké priority, aké aktivity a na ničom sme sa nedohodli za celý rok. Termín na
podanie žiadosti je 10. február 2016 s obstaraním stavebným, obstaraním projektanta
a obstaraním dodávateľa. Takže neviem, že či ja tu nebudem nocovať.
Bc. Metod Korpesio – Hlavná ulica sa dá vyfrézovať, napr. 20 metrov na 3 metre
a zaasfaltujem takým 6-7 cm asfaltom, lebo tu bola dobrá cesta. Ale taká ulica ako Záhradná
tam stačí malá vrstva asfaltu a poopravovať kanály. Teraz sú na kanály obruče.
Kamil Haraj – samotný asfalt pokiaľ nemá tvrdý podklad ide do múky.
Bc. Metod Korpesio – keď tam jazdia veľké autá. Keď sa máme dohodnúť na jednej ceste, tak
potom nechcem robiť žiadnu cestu. Ja nebudem nikomu vysvetľovať, že prečo sa robí napr.
Tichá, keď sa mohla robiť iná.
Tomáš Hudák – nechápem, prečo máme vybrať len jednu cestu, keď má byť v rozpätí 150000
Eur.
Jozefína Kolesárová – my v rámci toho nevieme určiť, že koľko to vyjde? My máme prioritu
určiť, že ktorú cestu. Možno by vyšlo jeden a pol cesty.
Ing. Oxana Hospodárová – len teraz približne vypočítavame, že či môžu byť dve, tri, alebo
len jedna.
Tomáš Hudák – neviem, či s tých peňazí môže ísť Čaksová ulica. Treba povedať, že Čaksová
ulica nie je v majetku obce. Tichá nie je v majetku obce.
Jozefína Kolesárová – nie je len časť.
Bc. Metod Korpesio – Cintorínska je napríklad v majetku obce.
Tomáš Hudák – Stará Košická je tiež v katastrofálnom stave.
Kamil Haraj – Starú Košickú po odbočku na cintorín. Alebo až ku kaplnke?
Starostka – len na asfalt treba cca 50 000 Eur pri nejakej 700-metrovej ceste. Obstaranie
projektovej dokumentácie bude niečo stáť, aj obstaranie dodávateľa. Máme sa zmestiť do
120 000 Eur.
Bc. Metod Korpesio – 120 000 Eur to sú naše peniaze.
Starostka – nie, tých 120 000 Eur je limit z európskej únie. Môžeme dostať toľko, môžeme
dostať menej.
Bc. Metod Korpesio – ale niečo ste rozprávali, že aj my môžeme dať peniaze.
Starostka – môže sa stať, že pôjdeme mimo obecného pozemku a nebude to oprávnený
náklad.
Tomáš Hudák – čiže do Čaksovej ulice nemôžeme ísť?
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Starostka – z vlastných peňazí možno.
Tomáš Hudák – tak poďme do Starej Košickej.
Bc. Metod Korpesio – do Tichej, alebo Cintorínskej
Starostka – na Cintorínskej čo chcete robiť, je urbárske. To je to isté, ako Čaksová.
Bc. Metod Korpesio – po cintorín máme ešte 30 metrov. Sme sa na to pozerali, že ako končí
cintorín, tam končí obecný pozemok.
Jozefína Kolesárová – čiže ja dávam návrh Hlavná, park, Tichá.
Bc. Metod Korpesio – ale spravme po kúsku, niečo tu a niečo tu a povieme, že na viac
nezvýšili peniaze.
Starostka – na Starej Košickej sa idú stavať domy ako napr. Olenyáková, budú tam chodiť
s veľkými betonárskymi autami.
Tomáš Hudák – tam bude chodiť aj družstvo.
Starostka – je to krátka ulica, ale podľa názoru Rada Kollára, bude treba spevniť tú časť, kde
chodí družstvo na hnojnú jamu, aby nám to nezlikvidovali tie autá. Ide z píly a nabehne na tú
našu ulicu. Keby sme išli do Starej Košickej, tak by sme museli urobiť aj rigoly až po
