OBEC NIŽNÝ KLÁTOV
Zápisnica
z trinásteho zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 16.03.2017
Prítomní:

Starostka obce: PhDr. Ing. Marcela Jokeľová
Poslanci: Júlia Drábiková, Kamil Haraj, Tomáš Hudák, Jozefína Kolesárová
(príchod o 19:08 hod), Bc. Metod Korpesio, Matej Silvay
Neprítomný:
M.A. Ivan Novotný
Ďalší prítomní: Ing. Oxana Hospodárová, hlavná kontrolórka obce
Andrea Müllerová, zamestnankyňa obce
Verejnosť:
viď prezenčná listina
Program:
 Otvorenie zasadnutia
 Schválenie programu, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
a navrhovateľa uznesení
 Kontrola prijatých uznesení
 Správa o výsledkoch kontroly hlavnej kontrolórky od 1.1.2017 do 28.2.2017
 Návrh rozpočtu na roky 2017 – 2019, stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu
rozpočtu na roky 2017 – 2019
 Žiadosť o bežný transfer od zriaďovateľa na dofinancovanie nutných opráv
budovy ZŠ
 Žiadosť Evy Truhanovej zo dňa 9.2.2017 o preplatenie kanalizačnej prípojky
 Príprava 700.výročia prvej písomnej zmienky o obci
 Rôzne
 Diskusia
 Záver
Bod 1
Otvorenie zasadnutia
V zmysle pozvánky trináste zasadnutie obecného zastupiteľstva v Nižnom Klátove otvorila
starostka obce. Pozvánka na dnešné zasadnutie bola poslancom doručená spolu s materiálmi,
bola zverejnená. Prítomní sú 5 poslanci. Ospravedlnil sa pán M.A. Ivan Novotný. Sme
uznášania schopní, môžeme začať.
Bod 2
Schválenie programu, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a navrhovateľa
uznesení
Starostka obce konštatovala uznášaniaschopnosť obecného zastupiteľstva a predložila na
schválenie návrh programu zasadnutia. Požiadala poslancov o predloženie návrhov na
doplnenie, zmeny bodov programu zasadnutia.
Starostka obce dala schváliť program 13. zasadnutia obecného zastupiteľstva:
 Otvorenie zasadnutia
 Schválenie programu, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
a navrhovateľa uznesení
 Kontrola prijatých uznesení
 Správa o výsledkoch kontroly hlavnej kontrolórky od 1.1.2017 do 28.2.2017
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 Návrh rozpočtu na roky 2017 – 2019, stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu
rozpočtu na roky 2017 – 2019
 Žiadosť o bežný transfer od zriaďovateľa na dofinancovanie nutných opráv
budovy ZŠ
 Žiadosť Evy Truhanovej zo dňa 9.2.2017 o preplatenie kanalizačnej prípojky
 Príprava 700.výročia prvej písomnej zmienky o obci
 Rôzne
 Diskusia
 Záver
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

5
0
0
2

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

Poslanci tento návrh programu zasadnutia hlasovaním schválili.
Za zapisovateľku zo zasadnutia obecného zastupiteľstva starostka určila Andreu Müllerovú,
za overovateľov: Júliu Drábikovú, Kamila Haraja. Za navrhovateľa bola navrhnutá Jozefína
Kolesárová, keďže bola neprítomná, za navrhovateľa uznesení bol určený Bc. Metod
Korpesio.
Bod 3
Kontrola plnenia uznesení
Starostka – na minulom zasadnutí bolo prijatých 11 uznesení.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie kontrolu plnenia uznesení (uznesenie č. 160);
správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Nižný Klátov za rok 2016 (uznesenie
č. 163); správu o vybavovaní sťažností, petícií, žiadostí na ochranu pokojného stavu a iných
podnetov Obce Nižný Klátov za rok 2016 (uznesenie č. 164); informácie starostky o návrhu
hlavných úloh obce na roky 2017, 2018, 2019 (uznesenie č. 167); informácie ohľadne
rozpočtového opatrenia č. 3 ZŠ k 31.12.2016; zmluvy na uloženie zeminy; ukončenia
pracovného pomeru; prípravy ľadovej plochy; revízie plynu; stretnutia ľudí dobrej vôle;
vianočnej výzdoby; vývozu odpadu; archivácii dokumentov; žiadosti o grant z Karpatskej
nadácie; voľne sa pohybujúcich psoch; predvolania na pojednávanie ohľadne RICORSO
s.r.o.; šachového turnaja; vodovodu Nižný Klátov; verejného obstarávania energií; MAS
Rudohorie; obsadenia miesta pomocníka v ŠJ pri MŠ Nižný Klátov; poruchy hlavného
zberača – časť Mlynky; opony v sále KD; žiadosti o poskytnutí podpory formou dotácie;
čistenia regulácie Nižnoklátovského potoka; zrušenia verejného obstarávania zimnej údržby a
odstavných plôch v obci Nižný Klátov a jej zabezpečenie prostredníctvom objednávky;
zastupujúcej riaditeľky v MŠ; opravy verejného osvetlenia; prípravy rozpočtu (uznesenie č.
170).
Uznesením bolo schválené uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena spočívajúce v
práve Obce Nižný Klátov uloženia kanalizačného potrubia a kanalizačných šácht, ich
užívanie, prevádzkovanie; vstupu na pozemok a vstupu na pozemok ním určeným osobám za
účelom prevádzkovania, opravy, údržby a prípadnej rekonštrukcie kanalizačného potrubia a
šácht v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom na pozemku KN-E č. 401, druh pozemku
orná pôda, výmera 176 m2 , LV 894, okres Košice – okolie, Obec Nižný Klátov, k. ú. Nižný
Klátov. Vecné bremeno sa zriadi bezodplatne (uznesenie č. 161); uzavretie zmluvy o zriadení
vecného bremena spočívajúce v práve Obce Nižný Klátov uloženia kanalizačného potrubia a
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kanalizačných šácht, ich užívanie, prevádzkovanie; vstupu na pozemok a vstupu na pozemok
ním určeným osobám za účelom prevádzkovania, opravy, údržby a prípadnej rekonštrukcie
kanalizačného potrubia a šácht v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom na pozemku
KN-E č. 3205/8, druh pozemku vodná plocha, výmera 40 m2 , LV 1772, okres Košice –
okolie, Obec Nižný Klátov, k. ú. Nižný Klátov. Vecné bremeno sa zriadi bezodplatne
(uznesenie č. 162); uloženie kanalizačného potrubia na parcele registra C č. 1752 v k .ú.
Nižný Klátov pre Radoslava Jokeľa a Mgr. Celestínu Jokeľovú, bytom Nižný Klátov,
Cintorínska 264/8A (uznesenie č. 165); uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena
spočívajúceho v záväzku Obce Nižný Klátov strpieť v prospech Radoslava Jokeľa, Mgr.
Celestíny Jokeľovej umiestnenie kanalizačného potrubia k stavbe rodinného domu na parcele
č. 77/2, jeho užívanie, prevádzkovanie; vstup oprávneného a ním poverených osôb peši,
vozidlami alebo mechanizmami na dotknuté nehnuteľnosti v súvislosti s projektovaním,
zriaďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, prevádzkovaním alebo na účely opráv, údržby,
kontroly kanalizačného 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 kanalizačného
potrubia v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom na časti pozemku KN-C 1752, druh
pozemku zastavaná plocha, výmera 3 787 m2 , LV 900, okres Košice – okolie, Obec Nižný
Klátov, k. ú. Nižný Klátov. Vecné bremeno sa zriadi bezodplatne (uznesenie č. 166); obálku
knihy podľa návrhu č. 3 (uznesenie č. 168); vystúpenie Jožko, Jožka dňa 12.8.2017 a
náklady s tým spojené (uznesenie č. 169).
Uznesením odporučilo pripraviť návrh rozpočtu s poskytnutím dotácie vo výške 900 € OZ
Rodičovské združenie Klatovčanik, 1 500 € Rímskokatolíckej cirkvi a príspevku 600 € pre
Klub dôchodcov (uznesenie č. 167).
Neboli schválené návrhy uznesení k bodu kontrola plnenia uznesení (zrušenie uznesenia
o doplnení sociálneho fondu), k bodu programu plat starostky obce.
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. 161/2017,
162/2017, 166/2017, 168/2017, 169/2017 zo dňa 9.2.2017 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 v Nižnom Klátove
berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

