OBEC NIŽNÝ KLÁTOV
Zápisnica
z ôsmeho zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 30.05.2016
Prítomní:

Starostka obce: PhDr. Ing. Marcela Jokeľová
Poslanci: Júlia Drábiková, Kamil Haraj, Bc. Metod Korpesio, M.A. Ivan
Novotný (príchod o 19:04 hod), Matej Silvay
Neprítomní: Tomáš Hudák, Jozefína Kolesárová
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. Vyjadrenie Patrika Truhana vo veci nevráteného hnuteľného majetku obce
(reproduktor s príslušenstvom)
5. Záverečný účet obce za rok 2015, stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému
účtu obce za rok 2015
6. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2.polrok 2016
7. Správa hlavnej kontrolórky o výsledkoch kontroly od 1.1.2016 do 15.5.2016
8. Návrh VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi na území Obce Nižný Klátov
9. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Obce Nižný Klátov na
roky 2016-2022
10. Žiadosť Ing. Ivany Šedivej a Ing. Erika Zamborského o odkúpenie časti parcely
11. Žiadosť JUDr. Dany Bystrianskej o uzavretie zmluvy o prevode vlastníckeho
práva
12. Žiadosť Ľudmily Sabolovej o odkúpenie pozemku prípadne dlhodobý prenájom
13. Rôzne
14. Diskusia
15. Záver

Bod 1
Otvorenie zasadnutia
V zmysle pozvánky ôsme zasadnutie obecného zastupiteľstva v Nižnom Klátove otvorila
starostka obce. Pozvánka na dnešné zasadnutie bola poslancom doručená spolu s materiálmi,
bola zverejnená. Prítomní sú 4 poslanci. Z dôvodu plnenia pracovných povinností
ospravedlnil svoju neúčasť Tomáš Hudák, z dôvodu rodinných zdravotných problémov sa
nezúčastní Jozefína Kolesárová. Poslanec M.A. Ivan Novotný príde neskôr. Sme uznášania
schopní, môžeme začať. Do zápisnice informácia pre poslancov a verejnosť pre potreby
zápisnice sa zasadnutie zaznamenáva na diktafón. Upozornenie: v prípade, že si niekto robí
vlastný záznam, je to v rozpore so zákonom.
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Bod 2
Schválenie programu, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a navrhovateľa
uznesení
Starostka obce konštatovala uznášaniaschopnosť obecného zastupiteľstva a predložila na
schválenie návrh programu zasadnutia. Požiadala poslancov o predloženie návrhov na
doplnenie, zmeny bodov programu zasadnutia.
Kamil Haraj – žiadam, aby k bodu 8 mohol vystúpiť pán Jozef Drábik.
Starostka – takže ho presúvame ako bod 3?
Na návrh Kamila Haraja dala starostka obce schváliť program 8. zasadnutia obecného
zastupiteľstva takto:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
a navrhovateľa uznesení
3. Návrh VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi na území Obce Nižný Klátov
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Vyjadrenie Patrika Truhana vo veci nevráteného hnuteľného majetku obce
(reproduktor s príslušenstvom)
6. Záverečný účet obce za rok 2015, stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému
účtu obce za rok 2015
7. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2.polrok 2016
8. Správa hlavnej kontrolórky o výsledkoch kontroly od 1.1.2016 do 15.5.2016
9. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Obce Nižný Klátov na
roky 2016-2022
10. Žiadosť Ing. Ivany Šedivej a Ing. Erika Zamborského o odkúpenie časti parcely
11. Žiadosť JUDr. Dany Bystrianskej o uzavretie zmluvy o prevode vlastníckeho
práva
12. Žiadosť Ľudmily Sabolovej o odkúpenie pozemku prípadne dlhodobý prenájom
13. Rôzne
14. Diskusia
15. Záver
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