Nižnoklátovský potok, aby sme nenechali ísť všetku vodu ku pánovi Petkovi, ale aby sa
zviedla skôr okolo obchodu, lebo tam sme určite na obecnom pozemku.
Bc. Metod Korpesio – ja som za Tichú, Cintorínsku a Záhradnú.
Starostka – tam tiež nie sme na obecnom pozemku. Tam ľudia pustili svoje súkromné
pozemky, aby si vytvorili cestu (Záhradná).
Tomáš Hudák – poďme vylučovacou metódou, čo môžeme zrobiť.
Starostka – Hlavnú, časť Tichej, časť Cintorínskej, Starú Košickú. Stará Košická je zameraná
v registri „C“, takže hranice by tam mali sedieť.
Kamil Haraj – Tichá, park.
Starostka – dajte návrh na uznesenie. Schvaľujete rekonštrukciu miestnej komunikácie –
doplňte ktorej a rekonštrukciu odvodňovacieho kanálu – doplňte ktorého.
Bc. Metod Kopresio – rigol okolo Drábika sa musí riešiť a Stará Košická. Na Tichej neviem,
že by niečo vytápalo.
Jozefína Kolesárová – chcem sa opýtať, bol tu niečo riešiť ohľadne rigolov pán Vereb?
Starostka – tam je problém s tým, čo padá z hnojnej jamy. Jemu to odkrýva pozemok. Tam
nie je obecný pozemok, sú tam súkromní vlastníci z druhej strany a pán predseda družstva
chce aj toto zrušiť. Nemáme v tej časti obecný pozemok.
Jozefína Kolesárová – dobre, čiže rigoly Stará Košická a Hlavná od družstva k domu Kozáka.
Starostka – a Stará Košická v akom rozsahu?
Bc. Metod Korpesio – po tú zákrutu ku Metodovi, ďalej by som už nešiel. Aby sme už nešli
za kaplnku. Tam treba oddeliť tú novú cestu od starej.
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Starostka – Hlavná od družstva čo znamená?
Jozefína Kolesárová – od rázcestia dole.
Starostka – čiže od Drábika ku Kozákovi. Mala by to byť parcela č. 81. Na Starej Košickej sa
napájame od Petka kam?
Jozefína Kolesárová – hore po Lachera smerom ku Fedorovi.
Starostka – po ktorej strane by mal ísť rigol nad Patrikom Kollárom?
Bc. Metod Korpesio – po tej strane ako je aj zvedený rigol z cintorína.
Tomáš Hudák – tam by nemalo ísť radšej cez cestu?
Starostka – pýtam sa na rozsah, lebo už vidím na viac ako 50 000 eur.
Jozefína Kolesárová – samozrejme, keď bude chýbať 1 alebo 1,5 metra tak sa to dokončí.
Starostka – preto sa pýtam na rozsah, lebo v prvom rade to treba naprojektovať. Projektantovi
musím povedať, že odkiaľ kam. Tak preto sa pýtam radšej dvakrát.
Bc. Metod Korpesio – chcem sa opýtať, nemôžeme si dať stretnutie cez deň?
Starostka – chcem to formou uznesenia. Potrebujem rozprávať s projektantom. Dobre takže,
ktoré ulice?
Bc. Metod Korpesio – Hlavnú by som riešil tak, že by sa vyfrézovala a hodil by sa nový
asfalt.
Starostka – tak skončíme na Hlavnej, keď chcete dať vyfrézovať cestu a dať asfalt.
Bc. Metod Korpesio – ale nie celú, len tam kde sú rozbité úseky. Ďalej Tichá v rámci
možností podľa toho, ktorá časť je naša a Cintorínska po koniec cintorína a Starú Košickú.
Starostka – dobre takže Hlavnú, Starú Košickú, Cintorínsku? Môže sa stať, že nám neschvália
nič a bude náš čistý zisk mínus projektová dokumentácia, mínus obstaranie projektovej