5
0
0
2

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

Poslanci tento návrh zobrali na vedomie.
Bod 4
Správa o výsledkoch kontroly hlavnej kontrolórky od 1.1.2017 do 28.2.2017
Starostka obce bola Vám zaslaná správa o výsledkoch kontroly od 1.1.2017 do 28.2.2017
s návrhom na uznesenia. Dávam hlasovať o každom zvlášť (viď príloha).
Bc. Metod Korpesio – to ste vy robili?
Ing. Oxana Hospodárová – áno.
Bc. Metod Korpesio – tu je napríklad, uznesenie č. 130/2016, obecné zastupiteľstvo predáva
pozemok o výmere 99 m² za cenu 20 € za m². 99 x 20 mi nevychádza 1 320 €.
Ing. Oxana Hospodáová – toto som kopírovala z uznesení.
Bc. Metod Korpesio – treba dávať pozor, lebo tu máte cenu 1 320 €.
Ing. Oxana Hospodárová – ja som uznesenie kopírovala z uznesení. Dobre, v poriadku.
Bc. Metod Korpesio – 99 x 20 je 1 980 €. Zmluva je podpísaná?
Ing. Oxana Hospodárová – zmluva je podpísaná a zverejnená. Skontrolujem následne zmluvu,
aj uznesenie.
Bc. Metod Korpesio – je to zmluva s Erikom Zamborským a Ivanou Šedivou. Viem, že sme
im to schvaľovali. Dúfam, že niekto ten rozdiel zaplatí.
Andrea Müllerová – donesiem zmluvu.
Andrea Müllerová – celková parcela, z ktorej sa odčleňovali nové parcely mala výmeru 99
m². Odčlenením vznikli dve nové parcely, jedna o výmere 17 m² a druhá o výmere 49 m². To
je spolu 66 m². A 66 x 20 je 1 320 €.
Starostka – uznesenie bolo prijaté správne, bol to predaj časti pozemku. Uznesenie bolo takto
prijaté, pretože nebol vyhotovený geometrický plán.
Bc. Metod Korpesio – treba upraviť uznesenie.
Starostka – v uznesení máte časť pozemku, je nemôžem doplňovať uznesenie. Takto bolo
prijaté. Na základe uznesenia sa urobil geometrický plán. Na základe geometrického plánu sa
vypracovala zmluva. Oni zaplatili za to, čo mali odčlenené. Je tam ešte ďalšia časť pozemku.
Bc. Metod Korpesio – nabudúce to treba okatejšie napísať.
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Starostka – oni nebudú robiť geometrický plán, ak my im to nepredáme. Za geometrický plán
by zbytočne zaplatili 200 €. Takto to bolo zaužívané. Ak to chcete ináč, tak nie je problém.
Budeme predávať pozemok s tým, že bude dopredu vypracovaný geometrický plán. Môžeme
sa tak dohodnúť.
Bc. Metod Korpesio – v uznesenie č. 131 je tiež predaj časti obecného pozemku a tu to sedí.
Andrea Müllerová – Bystrianska mala dopredu urobený geometrický plán.
Starostka – časť pozemku je 100 m², celý pozemok má 166 m². V tých zámeroch to je. Keby
ste mi to napísali, tak by som Vám doniesla mapy, že na základe čoho ste to schvaľovali
uznesením. Tam ste to mali podložené. Bystrianskej sme schvaľovali predaj časti obecnej
parcely odčlenenú na základe geometrického plánu. Ale dodnes nemáme podpísanú zmluvu,
dodnes nie je pozemok zaplatený. V správe je to tuším uvedené.
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 01.01.2017 do 28.02.2017.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

5
0
0
2

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

Poslanci tento návrh schválili.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
ruší uznesenie č. 35/2015 zo dňa 8.4.2015.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

1
0
4
2

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

Poslanci tento návrh hlasovaním neschválili.
Ing. Oxana Hospodárová – ja prepáčte len na doplnenie, obec naozaj nemôže do sociálneho
fondu prispieť.
Bc. Metod Korpesio – niečo sa možno raz udeje, tak sme skonštatovali.
Starostka – na to nie je potrebné uznesenie.
Ing. Oxana Hospodárová – udeje sa len vtedy, ak obec bude mať zisk z podnikateľskej
činnosti.
Bc. Metod Korpesio – vadí Vám to?
Ing. Oxana Hospodárová – nie.
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Bod 5
Návrh rozpočtu na roky 2017 – 2019, stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu
na roky 2017 – 2019
Starostka - dňa 9.2.2017 sme na obecnom zastupiteľstve prerokovali plán hlavných úloh
a žiadosti, bolo prijaté uznesenie č. 167/2017. Požiadavka v zmysle uznesenia bola
spracovaná v rozpočte. Návrh rozpočtu obce s komentárom bol dňa 14.2.2017 zaslaný
mailom poslancom a základnej škole, zverejnený na webovej stránke obce a úradnej tabuli.
Do rozpočtu obce boli zapracované príjmy z podielových daní, dotácií (viď príloha). Návrh
bol zaslaný na spracovanie základnej škole. Návrh rozpočtu s komentárom škola predložila
1.3.2017, kedy bol zverejnený (viď príloha).
Predtým ako otvorím rozpravu o tomto bode, rada by som pripomenula, že v rozpočte
počítame s nákladom na cestu 120,0 tis. eur, rozpočtový náklad je tam 134,0 tis. eur. Rovnako
v rozpočte nepočítame s navýšením platu učiteľov od septembra, ak sa zvýšenie schváli bude
potrebné prijať rozpočtové opatrenie alebo počítať s tým teraz.
Dňa 8.2.2017 nám z okresného úradu, odboru školstva bolo doručené oznámenie o výške
finančných prostriedkov na rok 2017 pre ZŠ v Nižnom Klátove a príspevok pre MŠ (488 €),
celkový rozpočet školy počíta so sumou 210 417 €, z toho normatív na mzdy a prevádzku
je 203 075 € (mzdy 126 725 €, poistné 44 290 €, prevádzka 32 060 €). Nenormatívne
výdavky sú vo výške 7 342 €. Rozpočet mala ZŠ spracovať na sumu 216 975 €, ŠKD 10,0
tis. €, spolu 226 975 €. Rozpočet bol predložený na sumu 235 049 €, čo je o 8 074 € viac
ako v návrhu rozpočtu obce. Nech sa páči vyjadrite sa k rozpočtu.
Tomáš Hudák – chcem sa opýtať, čo je nájom za nájomné v školskom rozpočte.
Starostka – neviem, či nemajú prenajaté nejaké počítače. Neviem. Môžu mať aj počítačový
program.
Kamil Haraj – tie pripomienky, ktoré mala finančná komisia, ktoré si nám poslala mailom, je
to zapracované do rozpočtu?
Starostka – dnes prišli pripomienky z finančnej komisie. Ktorú pripomienku myslíš?
Kamil Haraj – rozpísať položkovite
Starostka – položkovite je tam rozpísať dotáciu na kostol. Ja neviem položkovite rozpísať
dotáciu na kostol.
Bc. Metod Korpesio – oni to nevedeli nájsť v rozpočte, lebo tam bolo pre škôlku, pre
dôchodcov a pre kostol. Nevedeli to pod nijakou položkou nájsť.
Ing. Oxana Hospodárová – možno to Vás pomýlilo, že klub dôchodcov je v rámci úradu, nie