4
0
0
3

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

Poslanci tento návrh programu hlasovaním schválili.
Za zapisovateľku zo zasadnutia obecného zastupiteľstva starostka určila Andreu Müllerovú,
za overovateľov: Kamila Haraja, Mateja Silvaya a za navrhovateľku uznesení Júliu
Drábikovú.
Bod 3
Návrh VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi na území Obce Nižný Klátov
Starostka dňa 13.05.2016 bol na úradnej tabuli a webovej stránke obce zverejnený návrh VZN
(viď príloha). Do 26.05.2016 bolo možné predkladať pripomienky k návrhu VZN. Do daného
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dňa neboli predložené žiadne pripomienky, vyhodnotenie a návrh uznesenia bol poslancom
zaslaný v elektronickej forme, 27.5.2016, návrh VZN spolu s ostatnými materiály vzhľadom
na rozsah bol zaslaný iba v elektronickej forme.
Kamil Haraj – dá sa to ešte zmeniť? Sú tu také drobnosti. Jedna je ku vývozu plastových
vriec, že odpad sa môže dať von až po 22:00 hodine. Ja si myslím, že je to dosť neskorá
hodina. Nemôžeme dať na skoršiu hodinu?
Starostka – bolo to mienené len kvôli tomu, aby to neroztrhali psy. Je to len deň pred
vývozom.
Kamil Haraj – je to § 12 ods. 6 (str.13).
Starostka – akú hodinu tam dáme?
Kamil Haraj – 18:00 hodinu.
Starostka – dobre, ale tá šiesta hodina ráno tam musí byť, lebo vývoz môže byť už o šiestej
hodine ráno.
Kamil Haraj - potom zoznam distribútorov na zber pneumatík som nenašiel na webovej
stránke obce.
Starostka – ešte som ho tam nedala.
Starostka obce odovzdala slovom pánovi Ing. Jozefovi Drábikovi.
Ing. Jozef Drábik – nerád Vám mením program, ale keďže som si prečítal na internete, že
obecné zastupiteľstvo bude jednať o všeobecne záväznom nariadení, o ktorom vieme, že je to
najvyšší zákon obce a jedná sa o strategicky dôležitú vec a to je uskladňovanie odpadu
a nakladanie s odpadom, tak som sa musel k tejto téme vyjadriť. Nemal som veľa času sa na
to pripraviť, ale urobil som si z internetu pár poznámok. Chcem dať do obehu pár fotografií.
Pani starostka mi dá za pravdu, že som tohto roku niekoľko krát upozornil, že občania
a stavebníci sypú na pozemky, ktoré patria Urbariátu stavebný odpad a iný odpad. Sypú tam
kvádre, škridle a odpad z búračiek domov. Určite vám nič nehovoria mená: Peter Kubík, Miro
Mikloda, Marián Para, Marián Kolesár, Marián Novák a ďalší. Chcem upozorniť, že iba jeden
jediný podnikateľ a to firma Žabecký, má zmluvu s urbariátom o uskladnení komunálneho
odpadu a drobného stavebného odpadu, ktorý nie je škodlivý na skládke v množstve 500 ton.
Rokoval som aj s ďalšími, či náhodou si to nechcú zazmluvniť a či to nechcú robiť
organizovane, plánovane. Nedočkal som sa odpovede. Vieme veľmi dobre a uvádzate to aj
v tomto materiály v časti 3 § 12, že obec je zodpovedná za komunálny odpad a za riešenie
priestupkových vecí. Máte tu ďalší paragraf, že môžete uložiť pokutu tisícpäťsto eur. Tento
materiál, ktorý ste vypracovali, vyzerá na veľmi dobrej úrovni, má v popisnej časti až
podrobné detaily všetkých náležitostí, ktoré si vyžaduje zákon o odpadoch. Škoda, že nebol
šití na našu obec, ale na nejaké mesto, kde sa komunálny odpad spracováva komplexne, lebo
v našej obci sa komplexne nespracováva. Máme ale v obci tento problém. Lokalita „Pod
Úboču“ sa desiatky rokov volala smetisko. Ľudia tam chodili sypať svoje odpady. Vieme
dobre, že v dnešnej dobe to nie je možné. My sme urobili ako vlastník pozemku opatrenia
také, že jednak to sledujeme kamerovým systémom a jednak fotíme a upozorňujeme obec na
tieto záležitosti. Aj s podnikateľmi, ktorých sa to týka, sme rokovali. Teraz sme pripravili
projektovú dokumentáciu na oplotenie tohto pozemku. Tým pádom bude zábrana sypať odpad
na tento pozemok. Upozorňujem poslancov a pani starostku, že ak teraz sme mu zabránili
sypať odpad na náš pozemok, tak išiel o 50 metrov ďalej a vysypal to do priekopy, ktorá ide
popri komunikácii, ktorú nazývate miestnou komunikáciou. Počítajme s tým, že jednak nám
to budú sypať pred náš plot a druhá vec, že budú to sypať popri komunikácii. Pod Úboču
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a ďalej budú mať veľa miesta. Tam ich neuvidí ani kamera, ani nikto iný. Nechcem mať
problémy s čiernymi skládkami. My sme právnická osoba a vieme, že pokuty pre právnické
osoby sú niekoľko násobne vyššie, ako pokuty pre fyzické osoby. Keď som nahlásil pani
starostke, tak ma odkázala na policajtov. Ale potrebujeme to riešiť cez policajtov a cez
životné prostredie? Myslím si, že by sme si tieto veci mali vyriešiť v rámci vlastných
možností. Mrzí ma, keď som minulého roku pani starostke v júli ponúkol spoluprácu medzi
urbariátom a obcou v riešení tejto problematiky. My máme veľký pozemok, kde by sa všetky
tieto aktivity robiť dali. Ja som preto dal vypracovať projektovú dokumentáciu. Minulého
roku boli fondy, ktoré sa na to dali využiť. Rozprával som so šéfom skládky v Jasove, ktorý
by nám vedel poskytnúť kontajnery a ďalšie veci, kde by sa dal aspoň základný odpad triediť
na ďalšie využitie, odpočítalo by sa za bratie triedeného odpadu z toho, čo obec platí za
všetok odvoz tuhého komunálneho odpadu. Myslím si, že by to nebolo zlé, akurát my
nemáme na to ľudí ani nikoho, kto by to spravoval, to by musela zabezpečiť obec. Ostatné
materiálne veci, kamerový systém a aj teraz sme kúpili unimobunku, aby sme zabezpečili
prísnejšie sledovanie toho nového oplotenia, aby to tam nesypali. V chatovej osade
Klatovianka a hlavne v tej prvej časti „Pod Úboču“ je 101 chát podľa môjho prepočtu, sú tam
aj doktori práv, aj všelijakí iní ľudia. Viete, že za túto vec budú na nás útočiť. V prvom rade
zaútočia na obec a potom keď zistia, že je to urbárske, tak na urbariát. Myslím, že
nepotrebujeme, aby nám Kormošová riešila tieto záležitosti. Druhý problém, na ktorý chcem
upozorniť, pretože chatová osada stojí na našich pozemkoch a nás sa to vyslovene týka, aby
tam bol riadne zabezpečený odvoz komunálneho odpadu, pretože to nosia medzi porast do
lesa. Bol som sa o tom presvedčiť aj s ďalším členom výboru. Nosia to do lesíka, ktorý síce
na papieri nie je, ale v skutočnosti je, lebo sú tam 40-ročné dreviny. Studnička je už
znečistená, zasypaná. Musíme s tým niečo robiť. Aj jedna vážna vec, do toho nádherného
potoka Vrbica jeden chatár vypúšťa prudko jedovaté veci. Spaľuje pneumatiky a iné
záležitosti. Myslím, že máte komisiu životného prostredia, alebo máte vo VZN popísané, ako
funguje kontrola od kontrolórky počnúc cez poslancov, cez komisie, neviem cez aké aktívy
vaše. V každom prípade odporúčam, aby ste si to išli pozrieť, aby ste to išli zistiť. Krásny
čierny, hustý maglajs vyteká do potoku Vrbica, kde donedávna boli pstruhy. Takto by sme si
životné prostredie v obci znečisťovať nemali ak pominieme septiky a iné veci, čo vypúšťajú
do Myslavského potoka, Vyšnoklátovského potoka, Nižnoklátovského potoka a ďalších iných
potokov. Pripravil som si na tri strany otázky a iné veci, ale nechcem to rozoberať, chcem len
povedať, aby som bol pochopený. Záleží mi na tom, aby to bolo lepšie. Záleží mi na tom, aby
podnikatelia robili to, čo majú, občania takisto, aby sa zdržali a netvorili sa divoké skládky.
V prvom rade mi záleží na tom ako štatutár pozemkového spoločenstva, aby som nemal
opletačky s policajtami, ani so životným prostredím. Urobme preto spoločne niečo. Ja
ponúkam svoju pomoc a spoluprácu. Z mojej strany je to zatiaľ všetko.
Starostka – čo sa týka tejto vody, ak viete, ktorá je to parcela, alebo v ktorej časti to je, tak či
tak to nahlásime na životné prostredie. Je to znečistenie povrchových vôd a to má na starosti
životné prostredie. Keď sa niečo do potoka vypúšťa, aj vlastne žumpy, ktoré idú do potoka,
obec nepreskúmava. Ako stavebný úrad môžeme sledovať, či má niekto žumpu vybudovanú,
ale priestupky na úseku povrchových vôd prejednáva životné prostredie. Čo sa týka VZN, od
1. júla je zmenený zákon. Je to šablóna, aby tam bolo všetko, čo tam v zmysle zákona má byť.
Tie pneumatiky nám tam treba doplniť. V podstate je to šité na zmluvu, ktorá je živá. Sú
nejaké zmeny aj v rámci separovaného zberu, lebo sme rozmýšľali, že v časti Mlynky budeme
mať vrecový zber. Je to možné až od 1.1.2017 až po zmene zmluvy. Ideme zatiaľ v tom
starom systéme. Posledné pneumatiky sme ešte spolu s obcou Vyšný Klátov vyviezli a od 1.
júla obyvatelia budú povinní pneumatiky odovzdávať do pneuservisu. Čo sa týka toho
skládkovania, na to aby ste skládkovali a uzatvárali zmluvu, neviem či to máte ošetrené,
môžete len kto má nejaké povolenie, lebo aj hlina je odpad. Druhá vec, tak ako ste povedali,
štyridsať rokov tam nie všetci vyvážali odpad, nie všetci, lebo nerada zovšeobecňujem.
4