dokumentácie, mínus verejné obstarávanie dodávateľa stavby. Môžeme sa potom rozhodnúť,
dobre ideme do úveru. Budeme mať strop 120 000 Eur na cesty a urobíme to zo svojich
financií. Pri ďalšej výzve skúsime urobiť nový projekt. Podľa mňa netreba robiť nejaké
päťročné riešenia, hlavne keď ideme do rigolov. To je môj názor.
Tomáš Hudák – čo by si ty uprednostnila?
Starostka – mne je tiež ťažko vybrať ako Vám.
Bc. Metod Korpesio – ale na Hlavnej nie je 4-centimetrový asfalt.
Starostka – na Hlavnej je 20-centimetrový asfalt. Preto ja tvrdím, že Hlavná je ešte potom
všetkom, čo zvládla kamióny, ešte vždy na tom najlepšie.
Bc. Metod Korpesio – preto hovorím, že oni z Hlavnej nevyfrézujú veľa.
Tomáš Hudák – ale ja som nechcel nič frézovať. Ja som chcel dať len vyrezať okolo dier
kocky s pílou.
Bc. Metod Korpesio – s tou pílou ti také veci nespraví. Oni spravia výrez na 2 metre krát
meter. Ale je taký stroj, čo má žhavič, roztopí to, na to hodia trochu asfaltu. Lenže nad
potravinami má ryha 8 metrov na 1 meter. Preto vám hovorím, že to nemôže byť drahé, keď
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príde stroj, vyfrézuje sutinu, povozí tam, kde treba.
Starostka – on sa ani nemusí hýbať z Hlavnej, lebo potrebujeme rozšíriť cestu k potoku.
Bc. Metod Korpesio – a hovorím Vám, že Tichá bude stačiť taký 8 – 10 centimetrový asfalt.
Starostka – ale sme už na 100 000 Eur, lebo si zoberme, že má nejakých 700 metrov, 3 m
šírku a 8 cm asfaltu, 17 Eur/m2
Bc. Metod Korpesio – 700 metrov Tichá nemá. Maximálne 400 metrov.
Kamil Haraj – ja to beriem z pohľadu využiteľnosti občanov. Cintorínsku riešiš, lebo tam
chodíš, ale chodíte tam traja.
Tomáš Hudák – ja som za opravu pri parku, žiadne koberce.
Kamil Haraj – Cintorínsku by som vylúčil.
Starostka – dobre Hlavná oprava, či už frézovanie, poradíme sa, ďalej Stará Košická? Musíme
tam rátať s 50 t, bude to nákladné, rozsah od mosta po Lacherovi. Dobrá by bola
rekonštrukcia mosta.
Tomáš Hudák – ja som za Starú Košickú.
Jozefína Kolesárová – aj ja. Tým pádom by vyšla aj Cintorínska.
Starostka – ja by som dala aj opravy. Vyberte ešte nejaké opravy.
Jozefína Kolesárová – tá Cintorínska by vyšla.
Ing. Oxana Hospodárová odišla zo zasadnutia o 22.15 hod.
Starostka – môžem riešiť s projektantom, aby cestu na Starej Košickej vrátane odvodnenia
riešil v jednom a napríklad rigoly by riešil Hlavnú s Tichou. Možno dá taký návrh, že sa to
bude lepšie projektovať. My sme si to takto rozdelili, ale možno on mi povie, že v rámci toho
sa bude dať aj odvodnenie. Na Tichej by som riešila odvodnenie tiež v časti Homišák,
Kolibár, tak ako to navrhol Matej Silvay a Marián Para.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
schvaľuje rekonštrukciu miestnej komunikácie ulica Hlavná – oprava, Stará Košická – celý
povrch od Petka ku Lacherovi, Cintorínska – oprava a rekonštrukcia odvodňovacieho kanálu
na ulici Stará Košická v rozsahu od Petka ku Lacherovi a Hlavná v časti od Drábika k domu
pána Kozáka, ulica Tichá.
Hlasovanie:
Za:

4

Kamil Haraj, Tomáš Hudák,
Korpesio

Jozefína Kolesárová, Bc. Metod

0
Proti:
0
Zdržal sa:
3
Júlia Drábiková, M.A. Ivan Novotný, Matej Silvay
Neprítomní:
Poslanci tento návrh hlasovaním schválili bez pripomienok.
Bod 14
Zimná údržba
Starostka obce komisia na výber dodávateľa zimnej údržby nevybrala žiadneho uchádzača
preto bolo potrebné zverejnenie ďalšej výzvy. Výzva bola zverejnená na úradnej tabuli,
webovej stránke, hlásená prostredníctvom obecného rozhlasu. Na obec nebola doručená
žiadna cenová ponuka.
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Starostka obce požiadala poslancov o návrh riešenia zimnej údržby v obci december 2015marec 2016. Objednávka pre NDS bola zaslaná, vieme, že ulicu Čaksovú, Záhradnú,
Cintorínsku a časť aj Starej Košickej nevieme prostredníctvom NDS zabezpečiť.
Jozefína Kolesárová – trebalo by osloviť niekoho zvlášť na úzke uličky v rámci toho, že NDS
bude spravovať hlavné ťahy.
Starostka – hlavný ťah je to, že keď NDS príde po ceste III. triedy, tak odbočí na Hlavnú
a urobí malý okruh, to je Hlavná smerom ku družstvu a zíde po Tichej ulici späť na cestu III.
triedy, ak tam nie sú zaparkované autá.
Kamil Haraj – ale koho chceme osloviť. Keď sa neprihlásil nikto na celú obec, tak ako sa
prihlási niekto na uličky.
Starostka – keď budú zimy, tak mi povedzte ako to mám riešiť.
Bc. Metod Korpesio – uhľové prázdniny.
Tomáš Hudák – Vargovčák sa vyjadril, že on nemá problém.
Starostka – dobre tak sa dohodneme, že budeme volať Vargovčáka?
Tomáš Hudák – lenže tam bola nenormálna cena.
Starostka – teraz, keď mi začne sypať sneh, tak povedz, že čo mám robiť. Mám povedať, že je
tam vysoká suma. Keď nemáme volať jeho, tam mi povedzte koho druhého mám volať, alebo
nemám volať nikoho? Viem koho nemám volať. To viem naisto.
Jozefína Kolesárová – aj my to vieme tiež. Ja by som navrhovala predsa dať ešte výzvu.
Starostka – samozrejme výzva pôjde znova. Budeme sa obstarávať do marca.
Tomáš Hudák – ale môže sa stať, že dovtedy napadne sneh.
Bc. Metod Korpesio – aká tam bola cena?
Jozefína Kolesárová – je tam cena za km aj s posypom, potom bez posypu a pohotovosť.
Bc. Metod Korpesio – koľko je tam, keby sa celú zimu nesypalo?
Jozefína Kolesárová – tam je 1 Euro na hodinu, tak je aspoň v okolici.
Tomáš Hudák – čiže 24 Eur/deň.
Jozefína Kolesárová - v rámci toho, keď pracuje, tak sa pohotovosť nepočíta.
Starostka – vychádza to nejakých 720 Eur/mesiac.
Bc. Metod Korpesio – materiál na posyp máme?
Starostka – vo výzve sme mali, že si zabezpečí dodávateľ.
Tomáš Hudák – dobre, pôjde ďalšia výzva, ale môže sa stať, že nám napadne sneh.
Starostka – zastupiteľstvo schvaľuje zabezpečenie zimnej údržby prostredníctvom, prosím
návrhy.
Bc. Metod Korpesio – NDS.
Jozefína Kolesárová – NDS.
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Tomáš Hudák – zatiaľ by som dal NDS, pôjde nová výzva. Nemôžem povedať, že sme nemali
činnosť, lebo sme lámali ľudí, mali sme dokonca tak, že aj áno.
Starostka – takže toho Vargovčáka v žiadnom prípade nemôžem volať, aj keby mi tu napadlo
dva metre snehu.
Tomáš Hudák – no momentálne áno.
Bc. Metod Korpesio – môžete ho volať, len nepríde hneď.
Tomáš Hudák – len pohotovostne. Keď náhodou nám napadne veľa snehu, osloviť ho, či by
mohol prísť. Ale výzva pôjde. Ale budú tam upravené kilometre, keď už sme schválili, že
NDS bude robiť hlavné ťahy. Môžeme to tak urobiť?
Starostka – keď je veľká poľadovica, NDS mi neodbočí na Tichú ulicu, lebo priorita sú cesty
III. triedy a my máme len objednávku, nie zmluvu. Viem ako to bolo minulý rok, volala som
ich poobede, ak ste si pozreli dochádzku viete kedy s nimi išiel Maťo o 21:30 hod. Keď príde
v rámci toho, že posypuje, alebo čistí cesty III. triedy, tak mi nezaratáva dopravu z Košíc do
Klatova. Ak ich objednávam a majú voľné kapacity, tak platíme dopravu z Košíc, ale zase
potom všetok posypový materiál s ktorým prišiel, nechal tu a posypovalo sa aj ručne.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
schvaľuje vypísanie ďalšej výzvy, zabezpečenie zimnej údržby prostredníctvom NDS na
základe objednávky, v nutných prípadoch zabezpečenie zimnej údržby firmou VHV s. r. o.,
Myslavská 170, Košice v zmysle predloženej ponuky prijatej dňa 11.11.2015.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