ako dotácia.
Starostka – klub dôchodcov nemá IČO. My im nemôžeme poskytnúť dotáciu. Počítame
s transferom pre CVC (to sú dotácie pre centrá voľného času). Na to máme VZN. To je
položka 1500 €. Ďalej položka 700. výročie obce. V zápise komisie je, že „suma je príliš
vysoká, aby bola schválená bez preukázaného verejného obstarávania vybraných služieb,
respektíve výberového konania“. Suma bola schválená uzneseniami, lebo ak sa rozhodnete, že
chcete Kollárovcov, tak nemajú s kým súťažiť. Tam máme tieto náklady, ďalej máme náklady
na knihu, plus je tam narátaných 9 000 €, ktoré boli vyčíslené ako predbežná cena verejného
obstarávania zákazky. Ak sa Vám to zdá veľa, tak povedzte, že čo budeme obstarávať.
Kamil Haraj – ja konkrétne viem, že sme bavili o tom, že čo na čo pôjde. Finančná komisia to
chce mať rozpísané. Je s tým problém?
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Starostka – oni to nechcú mať rozpísané. Ja teraz tomu rozumiem tak, že je to vysoká suma.
Bc. Metod Korpesio – Maťo to včera vysvetľoval, že je to najvyššia suma, ktorú by sme
nemali prekročiť a že celková suma môže byť nižšia. Tak som to ja pochopil.
Starostka – v tej sume nie je len 700. výročie, ale aj kultúrne akcie ako zájazd dôchodcov, deň
matiek, posedenie s dôchodcami, klub dôchodcov, turnaje, zájazdy, vianočná akadémia,
rozlúčka s deviatakmi. Tá suma tam môže zostať, nemusíme ju vyčerpať. 700. výročie máme
v bode programu zvlášť, môžeme sa toho dotknúť. Ďalej v zápise komisie je „je nevyhnutné,
aby bol havarijný stav školy zahrnutý do rozpočtu. Navrhujeme bezpodmienečne využiť na
tento účel štrukturálne fondy, nakoľko budú vypísané prostredníctvom Ministerstva
hospodárstva“. Čo sa týka školy, máme to aj zvlášť v bode rokovania. Ďalej v zápise bolo
„vyjadrenie k žiadosti Patrik Bujňák – dotácia pre škôlku 900 €. Je to nevýhodné pre obec,
nakoľko dotácie pre materskú školu v našej obci bolo v pomere k iným zariadeniam
schválených nepomerne viac finančných zdrojov, ktoré sú momentálne potrebnejšie pre iné
zariadenia obce.“ Tomu som veľmi nerozumela.
Tomáš Hudák – že do škôlky išlo viac peňazí.
Starostka – dotácia pre Klatovčanik bola minulého roku 200 €. Ale tak ste si to požadovali na
minulom zasadnutí, tak to bolo zapracované a to 900 € pre Klatovčanik, ďalej ste
pripomienkovali 1500 € na kostol, 600 pre Klub dôchodcov, 200 € na deň zdravia.
V pripomienke finančnej komisie je na deň zdravia 400 €. Rozpočet bol spracovaný na 200 €.
Ďalej finančná komisia pripomienkovala, že Vám nebolo doručené čerpanie rozpočtu za rok
2016. Čerpanie za rok 2016 je v rámci rozpočtu v kolónke skutočnosť za rok 2016. Ďalej tu
máme úpravu ciest v našej obci. Ktorú sumu ste mysleli?
Bc. Metod Korpesio – je to celkovo 255 000 €.
Starostka – je tam vysprávka ciest ulice Hlavná, to čo som hovorila, je tam 120 000 €, aj keď
v rozpočte je 134 000 €. 100 000 € je na rigoly. To nie je z našich peňazí, je to žiadosť na
Environmentálny fond. 5 000 € sú naše peniaze. 30 000 € tiež nie sú naše peniaze. Keď si to
pozriete, tak kód 41 sú vlastné zdroje, 46 je environmentálny fond, 45 je rezervný fond
a 1AG2 sú prostriedky zo štrukturálnych fondov. Takže vlastné peniaze sú 125 493 €. To
znamená, že keď tých 100 000 € nedostaneme z environmentálneho fondu, ako sme dostali na
prípojku pre materskú školu, tak nepotrebujeme tých 5 498 € v rozpočte. Nemôžem to ináč
prerozdeľovať.
Bc. Metod Korpesio – nebavili sme sa o iných cenách? Nespomínali sme nejakých 180 000 €?
Starostka – my tam môžeme dať 180 000 €.
Bc. Metod Korpesio – čo z toho spravíme?
Starostka – Hlavnú ulicu od parku a pri Žofii Drábikovej skončíme, resp. pri Kozákovi celý
povrch. Čiže stiahnuť asfalt 4 až 6 cm a potiahnuť nový.
Júlia Drábiková – ale s tým, že značka 12,5 t ostáva.
Matej Silvay – musí ostať.
Starostka – a čo týka pripomienkovania rozpočtu, ste sa zariadili tak, že ste nezrušili
uznesenie o sociálnom fonde. Toľko k pripomienkam.
Júlia Drábiková – ešte sa chcem opýtať, je dvakrát položka rigoly. Pri jednej je suma 100 000
€ a pri druhej 5 493 €. Jedno je zo 45-ky a jeho zo 46-ky.
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Starostka – 46-ka je rezervný fond, čiže naša spoluúčasť cca 5 % a 45-ka je environmentálny
fond a 1AG2 sú štrukturálne fondy z PPA.
Jozefína Kolesárová prišla na zasadnutie obecného zastupiteľstva o 19:08 hod.
Júlia Drábiková – na cestu nám nebude treba projektovú dokumentáciu?
Starostka – projektovú dokumentáciu máme a aj schválené to máme. Takže chcete urobiť
nejaké úpravy, alebo môžem dať hlasovať?
Neboli predložené žiadne návrhy, starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné
zastupiteľstvo v Nižnom Klátove v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v z. n. p., § 4 a § 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v znení neskorších predpisov
I. prerokovalo návrh rozpočtu obce na roky 2017 - 2019
II. berie na vedomie
a) návrh rozpočtu na roky 2018 a 2019
b) stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2017-2019
c) neuplatňovanie programov v rozpočte Obce Nižný Klátov od roku 2014
III. schvaľuje
a) rozpočet na rok 2017 do výšky jednotlivých ekonomických kategórií v celkovej
sume:
Bežný rozpočet
- príjmy ........................537 570 €
- výdavky......................524 504 €
Kapitálový rozpočet
- príjmy.........................252 000 €
- výdavky......................396 057 €
Finančné operácie
- príjmy .........................130 991 €
- výdavky .......................
0 €
Rozpočet SPOLU
- príjmy ........................920 561 €
- výdavky .................... 920 561 €
b) použitie rezervného fondu obce v sume 125 493 € na 5% spoluúčasť na
spolufinancovaní projektov: „Rekonštrukcia odvodňovacích kanálov na ul. Stará
Košická – Nižný Klátov a financovanie rekonštrukcie miestnej komunikácie ulica
Hlavná
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:
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Júlia Drábiková, Kamil Haraj, Tomáš Hudák, Bc. Metod Korpesio,
Matej Silvay