Menovali ste aj niekoho, kto je členom urbariátu. Takže si ničí vlastný majetok. Je pravda, že
zmenený zákon je aj v tom, že drobný stavebný odpad sa bude odovzdávať na obci, bude sa to
premieňať objemovo, takže nepotrebujeme na to váhu. Pri stavbe pri stavebnom povolení sa
stavebníkovi povie, koľko odpadu pri výstavbe bude mať, pri kolaudácii to bude životné
prostredie kontrolovať, musí preukázať, že ten odpad odviezol tam, kde mal. To je zmena,
ktorá by mala pomôcť. Otázka je, že či to pomôže. V každom prípade musíme urobiť brigády
a musíme začať rozmiestňovať kontajnery. Ak nám viete poskytnúť z kamerového systému
nejaké zábery, aby sme mali dôkazový materiál, že tam vtedy a vtedy niekto bol, tak áno, dá
sa to takto riešiť.
Ing. Jozef Drábik – tie fotodokumenty sú všetko zdokumentované. Presne vieme, kto čo tam
vysypal, tie kvádre, škridle a iné veci.
Bc. Metod Korpesio – neviem, či ste si to všimli, ale smerom od družstva smerom hore je
ďalšia skládka. Moja žena tam chodí na podbeľ a ma informuje, ako to tam pribúda. Toto som
rozprával, že keď prijeme VZN, tak budú sypať kdekade. Choďte sa pozrieť na „Fabiánku“ už
to tam začína. Budeme tam mať také brigády, že tam budeme mať UNC-čko a nákladné autá.
Toto budú robiť. Lebo teraz dáme kamerový systém, príde právnik a povie, že kamerový
systém je nepoužiteľný, lebo ste ma neupozornili, že ma filmujete.
Matej Silvay – tie firmy ste oboznámili písomnou formou, alebo ústne?
Ing. Jozef Drábik – nie, ja riešim všetko iba chlapsky. Nikoho som tu nemenoval. Len aby ste
mali prehľad, akých máte stavebníkov, akých máte tzv. bordelárov. Ja som iba obec písomne
vyzýval.
Matej Silvay – ale máte zmluvu so Žabeckým.
Ing. Jozef Drábik – áno, so Žabeckým mám zmluvu.
Matej Silvay – ale s ostatnými či ste robili nejakú písomnú formu dohody.
Ing. Jozef Drábik – oni majú predložiť návrh podmienok, ja im dám zmluvu.
Matej Silvay – a podmienky môžeme vedieť aké sú?
Ing. Jozef Drábik – podľa kubatúry máme schválené na výbore urbariátu, koľko budeme brať.
Za desaťkubíkové auto máme 20 Eur. Za menšie autá 10 eur. Pri väčších dodávkach nad 300
ton bude mať polovičnú cenu.
Matej Silvay – vy k tomu vydávate nejaké doklady?
Ing. Jozef Drábik – my môžeme vydať potvrdenie. Máme spracovaný projekt HTUP, ktorý
máme schválený a môžeme ten drobný stavebný odpad, resp. výkopovú zeminu a kamene,
nekontaminovaný odpad skládkovať až do 26 000 ton.
Matej Silvay – keby obec oboznámila stavebné firmy, tak by sme sa mohli spojiť
v spolupráci?
Ing. Jozef Drábik – samozrejme.
Bc. Metod Korpesio – takže máte povolenie, keď som tomu dobre rozumel.
Ing. Jozef Drábik – áno, od životného prostredia a aj od obce.
Bc. Metod Korpesio – my budeme mať kontajnery na sutinu?
Starostka – budeme musieť mať kontajnery na drobný stavebný odpad.
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Bc. Metod Korpesio – keď donesiem sto kíl sutiny, tak prídem za vami, alebo budem musieť
mať zamestnancov.
Starostka – od 1.7.2016 budeme musieť stanoviť, že od kedy do kedy a dať kontajner za
obecný úrad. Vzadu je kamera. Túto zmenu napíšem aj do hlásnika. Podľa zákona máme
separovať päť komodít a my separujeme iba plast a sklo. Máme separovať papier, tetrapak a
kov. Papier sme riešili tak, že škola organizovala zber papiera. Teraz to musíme riešiť cez
zberovú spoločnosť. Začal inak fungovať systém separovaného zberu. S tým je spojené to, že
bude väčšie znečistenie ako 50 %, tak zaplatí zato obec. Separovaný zber nám preplácajú
výrobcovia, ale ak tam bude väčšie znečistenie, tak nám to dajú zaplatiť.
Bc. Metod Korpesio – plánujeme to za obecným úradom?
Starostka – áno, alebo ak sa dohodneme s urbariátom, že to bude na urbárskom pozemku.
Ing. Jozef Drábik – je to parádne, rovné miesto.
Matej Silvay – my sme o tom uvažovali už dávnejšie, ale išlo o vzdialenosť.
Starostka – pokiaľ to nebude celé oplotené a keď tam žiaden človek nebude, tak to tam budú
hádzať.
Ing. Jozef Drábik – ešte to nie je oplotené, ale to by trebalo už povedať, lebo zajtra chcem
zrušiť tú firmu, ktorá to mala robiť, lebo za dva mesiace ho neboli schopní urobiť, tak od 1.
júna to môže urobiť niekto iný. Ak bude vôľa, že nie, že tam urobíme len bránku a nejaké
symbolické oplotenie, alebo to budeme nejak inak využívať, tak povedzme. Lebo ten odpad
treba nejako riešiť. Odpad to je hrôza. Hovorí sa pre niekoho odpad, pre niekoho poklad. Ak
je to normálne vytriedené, tak je to komodita na predaj. Ale musí tam byť niekto, kto to bude
sledovať. Bernát sľúbil, že vie zabezpečiť prívoz, odvoz, ale tam musí byť človek, ktorý by
povedal, čo kde má ísť, zavrieť, otvoriť, vydať potvrdenku, alebo obec by vydala potvrdenku.
Starostka – zistím, či je to možné. V každom prípade nemôžeme umiestniť kontajner, kde nie
je nejaké zabezpečenie. Aby tam nebol voľný prístup. Pri obecnom úrade stačia kamery.
Ing. Jozef Drábik – veľa urbárskych pozemkov nie je v intraviláne, ale v extraviláne. Zvážte
to a dajte potom vedieť, aby sme to mohli čím skôr riešiť.
M.A. Ivan Novotný prišiel o 19:04 hod.
Starostka – p. Novotný zmenili sme program. Preberáme VZN o nakladaní s odpadmi, ak
máte nejaké otázky.
M.A. Ivan Novotný – susedia sa ma pýtali, či nie je možné legálne nakladať s bioodpadom,
lebo nemá každý kompost, napr. keď pokosia trávu.
Starostka – obec má zatiaľ platný zákon a povinnosť likvidovať bioodpad v rámci svojich
verejných priestranstiev, čiže park, cintoríny atď. Zmena je od 1.1.2017, ak nebudú prechodné
ustanovenia. Zároveň platí aj to, že časť odpadu musí byť zhodnotená. Uvažovali by sme
možno o tom, aby nám to bral Kosit, aby sme to spaľovali. Taký je platný stav. Aj my robíme
na verejných priestranstvách tak, že snažíme sa to skosiť, pokiaľ nie je veľmi vysoká tráva.
Bioodpad je to až vtedy, keď je to pohrabané. Keď to nechám na ploche, tak sa to nepovažuje
za odpad. Preto niektorí majú mulčovačky a takto si to zmulčujú.
Starostka obce na návrh poslanca Kamila Haraja dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné
zastupiteľstvo v Nižnom Klátove schvaľuje zmenu času vykladania vriec pred dňom vývozu
z 22:00 hod na 18:00 hod (§ 12 ods. 6 VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
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a s drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Nižný Klátov).
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

5
0
0
2

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

Poslanci tento návrh hlasovaním schválili bez pripomienok.
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove v súlade s § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
prerokovalo VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi na území Obce Nižný Klátov.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

5
0
0
2

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

Poslanci tento návrh hlasovaním schválili bez pripomienok.
Starostka obce dala hlasovať o VZN č. 1/2016: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
v súlade s § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
sa uznáša na VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi na území Obce Nižný Klátov.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

5
0
0
2

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

Poslanci sa na VZN č. 1/2016 uzniesli.
Bod 4
Kontrola prijatých uznesení
Starostka – na minulom zasadnutí OZ (10.3.2016) bolo prijatých 13 uznesení.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
Obce Nižný Klátov za rok 2015 (uznesenie č. 103); správu o vybavovaní sťažností a petícií
Obce Nižný Klátov za rok 2015 (uznesenie č. 104); informácie o povinnostiach obce
vyplývajúce zo zákona o civilnej ochrane (uznesenie č. 107); informácie ohľadne možností
čerpania prostriedkov z fondov (uznesenie č. 112); informácie ohľadne odvodnenia pozemku
Romana Vávru a Daniely Vávrovej a odporučilo stretnutie (uznesenie č. 113); stretnutie sa
uskutočnilo 5.4.2016, nebol prijatý záver ohľadne vybudovania odvodnenia na pozemku
Vávrových (je možné vydať stavebné povolenie na dočasnú stavbu), informácie ohľadne
prípojky bytový dom a MŠ (je tam problém s elektrickým pripojením čerpačky); brožúry
„25 RÁD, AKO CHRÁNIŤ SVOJ ŽIVOT, ZDRAVIE A MAJETOK“; žiadosti o čistenie
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priehradzky (žiadala som aj vyčistenie potoka); zástavky autobusu na znamenie v časti
Mlynky; SMS systému a žiadosti školy (uznesenie č. 114). Odpoveď na žiadosť školy bola
škole zaslaná 29.3.2016.
Uznesením bol schválený rozpočet na rok 2016 (uznesenie č. 105); rozpočet obce mimo
rozpočtu ZŠ bol po podpise zápisnice overovateľkou upravený a zverejnený 1.4.2016,
zároveň o tom bola informovaná škola, ktorá upravený rozpočet obci doručila 8.4.2016. Po
kontrole bol rozpočet školy s komentárom zverejnený na webovej stránke obce, výkon
základnej finančnej kontroly každej finančnej operácie (uznesenie č. 106); určenie
dopravného značenia (uznesenie č. 108 a 109), dopravné značenie len v zime je možné;
kultúrne a športové podujatia organizované obcou v roku 2016 (uznesenie č. 110); vydanie
knihy o obci (uznesenie č. 111). Na formát A3 nám urobia maketu, ako to bude vyzerať
a bude ju možné pripomienkovať.
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
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.
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, Bc. Metod Korpesio, M.A. Ivan
Novotný,Matej Silvay
Tomáš Hudák, Jozefína Kolesárová

Poslanci tento návrh zobrali na vedomie.