4
0
0
3

Kamil Haraj, Tomáš Hudák,
Korpesio

Jozefína Kolesárová, Bc. Metod

Júlia Drábiková, M.A. Ivan Novotný, Matej Silvay

Poslanci tento návrh hlasovaním schválili.
Bod 15
Rôzne
Nesplnenie uznesenia OZ č. 47 zo dňa 17.6.2015 a odpoveď starostke na list zn. 847/2015
zo dňa 5.11.2015
Starostka obce v papierovej podobe Vám bol zaslaný list Patrika Truhana. Listom zo dňa
5.11.2015 bol vyzvaný na vrátenie zapožičaných vecí do 23.11.2015 v opačnom prípade bude
vec ohlásená na polícií. Vzhľadom k tomu, že veci v požadovanom termíne neboli vrátené
bola vec ohlásená na polícií a prebieha šetrenie.
Žiadosť o umožnenie uloženia kanalizačnej a elektrickej prípojky
Starostka obce dňa 14.12.2015 nám bola predložená žiadosť Michala Olenyáka a Mgr. Lucie
Olenyákovej o umožnenie uloženia kanalizačnej a elektrickej prípojky na parcele registra C
č. 1752 vo vlastníctve obce Nižný Klátov (viď príloha).
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
schvaľuje uloženie kanalizačnej a elektrickej prípojky na parcele registra C č. 1752 v k .ú.
Nižný Klátov pre Michala Olenyáka a Mgr. Luciu Olenyákovú, bytom Nižný Klátov Hlavná
10.
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Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