0
1
1

Jozefína Kolesárová
M. A. Ivan Novotný

Poslanci tento návrh hlasovaním schválili bez pripomienok.
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Bod 6
Žiadosť o bežný transfer od zriaďovateľa na dofinancovanie nutných opráv budovy ZŠ
Starostka - dňa 1.3.2017 nám bola doručená žiadosť o bežný transfer od zriaďovateľa na
dofinancovanie nutných opráv budovy ZŠ. Obec neposkytuje transfer pre ZŠ, môže navýšiť
rozpočet, ak je to nevyhnutné a má na to voľné zdroje. A keďže sme v schodkovom rozpočte,
obec na to peniaze nemá. Škola má pridelené peniaze na prevádzku cca na úrovni minulého
roka. Finančné prostriedky základnej školy normatíva (mzdy a prevádzku) a nenormatíva za
roky 2011 až 2016 máte v prílohe spracované. Pre porovnanie predkladám aj finančné
prostriedky na mzdy a prevádzku obecného úradu a materskej školy so školskou jedálňou.
Nenavrhujem finančné prostriedky na opravy v základnej škole schváliť.
Jozefína Kolesárová – ten havarijný stav, to sa jedná o ríny, čo bol v zime problém, že tam
bol ľad?
Tomáš Hudák – ja si myslím, že ríny to nevyriešia. Nech vymyslia plechový podchod pre
deti.
Matej Silvay – oni urobili najväčšiu hlúposť, čo mohli urobiť a to chodník okolo školy, keď
nie je zabezpečená strecha. Vyhodili peniaze na zbytočnosti.
Tomáš Hudák – ja nevidím problém urobiť to tak, ako je to za kultúrnym domom. Bežne
v školách je to robené tak, že sú tyčky a na vrchu je trapézový plech ako ochrana pre deti.
Skôr toto by som odporučil, ako ríny.
Júlia Drábiková – tu píšu, že aj komín je v havarijnom stave. Ja si myslím, že aj ten komín
treba opraviť.
Matej Silvay – komín je v strede budovy zbúraný asi do polovice. Nad strechou bývalej
kotolne trochu prečnieva.
Tomáš Hudák – keby sa to dalo len pod strechu dole a ďalej len klampiarčina.
Matej Silvay – tam to nie je v strašnom stave. V strašnom stave je strecha nad kotolňou, kde
sú pece.
Tomáš Hudák – niekde som zachytil, že sa majú robiť nejaké dielne v škole.
Starostka – dielne sú povinné do roku 2018. Bol na to vypísaný projekt, ale keďže náš
monitor dopadol, ako dopadol, tak sme mohli podať žiadosť, ale boli by sme automaticky
vylúčení. Škola nemá oveľa znížené peniaze na prevádzku. Minulý rok mala 33 980 €, teraz
má 32 000€ a zostatok z minulého roku má 5 083 €. Ja nevidím dôvod, aby sme navyšovali
rozpočet základnej školy. Rozpočet základnej školy v prevádzke základnej školy klesá.
V roku 2015 bola prevádzka 35 000 €, v roku 2014 37 000 €, v roku 2013 35 000 €, v roku
2012 34 000 €, v roku 2011 33 000 €.
Tomáš Hudák – majú v tom zahrnuté aj platy?
Starostka – to je len prevádzka. Platy sú 174 000 € v roku 2016, 173 630 € v roku 2015,
178 000 € v roku 2014, 164 000 € v roku 2013, 154 000 € v roku 2012 a 137 000 € v roku
2011. Len na porovnanie prevádzka v materskej škole vrátane školskej jedálne na budovu je
20 893 € v roku 2016, 21 573 € v roku 2015, 23 676 € v roku 2014, 20 170 € v roku 2013,
20 511 € v roku 2012, 23 465 € v roku 2011. Prevádzka budovy obecného úradu v roku 2016
bola 33 484 €, v roku 2015 31 000 €, v roku 2014 34 000 €, v roku 2013 34 000 €, v roku
2012 35 000 €, v roku 2011 36 000 €. My sme pod úrovňou základnej školy, ak počítam
prevádzku dvoch budov a k domu smútku som sa ešte nedostala. Ja som svoj názor povedala.
Ja neodporúčam prijať žiadne uznesenie.
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Metod Korpesio – údržbu zabezpečuje škola, alebo zriaďovateľ.
Starostka – základnú bežnú údržbu a ja to považujem za bežnú údržbu si má zabezpečovať
škola. To nie je nová stavba, v rámci prevádzky si to má zabezpečiť.
Bc. Metod Korpesio – neviem či výmena odkvapových zvodov je bežná údržba.
Starostka – otázka je, že či tie zvody pomôžu. Ja si tiež myslím, že nie.
Jozefína Kolesárová – tak potom je potrebné iné riešenie, ak nie zvody.
Júlia Drábiková – tak potom to, čo navrhuje Tomáš. Niečo kvôli deťom musia urobiť.
Bc. Metod Korpesio – keď cencúle niekoho zabijú, tak kto bude zodpovedný.
Tomáš Hudák – a keď bude na novej ríne cencúľ?
Bc. Metod Korpesio – ja teraz nehovorím o rínach. Ja hovorím, že kto je zodpovedný. Treba
tak ako hovorila Jozefína vymyslieť iné riešenie.
Starostka – na to je tam riaditeľka. Škola má právnu subjektivitu.
Jozefína Kolesárová – budova základnej školy je obecná, nie?
Matej Silvay – keď v škole odchádzali kotle, kto povedal, aby obecný úrad kúpil kotle? Nikto.
Teraz sa budeme baviť o rínach. Tak sa bavme o podstatnejších veciach ako sú ríny.
Jozefína Kolesárová – tak musí sa dať iný návrh.
Júlia Drábiková – iný návrh a nech sa to urobí kvôli deťom.
Starostka – majú na prevádzke 37 000 €. Tak snáď z 37 000 € budú vedieť urobiť
zabezpečenie na strechu.
Tomáš Hudák – v správe sme mali, že sa im zvýšilo cez 5 000 € z minulého roku. Tak ja si
myslím, že za tie peniaze mohli mať urobené zakrytie popri škole. Keď vôbec môžu na to
využiť tie peniaze.
Starostka - majú ich použiť do 31.3. Do roku 2011 nepresúvala škola žiadne peniaze. Čerpala
na nulu prevádzku a mzdy. Od roku 2012 presúva peniaze z roka na rok. Čiže z roku 2012 na
dočerpanie v roku 2013 mala 5 395 €, v roku 2013 na dočerpanie v roku 2014 5 203 €, v roku
2014 na dočerpanie v roku 2015 7 267 €, v roku 2015 na dočerpanie v roku 2016 7 262 €,
v roku 2016 na čerpanie v roku 2017 5 083 €.
Tomáš Hudák – ten prebytok prepadá štátu?
Starostka – nie. Je to rozpočtová organizácia. To znamená, že peniaze na mzdy buď
vyčerpajú, alebo k 31.12. vrátia. Peniaze na prevádzku, ktoré sa pošlú po októbri 2016, ak
nevyčerpajú do 31.12.2016, môžu vyčerpať do 31.3.2017. To znamená, že oni nám to pošlú
na náš účet, vynulujú si svoj a my im to v januári vrátime naspäť. Do 15. januára sme im
previedli peniaze, aby mali na plyn, elektriku atď. My sme už riešili, že im chýbajú peniaze
na väčšie projekty a preto som navrhla, aby si presúvali peniaze z roka na rok a vedia ich
kumulovať, pretože tie peniaze použijú na plyn, elektrinu a to čo ušetria, vedia v lete použiť
na opravu. Ja si myslím, že peňazí na prevádzku majú dosť. Svoj názor som povedala. Ak
máte návrh na uznesenie, nech sa páči pán Korpesio dajte návrh.
Bc. Metod Korpesio – čo ideme hlasovať o tej žiadosti?
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Ing. Oxana Hospodárová – treba brať do úvahy, že náš rozpočet je schodkový. Čiže mi
vyrovnávame z ušetrených peňazí z minulých rokov náš rozpočet.
Bc. Metod Korpesio - škoda, že tu nemáme pani riaditeľku, aby nám povedala, prečo tie
peniaze, čo jej prešli, neboli použité na tie komíny, alebo niečo iné.
Starostka – pani riaditeľke som oznámila, že bude zasadnutie obecného zastupiteľstva, ale
nemohla prísť.
Bc. Metod Korpesio – že na čo pýtajú peniaze. Keď majú prebytok 5 000 € a pýtajú 7 300 €,
treba to vysvetliť. Neviem, či to máme posunúť inde. Vy máte svoju pravdu, ona môže mať
svoju pravdu.
Jozefína Kolesárová – mala by tu byť určite.
Ing. Oxana Hospodárová – peniaze boli, neboli vyčerpané a problém sa neriešil.
Bc. Metod Korpesio – ja ako stavbár viem, že v zime sa toho veľa riešiť nedá.
Ing. Oxana Hospodárová – ale to sa nestalo v zime, že je to havarijný stav z decembra.
Starostka – ale cencúle tam boli aj minulého roku.
Ing. Oxana Hospodárová – tam treba odborníka, aby posúdil, že čo vlastne treba urobiť.
Bc. Metod Korpesio – vieme sa tomu venovať na budúcom zastupiteľstve?
Júlia Drábiková – áno, za jej prítomnosti.
Jozefína Kolesárová – áno, ja som za to.
Ing. Oxana Hospodárová – a aby sa niekto na to odborne pozrel.
Júlia Drábiková – áno, že čo je v takom havarijnom stave.
Jozefína Kolesárová – určite nezamietať hneď a počkať si na jej názor.
Starostka – takže návrh na uznesenie bude, že beriete na vedomie žiadosť?
Júlia Drábiková – a prizvať pani riaditeľku na ďalšie zastupiteľstvo.
Jozefína Kolesárová – aby vedela, kedy bude zastupiteľstvo, aby sa mohla dostaviť.
Bc. Metod Korpesio – to neovplyvní rozpočet, keď to schválime.
Jozefína Kolesárová – to absolútne nemá nič.
Starostka – keď to schválite, samozrejme že to ovplyvní rozpočet.
Bc. Metod Korpesio – ale aj myslím rozpočet školy.
Starostka – to čo mali od štátu, to znamená 211 328 €, to sa im preposiela, resp. 226 975 €,
tak ako som pripravila rozpočet. Čiže 216 975 € zo štátu a 10 000 € naše peniaze na školský
klub detí.
Bc. Metod Korpesio – prijmeme uznesenie, že berieme na vedomie a presúvame to na ďalšie
obecného zastupiteľstvo?
Jozefína Kolesárová – a žiadame prizvať pani riaditeľku. V škôlke sa robili každý rok dačo.
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Ing. Oxana Hospodárová – ale prečo nerobia? Veď oni dostávajú peniaze.
Starostka – a dostávajú viac ako škôlka.
Ing. Oxana Hospodárová – obec nemôže robiť, keď oni ju majú v správe a peniaze dostávajú
na to.
Jozefína Kolesárová – na prevádzku. Ale toto sú havarijné stavy.
Starostka – ale aj ja tu budem mať havarijný stav, ak sa nebudem o niečo starať. Aj som tu
mohla mať havarijný stav, keby som neriešili knižnicu, keď tam bolo nula stupňov.
Jozefína Kolesárová – aj v škôlke keď je havarijný stav, tak sa rieši.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
berie na vedomie žiadosť o bežný transfer od zriaďovateľa na dofinancovanie nutných opráv
budovy ZŠ, žiadosťou sa bude zaoberať na budúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva za
prítomnosti riaditeľky, ktorú žiada prizvať.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:
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Júlia Drábiková, Kamil Haraj, Jozefína Kolesárová,
Korpesio, Matej Silvay