Bod 5
8

Vyjadrenie Patrika Truhana vo veci nevráteného hnuteľného majetku obce
(reproduktor s príslušenstvom)
Starostka obce ako som informovala zastupiteľstvo na predchádzajúcom zasadnutí,
reproduktor a príslušenstvo dodnes neboli vrátené, pán Truhan polícii poprel, že reproduktor
je v jeho držbe, v priestupkovom konaní nevypovedal, rovnako ako jeho matka a sestra, ktorá
bola svedkom preberania reproduktora. V konaní vypovedala Andrea Müllerová a Matej
Silvay, obec v rámci konania predložila fotodokumentáciu, preukázala vyplatenie faktúr,
doložila zápisnicu zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 15.12.2015, na ktorom
nepoprel, že reproduktor prevzal a prisľúbil, resp. bol vyzvaný na jeho vrátenie. Obec trvá na
vrátení reproduktora, nakoľko je súčasťou sady ozvučenia, ktoré stálo 105 000 korún
slovenských. Pozvánka na zasadnutie bola Patrikovi Truhanovi zaslaná elektronickou formou
a papierovo pozvánku prevzala jeho matka 26.5.2016. Nedostavil sa.
Požiadala poslancov o predloženie návrhov na riešenie danej situácie, na základe rozhodnutia
zastupiteľstva bola vyplatená celková cena aj keď neboli splnené všetky podmienky dohody
o organizácií Juniálesu, zároveň bola obci spôsobená ďalšia škoda.
Požiadala poslancov o vyjadrenie.
Bc. Metod Korpesio – aká tam bola škoda?
Starostka – celá sada stála 105 000 korún slovenských. Samostatne to neviem vyčísliť.
Júlia Drábiková – dnes je v práci, že sa nemohol dostaviť?
Starostka – neospravedlnil sa. Ja som stále zato, aby sa to vrátilo. Aj škola ho používala, keď
mali vystúpenie. Teraz si nosí svoje, lebo je problém využiť to, čo tam je. Pýtala som sa pána
Hricišáka, či boli vyplatené všetky peniaze, čo potvrdil aj na zasadnutí.
Bc. Metod Korpesio – treba povedať, že nám znehodnotil celú súpravu, preto sa už nedá
používať. Už to nebude priestupok, ale trestný čin. Keď mal všetko vyplatené, nevidím dôvod
prečo by nemohol reprák vrátiť.
Júlia Drábiková – všetci sme za to, aby sa to vrátilo, ale sa to ťahá už celý rok.
Starostka – Volala som ho, aj mi telefonicky sľúbil, že reproduktor a prísl. vráti. Bol za ním aj
Patrik Kollár, lebo reprák potreboval na vystúpenie Rybárov, ktoré bolo v januári. Jemu
povedal, že ho nemá.
Bc. Metod Korpesio – treba povedať na polícii, že nám znehodnotil súpravu, ktorá stála
105 000 korún a už to potom nie je prečin, ale trestný čin. Treba takto postupovať.
Starostka – dobre, čiže dáme prekvalifikovať skutok.
Bc. Metod Korpesio – podpisoval nejaké prevzatie?
Starostka – nie.
Bc. Metod Korpesio – takže tvrdenie proti tvrdeniu.
Starostka – tu sa mu to povedalo a on v decembri nenamietal, že ten reproduktor nevrátil.
Matej Silvay – každá vec, ktorá opustí obecný úrad, by mala byť na podpis.
Starostka - na Juniálese mu odišiel DJ. Všetky ostatné veci boli podpísané. Takisto sme to
mali bez podpisu pred rokom, keď DJ-ovi odišiel reprák, ale sa nám to vrátilo. Vráti sa nám to
od cudzieho človeka a nevráti sa nám to o toho, kto tu býva.
Bc. Metod Korpesio – je to ponaučenie. Tak ako hovorí Maťo, čo je na podpise, je na
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podpise. Zbytočne to budeme preklasifikovať, lebo keď on povie, že nie a vy poviete, že hej
a my sme to nevideli.
Starostka – ja nemám od neho odovzdávací protokol a on nemá odovzdávací protokol, že mi
vrátil stany a pivné sety.
Matej Silvay – všetko bude na podpis. Musíme si to chrániť, lebo to nie sú centové položky.
Chýba to obci, lebo dá sa to využiť na veľa akcií.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
berie na vedomie vyjadrenie starostky, poslancov vo veci nevráteného hnuteľného majetku
obce (reproduktora s príslušenstvom).
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

5
0
0
2

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

Poslanci tento návrh zobrali na vedomie.
Bod 6
Záverečný účet obce za rok 2015, stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu
obce za rok 2015
Starostka obce predložila obecnému zastupiteľstvu návrh záverečného účtu za rok 2015 (viď
príloha). Stanovisko kontrolórky bolo zaslané mailom a 5 poslancom aj v papierovej podobe,
rovnako ako správa nezávislého audítora k účtovnej závierke Obce Nižný Klátov za rok 2015
zo dňa 23.5.2016 (viď príloha). Výrok audítora v správe: účtovníctvo Obce Nižný Klátov za
rok 2015 je v súlade so zákonom o účtovníctve. Potrebné je schváliť aj presun výsledku
hospodárenia do rezervného fondu.
Bc. Metod Korpesio - to sme toľko veľa ušetrili?
Starostka – nemali sme minulého roku spoluúčasť na vybudovaní kanalizácie MŠ a bytová
jednotka, napr. boli zvýšené podielové dane.
Bc. Metod Korpesio - dostali ste súhlas od predsedu družstva, že môžeme ísť cez ich
pozemky?
Starostka – my ideme odkanalizovať ich budovu. Ale predseda družstva s tým nemal problém.
Ja sa obávam toho, ako prejde to pretláčanie. To čo sme ušetrili, budeme musieť použiť na
rekonštrukciu viacúčelového ihriska, lebo vieme ako nevedeli prekopať vodovod na
Cintorínskej ulici. Toto bolo zasypávané s takým odpadom, aký bol. Je tam vybudované
nejaké odvodnenie.
Matej Silvay – skôr sa bojím betónu, lebo tam bola niekedy nádrž. Toho sa bojím, že keď do
toho narazia, tak skoro sa neprebijú.
Starostka – a ďalšia vec je, že pravá strana na ceste III. triedy pri bytovke pravá strana padá
dole.
Bc. Metod Korpesio – bude to robiť tá istá firma, čo robila predtým?
Starostka – áno. Kanál na Čaksovej, Cintorínskej a Záhradnej ulici bol robený čisto v skale.
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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. a § 16 ods.
10 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení
neskorších predpisov
I. berie na vedomie
stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu za rok 2015
správu nezávislého audítora k účtovnej závierke Obce Nižný Klátov za rok 2015
II. schvaľuje
a) celoročné hospodárenie Obce Nižný Klátov za rok 2015 bez výhrad
b) presun prebytku hospodárenia za rok 2015 do rezervného fondu obce v sume 65 720,91 €
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

5
0
0
2

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

Poslanci tento návrh hlasovaním schválili bez pripomienok.
Bod 7
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2.polrok 2016
Starostka obce predložila obecnému zastupiteľstvu návrh plánu kontrolnej činnosti na
2.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 elektronicky
a 5 z nich aj v papierovej podobe 26.05.2016.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. schvaľuje plán
kontrolnej činnosti na 2.polrok 2016 a poveruje hlavnú kontrolórku na vykonanie kontrol
podľa plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2016.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

5
0
0
2

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

Poslanci tento návrh hlasovaním schválili bez pripomienok.
Bod 8
Správa hlavnej kontrolórky o výsledkoch kontroly od 1.1.2016 do 15.5.2016
Starostka obce predložila obecnému zastupiteľstvu správu hlavnej kontrolórky o výsledkoch
kontroly od 1.1.2016 do 15.5.2016 (viď príloha).
Júlia Drábiková – prečítala som si správu a píše sa tu o deťoch. Máme na mysli deti z našej
obce, ktoré chodia do centra voľného času?
Starostka – áno deti s trvalým pobytom v obci.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky o výsledkoch kontroly od 1.1.2016 do
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15.5.2016.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