4
0
0
3

Kamil Haraj, Tomáš Hudák,
Korpesio

Jozefína Kolesárová, Bc. Metod

Júlia Drábiková, M.A. Ivan Novotný, Matej Silvay

Poslanci tento návrh hlasovaním schválili.
Podielové dane na rok 2016
Starostka obce pre rok 2016 je plánovaná výška podielových daní 219 843 €. Zvýšenie oproti
roku 2015 (194 201 €) o 25 642 €.
Prepočet podielových daní pre jednotlivé zariadenia:
prepočítaný počet žiakov: 1 308.4
MŠ: 20 detí
71,09 – jednotkový koeficient na rok 2016
ZŠ: 88 žiakov
MŠ: 71,09 x 20 x 33,8 = 48 056,84 €
( zvýšenie koeficientu 27,3 o 6,5 )
ŠJ: 71,09 x 88 x 1,8 = 11 260,65 €
Podľa prepočtu by sme v roku 2016 mali MŠ a ŠJ poskytnúť cca 59,3 tis. Eur, rozpočet tam
potrebujeme cca 75,0 tis. Eur, s navýšením tam treba počítať.
Prípojka bytový dom a MŠ
Starostka obce dňa 20.11.2015 Vám bol zaslaný mail ohľadne prípojky pre bytový dom
a MŠ. Záver: pretláčanie viacúčelového ihriska v 4 m hĺbke možné nie je (je tam nedostatok
priestoru). Bolo by možné pretláčanie v menšej hĺbke s tým, že pri bytovke bude potrebné
naprojektovať a vybudovať čerpačku. Zároveň však je potrebné urobiť zmenu stavby už
schválenej čerpačky pri MŠ, lebo sa nemusí postaviť až v takej hĺbke.
Vybudovať gravitačné potrubie ako bolo plánované, bude vyžadovať prekopanie ihriska
a jeho opravu, ktorá predpokladám nebude oprávneným nákladom v projekte.
Tomáš Hudák – nejaký odhad opravy ihriska? A čo sa týka prečerpávačky, isto sa vyjadril
Ondrej Hudák, že nechce? Lebo ja som sa rozprával s Michalom Hudákom a on mi povedal,
že nevie o tom, žeby s tým nesúhlasil.
Starostka – veď tu povedal, že nebude súhlasiť. Ja si to pamätám. Treba nám uzavrieť tento
bod.
Kamil Haraj – to pretláčanie naisto vedia urobiť?
Starostka – ani toto nezaručujú, že to v metrovej hĺbke prekopú. Jedna vec je metrová hĺbka,
ale pri prečerpávačke ide menší priemer rúry.
Bc. Metod Korpesio – treba to schváliť, nech to kopú. Onedlho treba robiť Juniáles a ešte
nemáme vykopanú jamu.
Starostka – do 4 m hĺbky prekopať ihrisko, tak?
Bc. Metod Korpesio – nie, nech skúšajú ten prepych.
Kamil Haraj – treba schváliť jedno, alebo druhé.
Starostka – najprv ideme obstarávať dokumentáciu, potom musím vybaviť stavebné
povolenie. Ideme do pretláčania, potrebujem ešte zmenu stavebného povolenia, o ktoré som
teraz žiadala o predĺženie a bola som ho správoplatniť. Prekopávanie, alebo pretláčanie. Do
Juniálesu nehrozí, aby sa to začalo robiť.
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Bc. Metod Korpesio – takže chceme pretláčať, alebo chceme rozkopať.
Starostka – povedzte vy.
Jozefína Kolesárová – ale keď sa bude pretláčať a zistí sa, že sa nedá pretlačiť?
Bc. Metod Korpesio – treba potom nové stavebné?
Starostka – nie. Tak prekopalo by sa iba v metrovej hĺbke, neprekopalo by sa v štvormetrovej
hĺbke.
Bc. Metod Korpesio – je podľa mňa lacnejšie prekopať v metrovej hĺbke.
Kamil Haraj – podľa mňa sa jedná o opravu. Lebo pretlak bude asi ťažší ako kopanie.
Bc. Metod Korpesio – a druhá vec je, že nemusí vyjsť a môže spraviť viac škody.
Starostka – pretlak je riadený, keď na niečo narazí, vyjde von, alebo ostane tam.
Bc. Metod Korpesio – platí sa za to, keď neprebije? Povie, že 10 metrov som prešiel, ďalších
15 metrov som neprešiel.
Starostka – obstaranie bude pretláčanie. Ja som dala jedinú podmienku pri vodovode, aby
neprekopali Cintorínsku ulicu a oni ju prekopali, lebo sa im tam zasekol vrták.
Jozefína Kolesárová – po celej dĺžke sú tie dva metre, či sa to stupňuje?
Bc. Metod Korpesio – prečerpávačka môže mať rovinu, lebo to tlačí samo.
Starostka – čiže tam bude nezmŕzajúca hĺbka a tak môže ísť potrubie aj do 70 centimetrov. Je
pravda, že môžeme sa dopracovať aj do takého štádia, že schválite pretláčanie, vypracuje sa
projektová dokumentácia a stavebné konanie ide cez účastníka konania, ktoré je družstvo
a ono povie, že nie. Tak nebudeme mať stavebné povolenie na pretláčanie.
Bc. Metod Korpesio – a kedy by sa kopalo?
Starostka – keď sa vybaví stavebné povolenie a dáte tam vlastné peniaze, tak sa môže kopať
aj zajtra. Zajtra nie, lebo vybavenie stavebného povolenia trvá minimálne tri mesiace.
Bc. Metod Korpesio – takže môžu robiť na ihrisku ľad?
Starostka – ľad môžu robiť, ak bude kto. Takže vyjadrite sa.
Bc. Metod Korpesio – nech kopú podľa mňa.
Starostka – nech kopú v štvormetrovej hĺbke?
Bc. Metod Korpesio – pretláčanie je štyri metre.
Starostka – nie, pretláčanie je meter. Keď ideme v samospáde, gravitačne štyri metre.
Nepretlačia, ale prekopú.
Bc. Metod Korpesio – tak dajme pretláčanie. Tým pádom nemusíme oslovovať družstvo.
Starostka – účastníkom konania bude.
Bc. Metod Korpesio – aj tak to môže stopnúť?
Starostka – môže. Na druhú stranu budeme mať poprípade dve dokumentácie. Poradím sa
s odborom životného prostredia, pretože keď mi sa nijako nedostaneme ku čerpačke, možno
30

urobíme tak, aby čerpačka slúžila iba pre materskú školu.
Jozefína Kolesárová – čiže pre bytovku nie?
Starostka – to by bola ďalšia možnosť, družstvo so všetkým súhlasí, len nechcú mať
čerpačku.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
schvaľuje vypracovanie dokumentácie prípojky formou pretláčania a s tým spojenú zmenu
stavebného povolenia.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