0
1
1

Tomáš Hudák
M. A. Ivan Novotný

Bc. Metod

Poslanci tento návrh hlasovaním zobrali na vedomie.
Bod 7
Žiadosť Evy Truhanovej zo dňa 9.2.2017 o preplatenie kanalizačnej prípojky
Starostka obce v súlade s prijatým procesným uznesením z minulého zasadnutia bola žiadosť
zaradená do programu dnešného zasadnutia.
V prílohe máte predloženú mapu našej kanalizácie. Bola realizovaná na základe stavebného
povolenia OKRESNÉHO ÚRADU KOŠICE-OKOLIE, Hroncova 13, 041 70 Košice,
číslo: 99/09063 – OŽP/Kš dňa 28.9.1999, právoplatného 23.11.1999. Prebehli tri kolaudácie
stavby a to v roku 2010 (za pôsobnosti pani Štefanovej, právoplatná kolaudácia bola
28.12.2010, do funkcie som nastúpila 19.12.2010 – vtedy sa kolaudovali stoky na uliciach
Tichá a Čaksová). V roku 2014 sa kolaudovala spätná úprava miestnej komunikácie na ulici
Čaksovej a vybudovaná kanalizácia na ulici Mlynky. V roku 2013 sa kolaudovala časť na
Klátovskej, Hlavnej, Cintorínskej ulici. V roku 2014 sa vybavilo stavebné povolenie na
prípojku pre materskú školu a bytový dom.
Prípojku nebolo možné vybudovať ani v roku 2009 ani v roku 2013, lebo nebola zahrnutá
v projekte. Žiadateľka si uskutočnila stavbu bez súhlasu a povolenia obce.
Rovnako ako žiadateľka si prípojky vybudovalo niekoľko desiatok obyvateľov obce, alebo
vlastníkov nehnuteľností, ktorí nemali prípojky rovnako zahrnuté do projektu. Preplatením
uvedenej prípojky by nebola dodržaná rovnosť. Rovnako je treba pripomenúť, že prípojky,
ktoré boli realizované, stáli obec 5 % zo sumy a to do výšky spoluúčasti na poskytnutej
dotácii. Prostriedky vo výške pol milióna eur sme dostali z environmentálneho fondu, čiže
neboli to vlastné prostriedky obce. Takže môj návrh na uznesenie je neschváliť preplatenie
kanalizačnej prípojky pre Evu Truhanovú. Môžem dať hlasovať, alebo sa chcete vyjadriť.
Kamil Haraj – ja by som dal slovo pani Truhanovej, nech sa ona k tomu vyjadrí. Ja sa ťa
chcem opýtať, že po ústnej objednávke bola dohodnutá nejaká cena?
Eva Truhanová – nie, nebola dohodnutá cena.
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Kamil Haraj – čiže firma urobila prípojku a nevieš koľko to bude stáť. Ja si myslím, že tie
náklady, ktoré vyfakturovali, sú neopodstatnene vyššie, ako to normálne stojí.
Jozefína Kolesárová – koľko stála obec jedna prípojka.
Starostka – tam trebalo projektovú dokumentáciu, zvláštne užívanie cesty atď., ktoré trebalo
zaplatiť a tu zaplatené nebolo. Ešte raz, obec si tie práce neobjednala. Tak ako som povedala,
bolo by to diskriminačné. Ja tu môžem vymenovať desiatky ľudí, ktorí nemali vybudované
prípojky a museli si ich vybudovať na vlastné náklady, lebo neboli v projekte z roku 1999.
Matej Silvay – ja len na margo chcem doplniť, že sme včera mali na finančnej komisii
stretnutie a tiež sme to považovali za neakceptovateľné to schváliť.
Tomáš Hudák – skôr by si to mala riešiť s tou firmou.
Matej Silvay – to by mohli viacerí tak sa ozvať.
Tomáš Hudák – ty si v ktorom roku kúpila ten pozemok.
Eva Truhanová – v roku 2013.
Tomáš Hudák – tam bola robená kanalizácia v roku 2010. Ja si myslím, že toto mala žiadať
ešte bývalá majiteľka Rozália Lalić. Ale tam nie je dom.
Starostka – aj keby žiadala, nebola zahrnutá v projekte. Na projekt bolo urobené verejné
obstarávanie. V 2010 bola skolaudovaná a daná do správy stavba a žiadnu zmenu stavebného
povolenia sme nerobili.
Júlia Drábiková – a druhá vec, povedzme si, že na ústnu objednávku robiť niečo v dnešnej
dobe, je fakt ...
Starostka – je to na nich, ak nechce zaplatiť prípojku, nech si vybuduje novú. Strácame čas. Ja
nepovažujem za potrebné riešiť jednu prípojku jedného obyvateľa. Vedľa cesty III. triedy
máme koľko domov? Ani jeden nemal vybudovanú prípojku. Od Grumicha dole. Ani jeden.
Napríklad na Cintorínskej a Tichej sú pozemky, ktoré nemajú vybudované prípojky. Dostala
si slovo od pani Kolesárovej, tak nech sa páči.
Eva Truhanová - myslím si, že je nelogické, pokiaľ obec má schválený územný plán, na
ktorom je možné budovať rodinné domy, že k týmto parcelám obec, či toto vedenie, alebo
minulé vedenie, nenaplánovalo kanalizačné prípojky. Pokiaľ máme územný plán a chceme
tam budovať a chceme prijímať ľudí, aby sa naša obec rozvíjala a za tých obyvateľov
dostávame podielové dane, tak týchto obyvateľov si máme vážiť. Je nelogické pokiaľ nie je
naplánovaná vodovodná, alebo kanalizačná prípojka.
Tomáš Hudák – nesúhlasím s tebou. Vieš koľko ja mám pozemkov v obci? Nemáme ani
jednu prípojku.
Eva Truhanová – v poriadku, ale pokiaľ je plánovaná výstavba a na Čaksovej je plánovaná.
Tomáš Hudák – plánovaná bola aj výstavba hore pri cintoríne, tam tiež som mal pozemok
a nie je tam ani jedna prípojka. Prečo?
Eva Truhanová – vyjadrujem svoj názor.
Tomáš Hudák – je to nelogické z tvojej strany.
Eva Truhanová – nie je to nelogické, pokiaľ máme územný plán. Je pravdou, že mimo
projektu som si požiadala, ale mám takú informáciu, neviem či dobrú, že aj mimo projektu
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boli cca tri prípojky napojené. Nie som si istá, ale mám takú informáciu, že aj mimo projektu
boli niektorí obyvatelia pripojení. Myslím Čaksovú ulicu. Neviem, či v rámci celej obce, lebo
bol taký problém, že ľudia sa najprv nechceli, potom sa chceli napájať. Ja som chcela, lebo
som plánovala tam výstavbu rodinného domu, už mám aj schválené stavebné povolenie
konečne po peripetiách. Ďalej by ma zaujímalo, že koľko jedna kanalizačná prípojka stála
obec. Ešte by som sa vyjadrila, že momentálne nemám voči obci žiadne pozdĺžnosti, že som
trvalý obyvateľ a tak ako ostatní obyvatelia majú zriadenú kanalizačnú prípojku zdarma, tak
mne sa to zdá diskriminačné, pokiaľ ja si mám za tú kanalizačnú prípojku platiť. Chcem tu
ostať bývať naďalej. Tu som sa narodila, tu chcem naďalej žiť a býva tu aj moja rodina, moje
tri deti. Sme tu štyria obyvatelia na trvalý pobyt, za ktoré obec dostáva podielové dane.
Zhruba je to v tomto roku okolo 300 € na osobu, keď dobre viem. Keď si zrátam za tých
deväť rokov, čo som tu na trvalom pobyte je to suma okolo 11 000 €, je to 330 000 korún
a obec nie je schopná mi zaplatiť jednu smiešnu kanalizačnú prípojku. Nesmej sa pani
starostka, dobre? Lebo je to na smiech. Čiže obec dostáva za mňa ako za obyvateľa peniaze
a nie je schopná mi pomôcť v tejto veci. A ešte jednu vec, aby som nenaťahovala. Dostala
som list od pána Paulovčáka a píše v ňom, že dôvodom že to riešime v danom čase je to, že
v mesiaci január 2017 sme ukončili stavbu výstavby kanalizácie v obci Nižný Klátov
a uzatvárame nami prevedené práce v rámci celej obce Nižný Klátov v roku 2017. Píše, že bol
tu na obecnom úrade. Aj obec Nižný Klátov má u seba doručenú faktúru za nami prevedené
práce v rámci výstavby kanalizácie v obci Nižný Klátov a teda to nepopiera. Čiže tá faktúra je
aj tu. Vidíte, že neklamem. Dlhodobo vnímať diskrimináciu starostky obce voči mne ako
obyvateľovi a ako zamestnancovi. Takže aj v tejto veci pani starostka mi nebude ochotná
pomôcť. Pani starostka sa vyjadrila na moju adresu ako zamestnanca, že sú rôzne spôsoby
rozviazania pracovného pomeru.
Starostka – ešte raz. Nie sme pri zamestnaneckom pomere. Vyjadruj sa k bodu. Dostala si
priestor vyjadriť sa k bodu.
Eva Truhanová – dokončím.
Starostka – ja dokončím ak dovolíš, ja som tu predsedajúca. Dostala si slovo k tomuto bodu.
Ak sa chceš vyjadriť k niečomu inému, vyjadri sa v diskusii.
Tomáš Hudák – ja sa chcem opýtať, či si rátala si tým, že ti bude treba aj plynovú prípojku.
Eva Truhanová – ja mám už plynovú prípojku.
Jozefína Kolesárová – keď si ľudia sami robili prípojky na svoje náklady, bol niekto taký,
ktorý požiadal o preplatenie?
Starostka – áno, pýtali sa.
Jozefína Kolesárová – a nebolo im vyhovené?
Starostka – no nebolo im vyhovené.
Júlia Drábiková – a v takej istej sume?
Starostka – nie, v podstatne vyššej sume. Prípojka pána Grumicha je podľa môjho odhadu vo
výške 3 000 €, pretože sa musel pretláčať popod potok.
Jozefína Kolesárová – a tiež požiadal o preplatenie od obce?
Starostka – nepožiadal o žiadne preplatenie.
Jozefína Kolesárová – ale bol niekto taký, ktorý požiadal?
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Starostka – nie, pretože ústne som im to vysvetlila.
Jozefína Kolesárová – aj za takých podmienok, ako sa Eva ohradzuje, že fakt obec dostáva
podielové dane. Keby tak niekto iný požiadal, či by bola možnosť, nie celé, len z časti.
Starostka – obec dostáva podielové dane na originálne kompetencie a na majetok, ktorý má
vo vlastníctve.
Jozefína Kolesárová – a požiada?
Starostka – no požiada. Keď vyhovieme, tak určite požiada. Môže prísť pán Korpesio, ten
nemá prípojku a budeme mu platiť 60 – 70 metrov.
Eva Truhanová – ja som to robila vtedy, keď boli výkopové práce, aby som nenarušila
priebeh, alebo prejazd Čaksovej ulice. V rámci tohto som to robila v roku 2013. Nemusela
byť tá ulica rozkopaná ešte raz. Robotníci tam boli a v rámci toho mi to robili.
Starostka – vtedy sa robilo asfaltovanie cesty a nie výkopové práce na prípojky. Chce sa ešte
niekto vyjadriť?
Jozefína Kolesárová – nič to na tom nemení, že keď nikto nepožiadal, aj keď si to robil na
vlastné náklady, že sa neodvážil žiadať o preplatenie.
Eva Truhanová – takže je to na Vás.
Starostka – priestor si dostala.
Jozefína Kolesárová – ale my sme jej dali priestor.
Starostka – ale ukončilo sa? Chceš jej dať ďalší priestor? Nech sa páči. Ale nech to má nejaký
čas. Nech tu nie sme do rána.
Tomáš Hudák – nemám naštudované veľmi vodárne, ale mne sa tak vidí, že ak si ideš robiť
prípojku, v prvom rade musíš požiadať obec a potom vodárne. Takže ty si nedodržala ani prvé
základné pravidlo.
Eva Truhanová – ja súhlasím s tebou. Ale ulica bola rozkopaná.
Tomáš Hudák – ja rozumiem.
Eva Truhanová – ja som vlastne obci urobila dobre, že som nemusela ešte ju navyše zatvárať.
Tomáš Hudák – je dosť možné, že by som to riešil aj ja takisto.
Eva Truhanová – ale vidíš, aký má postoj pani starostka voči mne. Ona ma diskriminuje dva
roky prosím. Ja mám len polená pod nohami. Chodím tu ako na klavír.
Starostka – keby každý tu takto chodil, tak si neviem predstaviť tie zastupiteľstvá.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
neschvaľuje preplatenie kanalizačnej prípojky pre Evu Truhanovú.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