5
0
0
2

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

Poslanci tento návrh hlasovaním zobrali na vedomie.
Bod 9
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Obce Nižný Klátov na roky 20162022
Starostka dňa 06.05.2016 bol poslancom elektronicky zaslaný Program hospodárskeho
rozvoja a sociálneho rozvoja Obce Nižný Klátov na roky 2016-2022, rovnako bol program
zaslaný aj ďalším členom riadiaceho tímu PhDr. Valérii Parovej (zástupca súkromného
sektora) a Patrikovi Bujňákovi (zástupca neziskového sektora) s požiadavkou o zaslanie
pripomienok do 23.5.2016. Návrh PHSR bol opätovne poslancom zaslaný 26.5.2016
vzhľadom na rozsah a zabezpečenie iba v elektronickej podobe. S ohľadom na autorské práva
túto verziu nie je možné tlačiť do papierovej podoby. Do dnešného dňa neboli predložené
žiadne doplnenia zo strany poslancov a členov riadiaceho tímu.
V predloženom návrhu boli opravené po dohode so spracovateľom niektoré údaje, budú
doplnené priority v zmysle súhrnného prehľadu projektových zámerov. PHSR pozostáva
z analýzy, stratégie a programovacej časti. Rozvoj je stanovený do 3 oblastí hospodárskej,
sociálnej a environmentálnej. Oproti predchádzajúcim dokumentom, bude PHSR raz ročne
monitorovaný, správa bude predkladaná na KSK, hodnotené výsledky raz ročne, raz za 3-4
roky aktualizovaný. Rovnako bude raz ročne možné zo strany obyvateľov obce PHSR
pripomienkovať. Aktivity budú doplnené podľa pripomienok a následne zoradené do priorít.
V prípade, ak nie sú žiadne návrhy, je potrebné PHSR schváliť. Pred zaslaním finálnej verzie
mi bola zaslaná pracovná verzia, ktorú som poslala zástupcovi, nebolo veľa času, opravila
som napr. potoky (do PHSR sa dostala Ida), niektoré chyby sa opakovali aj vo finálnej verzii.
Starostka – pozreli ste si to? Opravovala som tam niektoré veci. Povedzte vy, ale výstavba
kúpaliska a plavárne je v Nižnom Klátove asi nereálna. Moja požiadavka bolo zapracovať
všetko, čo bolo v dotazníkoch až na extrémy. Čo sa týka zdravotného zariadenia by sme to
mohli vyriešiť dňami zdravia. Nie je reálne do týchto našich priestorov dostať doktora. Ďalej
spolupráca s klubom, spolupráca s neziskovkami, kamerové systémy. Keďže prispievame na
opravy kostola, tak by to trebalo schváliť v PHSR, či budeme dotovať každý rok, alebo každý
druhý rok. Všetky veci potrebujeme poukladať do priorít a opatrení. Je to hospodárska,
sociálna a environmentálna oblasť. Projektové zámery so urobila ja a to dobudovanie
kanalizácie, dostavba športového areálu viacúčelovej budovy, v rámci školy je to výmena
strešnej krytiny, výstavba telocvične, výstavba učební.
Bc. Metod Korpesio – viacúčelová budova je čo?
Starostka – ako viacúčelovú budovu môžeme nazvať aj budovu materskej školy. Dali sme tam
hlavne telocvičňu a byt a je tam posilňovňa. Ďalej dobudovanie viacúčelového ihriska a to
vybudovanie prepojenia s materskou školou a školskou jedálňou, ďalej výsadba nových
drevín v rámci centra obce. V rámci vodných tokov som doplňovala protipovodňové
opatrenie na každom jednom potoku a vybudovanie záchytných nádrží poldrov. V rámci
hospodárskej oblasti som doplnila rekonštrukciu domu smútku, výstavba sociálneho bytu,
rekonštrukcia rozhlasu. Čo sa týka obecného úradu, tak je to vybavenie kultúrneho domu,
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ďalej rekonštrukcia materskej školy, školskej jedálne a futbalového klubu. V rámci sociálnej
oblasti sme dávali mimovládne organizácie, spolky a spolupráca obce pri akciách nimi
organizovaných, tak ako sme schvaľovali akciu NA TRÁVE, akcia RYBÁRI a pod.. V rámci
propagácie obce som dala knihu a časopis. Budúci rok skúsime požiadať košický
samosprávny kraj o dotáciu. Časopis plánujeme aj v rámci združenia Rudohorie, lebo niektoré
vydávajú časopis. Dosť veľa to stojí, lebo sa tam dáva kriedový papier. V environmentálnej
oblasti je to likvidácia divokých skládok, rekonštrukcia stanovíšť kontajnerov, nákup
kontajnerov, výstavba kompostoviska. Do sociálnej oblasti ďalej zakomponujeme deň krásy
alebo zdravia, podporu živnostníkov. Kamery, zdravotné stredisko, cintorín, centrum voľného
času – to vyvstalo z dotazníkov. Čiže zapracujeme aj rozšírenie kamier.
Bc. Metod Korpesio – čo by sme kamerovali, ulice? Kde máme kamery teraz?
Starostka – pred budovou a za budovou obecného úradu, park a za základnou školou. Pani
riaditeľka už teraz rieši, že keď niekto niečo zlomí, tak vie kto.
Matej Silvay – najideálnejšie by to bolo urobiť okolo materskej školy, lebo v tom úseku
chodia aj deti do jedálne na obedy. Je to ďalší rizikovejší bod.
Bc. Metod Korpesio – aj hore na parkovisku pri kostole je riziko.
Starostka – keby sme parkovali normálne, tak sa nič nestane. Doplním Mateja, my na
obecnom úrade máme Antik, základná škola a materská škola má T-com a hlavne jedáleň,
keďže je vzadu, tak nič iné tam nechytá. Poprosila som Antik v rámci dobrých vzťahov, aby
umiestnili anténu na základnú školu, pretože z budovy obecného úradu nevieme napojiť
internet v škôlke, pretože vadí tam jeden strom. Takže aby škôlka bola napojená na Antik, tak
tam bude mať vlastný telefón, nebudú mať spoločnú linku so školskou jedálňou a budú tam
mať internet zvlášť. Zároveň mi máme Antik a škola má T-com a neviem si tým pádom
pozrieť kamery (hlavne počas prázdnin), ktoré sú v škole. Keď to bude pod Antikom, tak ja si
viem pozrieť kamery, ktoré sú osadené v škole, hlavne cez prázdniny. Do sociálnych služieb
zapracujem ešte opatrovateľskú službu, kultúrne akcie. V rámci dotazníka vyvstali ešte
podnety na zníženie prašnosti, hlučnosti, ďalej bezpečnostné prvky. To bude treba ešte
zapracovať. V dotazníku bola aj pamätná izba. Otázka je, že kde. Ďalej infotabuľa Mlynky
a centrum zastávky. Je prioritou rozkúskovať to podľa jednotlivých projektov, potom
predpokladané náklady, čo je ďalšia tabuľka. Musím zapracovať roky a dátumy a potom
akčný plán. Preto som to nechávala, že to uzavrieme a ak by ste mali ešte niečo, tak to
zakomponujem a môžeme to dať schváliť na tomto zastupiteľstve. Prepošlem Vám finálnu
verziu, aby sme mali číslo uznesenia. Vieme to tam doplniť. Oproti návrhu sú tam iba
projekty, čo vyvstalo z dotazníka. Nič iné tam doplnené nebolo, okrem toho čo sme už mali
od januára. Chcete to posunúť na ďalšie zastupiteľstvo?
Bc. Metod Korpesio – a nedostane sa tam nič, čo nechceme?
Matej Silvay – ale vieme to potom doplňovať?
Starostka – alebo ho schválime v takom rozsahu ako je a potom ho budeme doplňovať. Aj to
je možnosť. Ono to v nejakých prioritách je. Ja som tam ešte nedávala sumu. Ten akčný plán,
ktorý som vyrábala, som vyrábala na environmentálny fond a program rozvoja vidieka,
aktuálne výzvy. Tu sú iné programy, od nórskych fondov, cez IROP, cez udržateľný mestský
rozvoj atď. Ja dám len taký nástrel a pani to nájde v tabuľkách, cez ktorý program to môže
ísť.
Bc. Metod Korpesio – dobre, veď možno nič z toho nebude, dajte hlasovať.
Júlia Drábiková – nádej umiera posledná. Nikdy nehovor nikdy.
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Starostka – dala som termín realizácie na dobudovanie kanalizácie – kanalizačnej prípojky pre
materskú školu a bytový dom na rok 2017, lebo do roku 2016 to musíme vybudovať a potom
skolaudovať. Ostatné som dala rok 2022. Lebo ak to bude skôr, tak dobre, ale toto je hraničný
termín. Viete, že máme dom smútku. 10. marca sme dávali projekt. Polroka majú na
vyhodnotenie, to bude september. Keď bude treba niečo doplniť, tak to budú ďalšie tri
mesiace. Čiže mi budeme dávno v roku 2017 pri dome smútku. To je v prípade, ak by sme
prešli. Ak neprejdeme, nevieme kedy bude vyhlásená ďalšia výzva, možno v roku 2018, alebo
2020. Neviem. Ale kým vyhlásia ďalšiu výzvu, keď to bude viac ako 5 rokov, alebo 3 roky,
tak bude treba zaktualizovať nový rozpočet, možno aj nové verejné obstarávanie.
Matej Silvay – treba to schváliť a zbytočne nezdržiavať.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
schvaľuje Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Obce Nižný Klátov na roky
2016-2022.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