4
0
0
3

Kamil Haraj, Tomáš Hudák,
Korpesio

Jozefína Kolesárová, Bc. Metod

Júlia Drábiková, M.A. Ivan Novotný, Matej Silvay

Poslanci tento návrh hlasovaním schválili.
Brožúra „25 RÁD, AKO CHRÁNIŤ SVOJ ŽIVOT, ZDRAVIE A MAJETOK“
Starostka – do dnešného dňa ste sa nevyjadrili k tomu, či sa objednáva alebo nie, cenová
ponuka Vám bola zaslaná je to 2,76 €/1ks platí do konca roka 2015. Je to cena pre počet
kusov do 500.
Jozefína Kolesárová – ja si myslím, že je to dobrá vec a malo by sa to nakúpiť.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
schvaľuje nákup 250 ks brožúry „25 RÁD, AKO CHRÁNIŤ SVOJ ŽIVOT, ZDRAVIE A
MAJETOK“.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

3
0
1
3

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

Poslanci tento návrh hlasovaním schválili.
Nové povinnosti obecného úradu
Od 1.1.2016 pre obec vyplývajú viaceré povinnosti, musíme k tomu prispôsobiť kancelárie.
Od 21.12. do 4.1. 2016 vrátane bude obecný úrad z technických príčin zatvorený.
MAS stratégia, príprava PHSR
Zmenili sa metodické pokyny k vypracovaniu stratégie. Termín na predloženie stratégie sa
predĺžil do 15.12.2015, nakoľko sa uskutočnilo VZ a bola potrebná aj zmena stanov.
Žiadosť o čistenie priehradzky
Starostka – zástupca SVP boli na konaní spolu s OÚ ŽP. Informovali nás, že plánujú vyčistiť
priehradzku. Bol dohodnutý vývoz materiálu pre potreby Urbariátu.
Zároveň som požiadala o znovu vyčistenie Nižnoklátovského potoka, hlavne v časti pri
kostole.
Rozpočtové opatrenie predložené ZŠ v Nižnom Klátove
Starostka obce odovzdala slovo pani Jozefíne Kolesárovej, nakoľko rozpočtové opatrenie nám
pred zasadnutím nebolo predložené.
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Jozefína Kolesárová – sú to len položky medzi Všeobecnou zdravotnou poisťovňou
a ostatnými poisťovňami na prvom stupni a ďalej odmeny, ktoré priznali zo štátnych peňazí.
Museli sa zakomponovať do rozpočtu.
Bc. Metod Korpesio – čo máme o tom rozhodnúť, či berieme na vedomie?
Jozefína Kolesárová – schváliť, aby to mohli zapracovať.
Starostka – stačia Vám takého informácie, môžem dať hlasovať? Ja neviem o akú sumu sa
tam jedná, nemala som to predložené.
Bc. Metod Korpesio – neovplyvňuje to rozpočet?
Starostka – ovplyvňuje to rozpočet. Zvyšujú sa výdavky.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 3 predložené základnou školou.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

4
0
0
3

Kamil Haraj, Tomáš Hudák,
Korpesio

Jozefína Kolesárová, Bc. Metod

Júlia Drábiková, M.A. Ivan Novotný, Matej Silvay

Poslanci tento návrh hlasovaním schválili bez pripomienok.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
berie na vedomie informácie ohľadne nesplnenie uznesenia OZ č. 47 zo dňa 17.6.2015
a odpoveď starostke na list zn. 847/2015 zo dňa 5.11.2015; podielových daní; nových
povinností obecného úradu, MAS stratégia, príprava PHSR; žiadosť o čistenie priehradzky.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