3
0
3
1

Kamil Haraj, Bc. Metod Korpesio, Matej Silvay
Tomáš Hudák, Jozefína Kolesárová, Júlia Drábiková
M.A. Ivan Novotný
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Poslanci tento návrh hlasovaním neschválili.
Má niekto návrh na iné uznesenie, alebo môžem uzatvoriť bod.
Tomáš Hudák – navrhujem desaťminútovú prestávku.
Na návrh Tomáša Hudáka bol predložený návrh 10 min. prestávky o 19:46 hod.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6
0
0
1

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

Poslanci prestávku hlasovaním schválili.
Prestávka bola ukončená o 19:56 hod.
Bod 8
Príprava 700.výročia prvej písomnej zmienky o obci
Starostka obce dňa 8.3.2017 sa uskutočnilo stretnutie k prípravám 700. výročia. Materiál
zaslaný, ktorý je potrebný predložiť na obstarávanie Vám bol zaslaný.
V rámci zasadnutia finančnej komisie, máme pripomienky, že rozpočet obce v položke
financovanie 700. výročia - a to že suma, ktorá bola na udalosť pri príležitosti 700. výročia
vyhradená je príliš vysoká na to, aby bola preukázaná bez verejného obstarávania a bez
výberového konania. Matej odpovedal na otázky ohľadne výročia. Mimo verejného
obstarávania išli objednávky na kultúru, keďže sme sa uznesením rozhodli, že budeme mať
vystúpenie Kollárovcov, Čarnice, Jožko Jožka, skupiny Family. Verejne sme obstarali
tlačenie knihy, ale napriamo išla zmluva s pani Ostrolúckou, keďže písala prvú knihu. Čiže to
sú náklady, ktoré sme už schválili v rámci uznesení a boli zapracované do rozpočtu vrátane
predpokladaného nákladu cca 9 000 € na technickú podporu. Dávam Vás slovo, ktorí ste boli
na zasadnutí, ak je problém, lebo dostala som informáciu, že je problém s cateringom, aby
sme to riešili ináč. Ja by som sa opýtala Jána Hricišáka, či viete vyčísliť mimo cateringu, čo
stojí technická podpora. Tak ako sme hovorili: pódium, moderátor, ohňová šou a ostatná
podpora.
Tomáš Hudák – a aký je problém s cateringom?
Starostka – neviem, dostala som informáciu, že catering je drahý.
Matej Silvay – včera sme mali stretnutie a som im vysvetlil, že sa oplatí mať catering, že je to
v celosti. Im sa zdala suma vysoká.
Tomáš Hudák – na to trebalo myslieť na začiatku. Na čo sme odsúhlasovali Kollárovcov,
načo sme odsúhlasovali celú Čarnicu, lebo to ide ruka v ruke. Trebalo potom len pár
tanečníkov. Tým pádom by sa znížili náklady, už by sme mali menšiu strechu. Keby sa na to
myslelo už od začiatku.
Matej Silvay – ja som im všetko vysvetlil, lebo nechodili na stretnutia ohľadom toho. Tak
neviem, či to pochopili, alebo nepochopili.
Starostka – na finančnú komisiu ste mohli byť prizvaní všetci.
Matej Silvay – áno, tak ako som ja pozýval na stretnutia kultúrnej komisie.
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Starostka – predpokladám, že boli zavolaní len členovia komisie, ale komisia si môže prizvať
aj iné osoby.
Matej Silvay – ja som pozýval stále kolegiálne všetkých. Kto neprišiel, to je jeho osobná vec,
ale potom v druhej komisii to vyskočí, že je tu problém. Vysvetlil som to, neviem či to
pochopili, alebo nepochopili. Nevidím do hláv.
Jozefína Kolesárová – zdalo sa im to veľa. Či by sa nedal zriešiť takto catering, že máme dve
kuchyne. Na to som hneď povedala, že to sa nedá, lebo tu v tejto kuchyni sa nedá nič.
Tomáš Hudák – všetko sa dá, prečo by sa nedalo.
Starostka – zákonite nebudeme mať obed. Ak by sme mali švédske stoly, tak sa to dá. Dá sa
to, ak povieme že ideme do nižšej sumy. Ja som ešte verejného obstarávateľa nevolala, ja to
chcem cez zastupiteľstvo, lebo nebudem to riešiť do augusta. Pochopme sa už. A ak je tá
suma vysoká, dobre. Ale na to, aby mali Kollárovci dobrý zvuk, potrebujeme obstarať
technické zabezpečenie tak, aby nám to zabezpečilo. Nie že dáme za vystúpenie peniaze.
Treba sa vyjadriť. Ja by som dala slovo Janovi. Predpokladám, že si sa na to pripravil.
Ján Hricišák – to čo my bolo tlmočené je, že mám prepočítať stravnú jednotku na osobu. Mne
vyšla stravná jednotka na osobu 12,60 eur krát 100 ľudí. Ak chcete odpočítať catering, musím
vedieť čo z toho chcete odpočítať.
Starostka – kompletne všetko.
Ján Hricišák - kompletná služba bola nacenená vrátane stolov, pivných setov a ja to
položkovite na počkanie nedokážem urobiť.
Tomáš Hudák – ja som myslel len čisto jedlo.
Ján Hricišák – tlmočené mi bolo, že mám oddeliť stravu.
Bc. Metod Korpesio – keď chceme vyhodiť, tak nijaký z cateringovej spoločnosti ti tu
nespraví ozdobu, výzdobu.
Tomáš Hudák – v tom bolo všeobecne stany, pivné sety, všetko.
Starostka – oni to dávajú vrátane stravy. Nedá sa to rozdeliť, preto hovorím, že to treba
oddeliť všetko.
Ján Hricišák – 12,60 € vychádza strava, to je obed a raut.
Kamil Haraj – keď nezoberieme jedlo, dajú nám stany a stoly?
Ján Hricišák – samozrejme, že nám nedajú. Touto sumou, ktorú mi riešime tých 1 260 €, ak si
nezoberieme ako balík, tak sa nám to nie o 1 260 € navýši a nemáme jedlo, ale sa nám to
navýši podstatne viac a to jedlo aj tak nebudeme mať skrze toho, že ho budete variť tu. To
bola cena urobená kvôli tomu, že berieme stravu, personál k tomu. Preto dostaneme
zvýhodnené ceny na sedenia, na stany, na prostriedky, ktoré sú tam potrebné. V tom balíku je
všetko, dal som to aj písomne.
Starostka – ale veď na zastupiteľstvo v materiáloch to mali, čo si mi preposlal.
Ján Hricišák – Ja som tu už druhý, alebo tretí krát a všetko dopodrobna vysvetľujem.
Matej Silvay – ja som im to včera vysvetlil, že aspoň našim ľuďom dáme konečne vydýchnuť,
keď tam bude ten catering.
17