5
0
0
2

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

Poslanci tento návrh hlasovaním schválili vrátane akceptovania a zapracovania
pripomienok, ktoré vyvstali z dotazníkov.
Bod 10
Žiadosť Ing. Ivany Šedivej a Ing. Erika Zamborského o odkúpenie časti parcely
Starostka obce dňa 9.10.2015 bola obci doručená žiadosť o odkúpenie časti parcely (viď
príloha). Dňa 19.11.2015 bola žiadosť prerokovaná na zasadnutí OZ so záverom, že
o odpredaji nie je možné rozhodnúť, nakoľko platí úzus, že žiadateľ o odpredaj obecného
pozemku musí najprv vysporiadať pozemky urbariátu, súkromných vlastníkov a o predaji
obecného pozemku sa rozhodne následne nato.
Žiadatelia toho času majú vysporiadané vzťahy s inými vlastníkmi pozemkov, vrátane
urbariátu. Jedine si potrebujú vysporiadať vzťahy so slovenským pozemkovým fondom.
Obecné zastupiteľstvo musí schváliť prebytok majetku a zámer predaja. Na ďalšom zasadnutí
obecného zastupiteľstva môže byť predložený návrh na predaj pozemku. Potrebné je
geometrické zameranie pozemku, ktoré bude znášať kupujúci.
Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli, webovej stránke obce (viď príloha).
Matej Silvay – nevieme sa k pozemku dostať, nemáme prístup, je zbytočné tieto veci
zdržiavať a zapodievať sa nimi
Starostka – oni si to chcú stavebne vysporiadať. Ešte otázka je, že ja som do zámeru
nezverejňovala cenu, môže zostať tých 20 Eur/m²?
Matej Silvay – áno.
Bc. Metod Korpesio – hlasujeme za všetky tri?
Starostka – nie. Sme v bode 10. Tento zámer predaja, čo ste dostali, tam doplním cenu,
zverejním to na stránke a na najbližšom zasadnutí môžeme schváliť predaj v zmysle
osobitného zreteľa.
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Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
schvaľuje A) prebytočnosť nehnuteľného majetku obce a B) zámer predať nehnuteľný
majetok obce časť parcely č. 3173/3, zapísaná v registri E, o výmere 99 m2, druh pozemku –
ostatná plocha, LV č. 816 Úradom geodézie, kartografie, katastra Slovenskej republiky
v katastrálnom území Nižný Klátov, ktorej vlastníkom je obec Nižný Klátov a to ako prípad
hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb., ktorým je
skutočnosť, že obec k predmetnému pozemku nemá prístup a je pre obec nevyužiteľný
a prebytočný. Cena pozemku sa stanovuje na 20 €/m2.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

5
0
0
2

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

Poslanci tento návrh hlasovaním schválili bez pripomienok.
Bod 11
Žiadosť JUDr. Dany Bystrianskej o uzavretie zmluvy o prevode vlastníckeho práva
Starostka obce dňa 23.03.2016 bola obci doručená žiadosť o uzavretie zmluvy o prevode
vlastníckeho práva (viď príloha).
Obecné zastupiteľstvo musí schváliť prebytok majetku a zámer predaja. Na ďalšom zasadnutí
obecného zastupiteľstva môže byť predložený návrh na predaj pozemku. Potrebné je
geometrické zameranie pozemku, ktoré bolo predložené so žiadosťou.
Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli, webovej stránke obce (viď príloha).
Matej Silvay – ja som chcel, aby sme urobili zámenu pozemkov, aby sme mohli zriadiť
zastávku na obecnom pozemku, pretože zastávka je toho času na pozemku súkromných
vlastníkov.
Starostka – áno, ale ona s tým nesúhlasila. Potom to radšej nechce odkupovať. Pani
Bystrianska si dala urobiť geometrický plán. Dala odčleniť časť parcely, pretože naša parcela
prechádza cez jej pozemok a cez pozemok, kde stojí autobusová zastávka. Časť pozemku, kde
stojí zastávka autobusu má aj obec vo vlastníctve. Ďalšími vlastníkmi sú Ondrejkovič Jozef,
Bernátová Anna a Ondrejkovič Ján. My máme ako keby predkupné právo. Aby sme to vedeli
s týmito vlastníkmi zameniť, aby sme mali prístup k pozemku od cesty.
Matej Silvay – bolo by dobré to vysporiadať, aby to obec mala v celosti. Tá zastávka je tam
neviditeľná.
Bc. Metod Korpesio – za 20 Eur ti to nikto nedá. To len mi dávame.
Starostka – ja som pani Bystrianskej povedala, že nikde nie je napísané, že jej ten pozemok
predáme. Je to na rozhodnutí zastupiteľstva. Môžu sa rozhodnúť, že sa zamení. Jednoducho
pozemky nemáme a nemáme tú autobusovú zastávku vysporiadanú, takže by sme ju
presunuli. V tomto ona v žiadnom prípade nesúhlasí, lebo je pravda, že všetky ostatné parcely
má odkúpené, má tam plot. Takže súhlasíme so zámerom predaja? Môžem dať hlasovať?
Júlia Drábiková – takže mi jej odpredávame, my jej nemeníme.
Matej Silvay – ja som chcel ten pozemok zväčšiť a ďalšiu časť odkúpiť. Ale ona s tým
nesúhlasí, takže by sme sa zbytočne naťahovali. S tými peniazmi by sa dal vyriešiť
s vlastníkmi pozemok, kde stojí zastávka.
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Starostka – je pravda, že tam máme predkupné právo.
Júlia Drábiková – ale či nám dajú pozemok za 20 Eur/m², ako mi predávame.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
schvaľuje A) prebytočnosť nehnuteľného majetku obce a B) zámer predať nehnuteľný
majetok obce časť parcely č. 3208/7, zapísaná v registri E, o výmere 145 m2, druh pozemku –
ostatná plocha, LV č. 816 Úradom geodézie, kartografie, katastra Slovenskej republiky
v katastrálnom území Nižný Klátov, ktorej vlastníkom je obec Nižný Klátov a to ako prípad
hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb., ktorým je
skutočnosť, že obec k predmetnému pozemku nemá prístup a je pre obec nevyužiteľný
a prebytočný. Cena pozemku sa stanovuje na 20 €/m2.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