4
0
0
3

Kamil Haraj, Tomáš Hudák,
Korpesio

Jozefína Kolesárová, Bc. Metod

Júlia Drábiková, M.A. Ivan Novotný, Matej Silvay

Poslanci tento návrh hlasovaním zobrali na vedomie.
Bod 16
Diskusia
Starostka obce otvorila diskusiu.
Kamil Haraj – čo sa týka zastávky na Mlynkoch pri Čonkovi, on bude súhlasiť, len oficiálne
sa nevyjadrí. On v tom vidí aj pozitíva aj negatíva.
Bc. Metod Korpesio – počítal som to na svojom tachometri a nie je to ani 400 metrov od
zastávky. Čiže to SAD ani neschváli. Hovorili ste, že musí byť rozdiel 500 metrov.
Starostka – ja som to nehovorila, hovoril to Kamil. Kamil hovoril, že tam má niekoho, kto by
to vybavil. A ako môže povedať, že sa nevyjadrí, keď na jeho asfalte by sme mali dať
označník zastávky. Tam sme počítali s tým, že presvedčíme Eurobus na výnimku, že
nepotrebujeme upravovať povrch, že tu budeme mať súhlas Čonku, lebo tam má schválené
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parkovisko. A z tej druhej strany nám tým pádom vyjde, že tam bude občasné státie, takže
zatiaľ nebudeme spevňovať plochu. Takže Váš návrh ohľadne zastávky, je jednať tak či tak?
Bc. Metod Korpesio – mali sme sa spýtať druhej strany, či chcú zastávku.
Starostka – dobre, čiže vyjadrenie Čonku máme a spýtame sa druhého oproti cez cestu.
Ostáva to na Eurobuse, pretože policajt a aj zástupca okresného úradu povedal, že on v tom
problém nevidí, pretože sú tam dobré rozhľadové pomery.
Jozefína Kolesárová – ešte som sa chcela opýtať, kedy má prísť Metod podpísať upravenú
zápisnicu.
Starostka – zápisnica je hotová a podpísaná. Buď ju podpíšte tak, ako je napísaná, alebo ju
nepodpíšete.
Jozefína Kolesárová – čiže nie je doplnená a to čo žiadal?
Starostka – nie, nie je. Máme tu zapisovateľku, nech sa vyjadrí.
Jozefína Kolesárová – dôvod, pani zapisovateľka, prečo nie je doplnená tak, ako žiadal?
Pýtam sa, prečo nie je doplnená v takom rozsahu, ako žiadal?
Starostka – v akom rozsahu chceš dopĺňať? Vyjadrila si sa, že chceš mať svoje vyjadrenie
napísané v plnom rozsahu. Ja som to nekontrolovala. Napísali ste to v plnom rozsahu Andrea?
Andrea Müllerová – napísala som to tak, ako to bolo na diktafóne.
Starostka – lebo prišla požiadavka, že to má byť dopísané v plnom rozsahu. Tak neviem, aký
má byť ten plný rozsah. A keď Vám nestačí, že som podpisovala uznesenia 29.11.2015, lebo
Andrei trvalo aj tento rozsah urobiť 10 dní, tak neviem. Už sa teším na terajší zápis.
Jozefína Kolesárová – proste niektoré veci, ktoré chce tam mať poslanec doplnené, tak by
doplnené mali byť.
Starostka – má to povedať na rokovaní, že chce to mať v zápisnici.
Jozefína Kolesárová – to budeme musieť stále takto povedať, že žiadame.
Starostka – takže pán Korpesio, podpíšete v takom rozsahu zápisnicu, aby som ju vedela
zverejniť?
Bc. Metod Korpesio – dobre.
Jozefína Kolesárová – budeme vedieť, že máme stále povedať, že chceme to a to do zápisnice.
Bod 17
Záver
Starostka obce ukončila šieste zasadnutie obecného zastupiteľstva, poďakovala prítomným za
účasť. Zasadnutie bolo ukončené o 22:55 hod.

Overovatelia:

Kamil Haraj

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

.......................................
PhDr. Ing. Marcela Jokeľová
starostka obce
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Tomáš Hudák

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

Zapisovateľka:
Andrea Müllerová

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

34