Starostka – no neoddýchnu si.
Matej Silvay – ale ja hovorím, že nemusia byť zatvorené v kuchyni od rána do večera.
Starostka – aj tak budú.
Matej Silvay – keď nebudeme v kuchyni, budeme niekde inde. Každý bude mať niečo na
starosti. To som im včera vysvetľoval.
Ján Hricišák – z toho balíka, čo sme urobili cenovú ponuku, ak vy chcete položkovite, to sa
tak nedá urobiť. Na niečo je lepšia cena preto, lebo je tu zobraná iná služba.
Tomáš Hudák – jedno čo si ja pamätám, keď sme s ním rozprávali, že keď to bude celý balík,
tak len na pivných setoch sme ušetrili 600 €. Keby sme ich brali z JONY-servisu, tak 600 €
zaplatíme len zato, že ľudia tam sedia.
Matej Silvay – ale by sme si to museli zovšadiaľ požičiavať, nosiť, nakladať, vykladať a ešte
im zaplatiť, že sme si to od nich požičali.
Jozefína Kolesárová – im sa zdala vysoká suma v globale. Ale keď nám Maťo vysvetlil.
Starostka – bez toho, aby sme to nemali vydiskutované, ja nepôjdem do verejného
obstarávania.
Bc. Metod Korpesio – ja by som vedel ušetriť 3 500 €. Mám CD Kollárovcov.
Starostka – to ste mali povedať na prvom zasadnutí. My sme štyri roky Juniálesu absolvovali
tak, ako sme absolvovali.
Matej Silvay – respektíve neabsolvovali, ale sme šetrili kvôli tomuto výročiu.
Starostka – tak potom fakt nerobme nič a bude to najlepšie. Tie sumy sú také aké sú a
odsúhlasili ste ich.
Jozefína Kolesárová – ja hovorím, že sú výhodné.
Starostka – na finančnej komisii bolo niečo iné. Taký je z toho výstup. Finančná komisia je
jedna vec, vy ste tu druhá vec.
Tomáš Hudák – možno po výzve sa niekto ozve a ponúkne 8 000 €, alebo 5 000 € a ti poviem
pravdu, mne osobne to bude vyhovovať. Ja budem taký spokojný, lebo ja sa tam ošalím, nie
že v piatok, sobotu, nedeľu, ale od pondelka tam asi budem spať na tom ihrisku. Keď sme len
obyčajnú akciu robili, tak sme tam boli od štvrtku.
Ján Hricišák – k tomu rozpočtu len jedno, to je urobená cena úplne na dne. Ja pod ňu určite
nepôjdem. To je všetko za nákupné ceny.
Starostka – sú nejaké cenníky. Ja sa o to nezaujímam, lebo verejné obstarávanie robí ten,
ktorý robí. Pri knihe som mala veľký problém, pretože my sme tam mali predbežnú hodnotu
zákazky, ktorú sme dostali a on povedal, že za takú cenu sa to nedá spraviť, pretože
tabuľkovo tie ceny sú nad 5 000 €. Takže ja som zvedavá, že keď mu toto všetko dám, akú
cenu mi on urobí, že možno budeme mať problém s obstarávaním, že tá cena bude nad 10 000
€. Lebo on keď naráta podľa nejakých cenníkov, on si to cez internet pozrie, tak tá cena vyjde
taká, no veď uvidíme. Môj návrh na uznesenie je, že schvaľuje obstaranie technického
zázemia a doplním s cateringom, alebo bez v rámci 700. výročia prvej písomnej zmienky
a schvaľuje náklady s tým spojené, pretože verejné obstarávanie bude niečo stáť a aj toto bude
súčasťou rozpočtu. Radšej si to dám cez uznesenie, lebo tak ako hovorí Tomáš nie je to
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sranda, lebo môže prísť dážď a potom budem počúvať reči. S tým neurobíme nič, ale môže to
aj tak dopadnúť, tie peniaze sú tam veľmi vysoké.
Tomáš Hudák – veľa ľudí si objednáva catering, pretože sa im to neoplatí. Pri týchto ľuďoch
tam rátali neviem koľko minimálne zamestnancov, aby tam behali. Keď tam budú behať od
12-tej do polnoci, tak tam nemôžu byť traja ľudia. Musí sa neviem koľko ľudí vystriedať.
Neviem si predstaviť naše kuchárky, žeby navarili 500 l guľášu a potom ešte aby obskakovali
všetkých.
Ján Hricišák – bude to šesť až osem ľudí obsluhovať, aby to stíhali.
Starostka – ja som rozmýšľala nad tým obedom, že by sme ho ozaj zrušili. Lebo koľko ľudí
dáme do materskej školy?
Tomáš Hudák – koľko ľudí rátame, že bude na obede? Hovorili sme okolo tridsať, štyridsať.
Starostka – z tej cateringovej firmy sa nebol nikto pozrieť na priestory.
Tomáš Hudák – ale oni nemajú problém urobiť obed v stane, keď bude dobré počasie. Ja
v tom problém nevidím. Oni nemusia byť v škôlke. Oni len potrebujú mať len technické veci,
že budú potrebovať umyť niečo, alebo vodu. Ja predpokladám, že obed nenaložia na umelý
tanier.
Ján Hricišák – čokoľvek začneme z toho škrtať, potom budeme tam, kde sme začali
v novembri.
Júlia Drábiková – táto suma je definitívna?
Starostka – ideme obstarávať.
Bc. Metod Korpesio – môže byť, že bude ešte nižšia.
Ján Hricišák – ja otvorene hovorím, že ja pod tú cenu nepôjdem, lebo to sa nedá. Pri tom
množstve, čo je v tom zahrnuté, to sa nedá.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
schvaľuje obstaranie technického zázemia a cateringu pre akciu 700. výročia prvej písomnej
zmienky o obci dňa 12.8.2017 podľa predbežného cenového návrhu a schvaľuje náklady
s tým spojené.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6
0
0
1