5
0
0
2

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

Poslanci tento návrh hlasovaním schválili bez pripomienok.
Bod 12
Žiadosť Ľudmily Sabolovej o odkúpenie pozemku prípadne dlhodobý prenájom
Starostka obce dňa 27.04.2016 bola obci doručená žiadosť o odkúpenie pozemku prípadne
dlhodobý prenájom (viď príloha).
Obecné zastupiteľstvo musí schváliť prebytok majetku a zámer predaja. Na ďalšom zasadnutí
obecného zastupiteľstva môže byť predložený návrh na predaj pozemku.
Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli, webovej stránke obce (viď príloha).
Starostka – je to v časti Klatovianka. Treba rozhodnúť, že im to predáme, alebo tam bude
dlhodobý prenájom pozemku. Je pravda, že volali, že to máme zatiaľ stopnúť, lebo zatiaľ
nemajú našetrené peniaze na to, aby vedeli teraz vyplatiť.
Matej Silvay – tie parcelky, ktoré sú na Klatovianke, to nie sú nejako extra veľké.
Starostka – druhá vec je, že nebola som tam fyzicky a keď odkúpia celú parcelu, či sa ďalší
chatári dostanú ďalej.
Júlia Drábiková – išla by sa na tvári miesta pozrieť.
Starostka – dobre.
Júlia Drábiková – môj návrh je ísť sa pozrieť na parcelu a potom dať vyjadrenie.
Matej Silvay – a urbariát to nejako neriešil?
Júlia Drábiková – my riešime teraz viac parciel.
Starostka – oni robia nájomné zmluvy s každým.
Júlia Drábiková – chatári majú postavené chaty, pozemky sú urbárske, nikomu nič neplatia
a užívajú to už roky. Teraz sme sa tým začali zaoberať.
Starostka – máte stanovenú cenu nájmu? Lebo keby sme dávali nájom, tak by sme si to vedeli
porovnať.
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Júlia Drábiková – nám už len s nájomnými zmluvami oboznamuje Jozef Drábik, keď máme
zasadnutie, lebo on sa tomu venuje. Tam nás oboznámi, že za takú a takú cenu prenajíma.
Starostka – nemáte to rozdelené podľa častí, napr. Čaks je nájom ... €/ m²?
Júlia Drábiková – my prihliadame aj na to, ako napr. pri pánovi Fabiánovi a potrebovali sme
prístup ku rigolu, alebo či je to náš občan. Zohľadňujeme niektoré veci. Proste radšej by som
tam išla pozrieť.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
prerokovalo žiadosť Ľudmily Sabolovej o odkúpenie pozemku prípade dlhodobý prenájom a
stanovisko zaujme po miestnej obhliadke.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

5
0
0
2

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

Poslanci tento návrh hlasovaním schválili bez pripomienok.
Bod 13
Rôzne
Žiadosť Mgr. Romana Vávru a Mgr. Daniely Vávrovej
Starostka - je možné vydať stavebné povolenie na dočasnú stavbu po dobu trvania zmluvy,
keď sa nedohodneme, on si bude musieť vybudovať odvodnenie tak, či tak. Takže aby sme ho
neblokovali je potrebné schváliť nájom. Budeme musieť urobiť nájomnú zmluvu. Stanovte si
dobu nájmu. Obmedzíme na dva roky a potom sa rozhodne. Buď mu to vymeníme, alebo
predáme.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
schvaľuje zámer prenájmu obecného pozemku na dva roky, parcela č. 3174/8, zapísaná v
registri E, o výmere 33 m2, druh pozemku – ostatná plocha, LV č. 816 vedeného Úradom
geodézie, kartografie, katastra Slovenskej republiky v katastrálnom území Nižný Klátov a
parcela č. 3174/5, zapísaná v registri E, o výmere 17 m2, druh pozemku – ostatná plocha, LV
č. 816 vedeného Úradom geodézie, kartografie, katastra Slovenskej republiky v katastrálnom
území Nižný Klátov, ktorých vlastníkom je Obec Nižný Klátov pre Mgr. Romana Vávru, nar.
12.12.1969 a Mgr. Danielu Vávrovú, nar.17.12.1969 obaja bytom Košice, Dargovská 1214/3.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