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

Poslanci tento návrh schválili.
Bod 9
Rôzne
Zbierka kníh
Starostka obce – 14.2.2017 boli prevezené skrine pre MŠ na knižnicu, riaditeľka sa snaží
o predčitateľskú gramotnosť detí MŠ aj tým, že si zo školskej knižnice budú domov
požičiavať knihy darované MŠ. Uskutočnili návštevu obecnej knižnice, otvoreného dňa v ZŠ.
Koncom marca a začiatkom apríla deti absolvujú plavecký výcvik.
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Vodovod Nižný Klátov
Starostka obce – vodovod je od februára spustený na Čaksovej ulici máme už odberateľov
vody, je problém s tlakom vody, ktorý sa musí riešiť.
Stretnutie organizačného výboru festivalu RUDOHORIE
Starostka obce – 28.2.2017 sa uskutočnilo stretnutie organizačného výboru festivalu
RUDOHORIE, ktorého som členom. Deň regiónu sa uskutoční dňa 17. júna 2017 a je
potrebné do 4.4.2017 oznámiť záujem o účasť remeselníkov za našu obec, na vystúpení
v kultúrnom programe (obec max. 15 minút s príchodom aj odchodom na a z pódia), na varení
kotlíkového jedla (za každú obec - družstvo s 3 členmi, suroviny si zabezpečí družstvo,
náklady uhradí starosta danej obce). Rovnako ako minulý rok každá obec zabezpečí cenu do
tomboly a tento rok aj ceny do súťaže detí (symbolické, nič veľké).
Servisná prehliadka vzduchotechniky
Starostka obce – dňa 1.3.2017 som požiadala o servisnú prehliadku vzduchotechniky. Budú
tam vymenené filtre.
Porucha hlavný zberač – časť Mlynky
Starostka obce – ako som Vás informovala vo februári sme mali nahlásenú poruchu na
hlavnom zberači v časti Mlynky, porucha sa opakovala 2.3.2017. Tak ako pred mesiacom
voda v šachte stúpla a dostala sa do priľahlých studní, ktoré znečistila. VVS, a. s. som
požiadala o kontrolu potrubia v úseku minimálne troch kanalizačných šácht prostredníctvom
kamerového systému. Porucha bola odstránená, rovnako aj porucha, ktorá sa v uvedenom
čase vyskytla na ulici Tichá.
Miesto zastupujúcej riaditeľky
Starostka obce – po tom ako sme 31.1.2017 oznámili voľné pracovné miesto zastupujúcej
riaditeľky, znova som ho musela zopakovať 8.3.2017. Termín na predloženie žiadostí je do
23.3.2017.
Žiadosť o grant z Karpatskej nadácie
Starostka obce – dňa 10.3.2017 došla odpoveď, že sme boli neúspešní v žiadosti o grant
z Karpatskej nadácie v rámci Programu spoločne pre región 2017, názov projektu
multifunkčné ihrisko pre všetkých.
Zameranie vecného bremena
Starostka – geometrický plán bol predložený na overenie na kataster 13.3.2017. Na základe
toho bude možné uzatvárať zmluvy o zriadení vecného bremena a začať kolaudáciu prípojky
pre MŠ a bytový dom.
Oprava verejného osvetlenia
Starostka – boli vykonané opravy verejného osvetlenia, máme hlásené ďalšie poruchy na ulici
Klátovskej a Cintorínskej.
Matej Silvay – čo sa týka osvetlenia na ulici Mlynky, ráno sa osvetlenie zapína skoro a večer
takisto.
Čerpanie rozpočtu za rok 2016
Starostka – v rámci prípravy rozpočtu tak ako bolo spomenuté na minulom zasadnutí, Vám
bolo zaslané čerpanie rozpočtu za rok 2016.
Priepust na Čaksovej ulici
Starostka obce - v objednávke na rok 2016 som mala čistenie priepustu na Čaksovej ulici.
Bavili sme sa o tom, vedeli sme aká cena bude. Odkrývali to dnes, tri časti priepustu sú
v poriadku, tri sú zlomené. Vychádza to okolo 3 000 €. Treba to vymeniť celé, aby to zvládlo
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35 ton. Dajú to zatiaľ naspäť, ako dlho to vydrží to je druhá vec, prečistia to a rúru je treba
predĺžiť, lebo bola zanesená.
Bc. Metod Korpesio – bolo to betónové, či plastové.
Starostka – železné. Keď sa to podkopalo, sadlo to pri vodovode. Je pravda, keď tam bola
rozkopávka, tak chodili lesy. Teraz sú tam vodári, robia rekonštrukciu tunela, ktorý vedie do
Hýľova.
Miesto osláv 700 výročia pri parku v prípade nepriaznivého počasia
Tomáš Hudák – dával som na stretnutí návrh, že keď bude celý týždeň pršať a bude
rozmočené ihrisko, tak to treba zorganizovať oslavy pri obecnom parku. Keď bude rozmočené
ihrisko, tak tam nikto ani s nákladným autom nevojde.
Matej Silvay - urobí sa uzávera obecnej cesty.
Chýbajúci vodovodný príklop
Júlia Drábiková – upozornila na poškodený vodovodný príklop na Hlavnej ulici.
Prípojka na ceste III triedy
Bc. Metod Korpesio – upozornil na spätnú úpravu cesty III triedy po vybudovaní prípojky v
časti Gruby, požiadal, aby v tejto veci bola oslovená správa ciest.
Chýbajúca vodovodná prípojka na ulici Cintorínska
Bc. Metod Korpesio – ešte sa ma pýtali susedia na prípojku vody Vargovčák, Novákovci.
Starostka – v nedeľu sme riešili prípojku, pán Kurňava má veľké problémy s vodou. Musel si
cez pána Kolesára zobrať vodu zo studne. Potreboval by sa čím skôr napojiť na prípojku. Je
pravda, že v rámci vodovodu pre jeho rodinný dom nebola vybudovaná prípojka, napriek
tomu, že v projekte bola. Možné riešenie je napojiť sa na jednu z prípojok v spoločnej šachte,
kde budú dva vodomery. Ani jeden zo susedov nie je ochotný mu napojenie umožniť. Je to
v riešení. Bude sa mu musieť urobiť nová prípojka. Rozkopú nám tam cestu. Kvôli tomu som
tam v nedeľu bola, lebo potrebuje tú vodu čím skôr vyriešiť.
Poškodená regulácia Nižnoklátovského potoka
Tomáš Hudák – poškodenie pri Paťovi Kollárovi, čo tak potok podmýva. To netreba nikomu
nahlásiť?
Starostka – je to nahlásené na SVP. Je to v pláne investícií – oprava regulácie
Nižnoklátovského potoka.
Čistenie priehradzky Nižnoklátovského potoka
Bc. Metod Korpesio – v mesiaci február čistili priehradzku. Práce boli prerušené. Odporúčam
v prácach pokračovať po Veľkej noci a neustále práce urgovať.
Prekážka na Tichej ulici
Júlia Drábiková – na našej ulici v strede cesty stojí zásobník, silo od stredy minulého týždňa
(9.3.2017) využívaný pre stavbu na Cintorínskej ulici. Viete o tom?
Nedokončená prípojka na Tichej ulici
Júlia Drábiková – chcem sa opýtať na značku, čo robili vodovod u Daubnera, tiež je to tam
rozkopané.
Starostka – pripomienkovala som to. Majú to dokončiť. Je to podmienka v kolaudačnom
rozhodnutí. Termín si pozriem.
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Územný plán
Jozefína Kolesárová – v ako štádiu je územný plán?
Starostka – dlho to bolo na Krajskom stavebnom úrade, ktorý poskytne spracovateľovi na
dopracovanie výtlačok zmien a doplnkov územného plánu. Najneskôr do júna bude
predložené VZN na schválenie.
Kontajnerovisko
Bc. Metod Korpesio – chcem sa opýtať, či by sa nedalo dajaké kontajnerovisko spraviť pod
starým cintorínom, lebo sa presunuli kontajnery ku Tomčániovým. Nemôžu dať späť
kontajnery na starý cintorín?
Starostka – zajtra budú presúvať kontajnery z časti Klatovianka. Separák by som nechala
dole, jeden sa presunie.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
berie na vedomie 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.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6
0
0
1

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

Poslanci tento návrh zobrali na vedomie.
Bod 10
Diskusia
Starostka obce otvorila diskusiu.
Eva Truhanová – takže môžem pokračovať, je to pravdou, Tomáš, že som mala obec požiadať
o vybudovanie kanalizácie. Lenže ty veľmi dobre vieš, aký je vzťah starostky voči mojej
osobe. Chcem poukázať na to, že je to svojim spôsobom čierna stavba. Ale už je biela, už je
biela. Chcem poukázať nato, že riešime nejaké čierne kanalizačné prípojky, ale obec sa
nezamýšľa nad tým, že sú tu čierne stavby, ktoré ľudia budujú, že treba aj nad tým sa
zamyslieť, že čo to je kanalizačná, keď sa buduje stavba normálna. Ďalej, už budem sa vracať
k tomu, trošku, ale nebudem už dlho. Tak ako za mňa, za moje deti, za moju rodinu, tak aj za
Vás obec dostáva podielové dane a z týchto obec vlastne žije dá sa povedať a rieši a vypláca
svoje výdavky. My sme tu štyria prihlásení na trvalý pobyt. Ešte by som vyzvala pani
starostku, pokiaľ som dostala slovo od pani poslankyne, aby ste mi neskákala do reči, pretože
ty to nemáš rada a takisto ja si to neželám, pokiaľ mám slovo, aby som sa vyjadrila v diskusii,
alebo keď mi dala slovo pani poslankyňa, aby si mi neskákala do reči, pretože je to
nekorektné. Takže ďalej budem sa opakovať, ale je to už dva roky, ktoré ma pani starostka
diskriminuje, je to bossing a čo sa týka pracovných a iných vecí. Aj kvôli tomu tá kanalizačná
prípojka dopadla, tak ako dopadla a je to súvis s tým, že som mala problém aj pri vodovodnej
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prípojke. Takisto už je biela aj vodovodná prípojka. Chcem sa ešte poďakovať pani starostke
za odmenu za minulý rok vo výške 11 €, vo výške 11 €, pretože moje kolegyne za tú prácu
dostali možno viac ako 200 € a nám sa s mojou kolegyňou zvýšilo 11 € za celý rok. Takže
veľmi pekne ďakujem. Je to motivujúce veľmi do budúceho obdobia. Takže si ich pani
starostka mohla aj nechať aj na nejaké iné účely. Ešte keď si ma prerušila v tom bode pani
starostka, že pracovnoprávne vzťahy sa neriešia na pracovisku, takže v rámci diskusie by som
chcela pokračovať, že keď sme tu mali výrobnú alebo prevádzkovú poradu, tak si mi
povedala, vlastne si mi naznačila, že sa ma chceš zbaviť a že sú rôzne spôsoby rozviazania
pracovného pomeru. A ja ti teraz hovorím, že sú rôzne spôsoby odstúpenia z funkcie pani
starostka, pokiaľ takto sa správaš k svojim obyvateľom, že si ich nevážiš. Takže ťa vyzývam,
aby si odstúpila z funkcie pokiaľ sa takto chceš naďalej k svojim obyvateľom starať, my
máme rozvíjať svoju obec a nie ešte obyvateľov podkopávať. Ďakujem pekne. A pokiaľ máš
so mnou nejaký osobný problém, tak poďme vonku a si to vyriešme a nerieš to cez
pracovnoprávne vzťahy a obec. Buď taká láskavá. Do zápisu prosím.
Jozefína Kolesárová – a nezabudnúť do zápisnice to.
Starostka obce ešte niekto do diskusie?
Matej Silvay – keď sme mali kultúrnu komisiu, tak sme tam mali rozpravu aj o tom, že pán
Korpesio povedal, že do knihy nemajú ísť živí ľudia, alebo na obálku.
Bc. Metod Korpesio – treba sa každého pýtať.
Starostka – ja som Vám rozumela tak, keď ste sa vyjadrovali k tomu, aby jeden nezávidel
druhému.
Bc. Metod Korpesio – tu vonkajšiu stranu sme riešili, že tam bude kostol.
Starostka – pravú stranu sme riešili, ale ľavú stranu sme neuzavreli.
Bc. Metod Korpesio – aby jeden druhému nezávideli, že „moje deti tam sú“, „moje deti tam
nie sú“. To bola len pripomienka.
Tomáš Hudák – keď chceš, aby tam neboli žijúci, tak takého nenájdeme.
Starostka – treba si to vysvetliť. Zabudla som na to, ďakujem, že to Maťo otvoril, výber fotiek
nie je ukončený, treba si to vysvetliť.
Bod 11
Záver
Starostka obce ukončila trináste zasadnutie obecného zastupiteľstva, prítomným poďakovala
za účasť. Zasadnutie bolo ukončené o 20:45 hod.
Overovatelia:
Júlia Drábiková

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

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

Kamil Haraj

Ing. Marcela Jokeľová
starostka obce

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

Zapisovateľka:
Andrea Müllerová

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