5
0
0
2

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

Poslanci tento návrh hlasovaním schválili bez pripomienok.
Doplnenie studne vodou v MŠ
Starostka – dvakrát sme doplňovali vodu do studne v materskej škole. Takže s tým máme
náklady.
Dátum osláv 700 výročia prvej písomnej zmienky o obci
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Starostka – bolo by dobré stanoviť si dátum osláv 700. výročia.
Bc. Metod Korpesio – aj nejaký program. Trebalo by osloviť Patrika Truhana, že čo vymyslí,
či máme zvyšné súčiastky na ozvučenie.
Júlia Drábiková – na minulom zasadnutí sa nám ponúkol pán Hricišák a pán Ferko, že to budú
zastrešovať.
Bc. Metod Korpesio – to by som ešte s Tomášom porozprával.
Starostka – zoberte si, že je jún. Rok dopredu potrebujete, keď si chcete niekoho objednať.
V prvom rade si potrebujeme stanoviť dátum a potom môžeme rozprávať o programe.
Matej Silvay – navrhujem urobiť s nimi stretnutie, že čo sú schopní zastrešiť oni a aby
vypracovali nejaký harmonogram. Treba tu veľké zastrešenie urobiť, keďže to bude
veľkolepé. A ja to počítam na dva dni a to v sobotu a nedeľu, napríklad aby to bolo ukončené
omšou.
Starostka – v sobotu šport a v nedeľu kultúra.
Bc. Metod Korpesio – je len, že nech nie sú také pompéznosti, lebo ani Petra Nagya by som
nevolal, lebo som zažil na Alžbetinej Daru Rolins, keď mala prísť vystúpiť, meškala 4
hodiny, zaspievala 2 pesničky na playback a zobrala za to neviem koľko.
Starostka – v Poproči budú Dni Regiónu a Polemik si vypýtal 4800 Eur. Hodinové vystúpenie
Kollárovcov stojí 1800 Eur, Kandráčovci tiež.
Júlia Drábiková – poobede by som navrhovala niečo pre tých starších spoluobčanov, alebo
strednú generáciu a ku večeru diskotéky pre mladších a doobeda pre deti.
Starostka – nerozhodneme teraz. Ja by som navrhla zasadnutie kultúrnej komisie a začať
s tým robiť. Na dátum má väzbu potom aj vydanie knihy. Všetko spolu súvisí.
Bc. Metod Korpesio – nie o tri mesiace, ale skôr.
Starostka – v kultúrnej komisii viete kto je.
Júlia Drábiková – na minulom zasadnutí sme sa bavili, že či to bude v júni, alebo v septembri.
Ja by som to dala v júni. V septembri ku večeru je chladno. Počasie si aj tak nenaplánujeme.
Bc. Metod Korpesio – a ešte záleží ako nám prepichnú ihrisko.
Matej Silvay – nebudeme do robiť na asfalte, ale na trávnatom ihrisku. Treba to zastrešiť.
Starostka – môžeme to uzavrieť s tým, že sa zíde komisia?
Bc. Metod Korpesio – aj by som povedal, že môžu aj občania povedať, že čo by kto chcel.
Dať to vyhlásiť do obecného rozhlasu. Aby ľudia dačo vymysleli.
Starostka – dobre, môžeme to dať do hlásnika, že čo sa chystá a čo by navrhovali.
Júlia Drábiková – ja som počula dobrú odozvu aj na Patrika Kollára.
Matej Silvay – treba sa spojiť aj s nimi a urobiť nejaký program, aby tam boli aj klátovskí
ľudia.
Júlia Drábiková – áno dáš tam nejakú významnú skupinu a medzitým, aby nebolo hluché
miesto, dať tam napríklad Patrika Kollára, alebo Rybárov. Dala by som aj varenie guľášu –
Vyšný Klátov, Nižný Klátov, Hýľov, Zlatá Idka. Každá obec by si niekoho určila. Treba ich
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pozvať na 700. výročie a nech určia nejakú skupinu, čo vedia variť guľáš. Ja by som chcela,
keď sa stretneme kultúrna komisia, aby tam prišli aj ľudia, ktorí majú nejaké nápady na
program. Urobiť to hromadnejšie, že nás čaká jubilejné výročie obce.
Bc. Metod Korpesio – my by sme mali povedať, že asi koľko by to malo stáť.
Starostka – záleží, že kto to bude organizovať. V septembri pôjdete do Poproča, zistíme si
kontakty na nejaké firmy.
Matej Silvay – kedy sa tá knižka bude riešiť?
Starostka – ona sa píše od januára. Nemám ešte vyobstarávaného dodávateľa. Knihu sme
uzavreli. Ku knižke nám treba aj dátum osláv.
Kamil Haraj – ja by som navrhol, aby sme knižku aj predávali, napr. ľuďom, ktorí sú
z Nižného Klátova, ale nebývajú tu. Aby sme stanovili cenu, za ktorú by sme ju predávali.
Starostka – môžem dať do žiadosti o cenovú ponuku, že koľko nás bude stáť dotlač. My sme
sa dohodli na minulom zasadnutí, že koľko kusov chceme, ale môžem dať do výberového
konania, aby tam bola cena aj za dotlač. Brožúrka z roku 2002 bola v náklade 700 kusov. Ešte
mám niekoľko kusov. Vydržala nám 14 rokov. Chcete navýšiť počet už teraz?
Kamil Haraj – nie.
Matej Silvay – treba sa stretnúť spolu s organizátormi akcie NA TRÁVE, ktoré bude v
auguste a poriešime aj túto akciu 700. výročie prvej písomnej zmienky o obci.
Starostka – dôležité je, že keď to budú zastrešovať, tak so všetkým.
Registratúrny poriadok obecného úradu a MŠ
Starostka – obec, MŠ pripravujú nový registratúrny poriadok, ktorý je potrebné predložiť na
schválenie
Nový zákon o verejnom obstarávaní
Starostka – obec pripravuje smernicu k verejnému obstarávaniu
Maľovanie kancelárie starostky obce
Starostka – vymaľovala sa kancelária starostky, uložila podlahová guma
Prípojka pre bytový dom a MŠ
Starostka – obec musí riešiť mimo schválenej dotácie elektrickú prípojku, geometrické
zameranie pozemkov, na ktoré máme súhlas s osadením prípojky nakoľko nemôžeme použiť
susedné nehnuteľnosti
Povodne v časti Čaks, žiadosť o odkúpenie parcely Kollárová
Starostka - v časti ako je pán Sedmák má pozemok pani Kollárová. Treba riešiť do budúcna
odkúpenie parcely, aby sme vedeli vykopať rigol až do Myslavského potoka a zviesť tam
vodu z chát a poľa.
Matej Silvay – máme dve rúry, trebalo by to tam prekopať cez celú cestu, aj tak je rozkopaná.
Voda, ktorá išla z brehu, pôjde do rúry a rovno do potoka. Budeme mať tým pádom
zachránenú cestu, nepôjde na cestu všetok kameň, bordel. Môj návrh je, že máme dve rúry,
treba to prekopať popod cestu. Príde prívalový dážď a bude tam dva metre blata, kameňa,
všetko z poľa.
Bc. Metod Korpesio – takú rúru ti dva kamene zapchajú.
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Matej Silvay – pri takom prítoku vody neexistuje. Aj v menších rúrach, ak je dobrý prítok
vody, tak to nezamyje.
Bc. Metod Korpesio – ja som sa čudoval, že pri Klatovianke dávali štyridsiatku rúru. Ja som
zvedavý, dokedy to vydrží. Keď to máme rozkopať, nech tam dáme takú rúru, čo to znesie.
Nájom Urbariát (cesta cintorínska), nájom SVP (cesta Čaks)
Starostka – ďalej nám treba riešiť nájom cesty na Cintorínskej ulici s urbariátom, lebo do
budúcna bez vysporiadania neurobíme opravy. Na Cintorínskej ulici končíme s obecnou
cestou pri p. Novákovi na konci starého cintorína. Ale s tým budú spojené náklady na
geometrické zameranie. Ďalšia vec je cesta na Čaksovej ulici, ktorá je vo vlastníctve
Slovenského vodohospodárskeho podniku. K nim som už dala žiadosť o prenájom. Toto sú
cesty, ktoré nemáme vysporiadané, nemáme vo vlastníctve.
Deň matiek
Starostka – máme ho úspešne za sebou
Výskyt kiahní a výskyt encefalitídy
Starostka – máme výskyt kiahní a encefalitídy v obci
Opakované výberové konanie na funkciu riaditeľky MŠ v Nižnom Klátove
Starostka – máme opakované výberového konanie na riaditeľku materskej školy. Prihlášky
môžu podávať do 13. júna. Mali sme jedno výberové konanie a nebolo úspešné.
Štatút Rady školy
Kamil Haraj – ja sa chcem opýtať, či máme nejaký štatút rady školy, lebo som volal s pani
Antolovou, ona mi povedala, že nie.
Starostka – rada školy má mať štatút rady školy určite. Ja neviem ako prevzali po Chovanovej
papiere. Rada školy musí mať štatút, kde je presne povedané, ako sa volí, atď.
Kamil Haraj – mne sa jedná o to, že či je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov na zvolenie
riaditeľky, či nestačí najvyšší počet hlasov. Neviem, či ostatní vedia, ale bola voľba
riaditeľky. Boli dve uchádzačky, z ktorých prišla na výberové konanie jedna a z piatich hlasov
dostala dva a traja sa zdržali hlasovania. Týmto spôsobom keď budeme voliť ďalej, môže to
byť do nekonečna.
Bc. Metod Korpesio – a kto je v tej volebnej komisii?
Starostka – v rade školy je za obecné zastupiteľstvo Kamil Haraj, za rodičov pani Miroslava
Antonová a Lucia Jenigárová, za pedagogický zbor je tam Eva Truhanová a za
nepedagogických pracovníkov Anastázia Benešová, vedúca školskej jedálne. Tu vo
všeobecnosti platí pri uzneseniach nadpolovičná väčšina prítomných. Záleží na tom, ako je to
v štatúte. Rada školy si schvaľovala štatút určite. Postup je taký, že rada školy si volí
riaditeľku. Ja keď som nastúpila, končila mi riaditeľka v materskej škole a riaditeľka
v základnej škole. Keďže ja som žiadne doklady nenašla, tak som požiadala školskú radu, aby
mi predložila, že odkedy dokedy je zriadená rada školy. Keďže mi do nezdokladovali, tak ja
som zriadila novú radu školy, nominovali sme člena.
Oxana Hospodárová odišla zo zasadnutia o 20:42 hod.
Starostka – čiže 12.5.2014 bola rada školy zriadená a končí 11.5.2018. Našla som štatút.
Takže na zvolenie riaditeľky je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých jej členov, čiže
troch. Výsledky sa odovzdajú zriaďovateľovi. Tak to platí, kým nezmeníte štatút.
Kamil Haraj – ja som sa pýtal prítomných, keď tu ešte neboli uchádzačky, že môže nastať
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situácia, že budú hlasy dva-dva. Druhé kolo? Týmto spôsobom riaditeľku ani nemusíme
zvoliť nikdy.
Starostka – aby sa nám do výberového konania aj niekto prihlásil. Ja som si zavolala
uchádzačku z prvého výberového konania, ktorá sa nedostavila a povedala mi, že jej bolo
povedané, že to nie je miesto pre ňu. Neviem, ako tomu mám rozumieť. Mala akurát
pripomienky, že sme žiadali úradne overenú kópiu vysvedčenia. Stanovujem si podmienky ja
a takáto podmienka tam bola. Že v meste to majú inak, ma nezaujíma. Všetky doklady
neúspešného uchádzača sa vracajú späť. Ak je úspešný, tak to dokladám k pracovnej zmluve.
Pošlem ti Kamil štatút? Pošlem štatút všetkým členom rady školy. Je to prvá vec, ktorú ste
mali obdržať.
Výsadba v škôlke
Starostka – schválenú výsadbu zo životného prostredia máme iba borovice, ale učiteľky
nesúhlasili s ich výsadbou v areáli MŠ.
Kuchynka v budove OcU
Bc. Metod Korpesio – ďakujem, že ste vybavili kuchynku do mojej 50-tky.
Starostka – čo sa týka kuchynky, ešte mi doteraz Lipták nepovedal, či to vybavenie, ktoré ste
tam navrhli zvládnu existujúce káble, lebo nové káble z rozvodnej skrine tam ťahať nechce.
Ďalšiu vec, ktorú je potrebné si uvedomiť je to kuchyňa výdajňu.
Ťažba v kameňolome
Júlia Drábiková – je spustená ťažba v kameňolome v lete?
Starostka obce – povolenie na ťažbu je vydané, zajtra máme súd ohľadne cesty, to čo povedal
pán Šuchta v roku 2011 sa splnilo, oprávnenie bolo vydané
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
berie na vedomie informácie ohľadne doplnenia studne vodou v MŠ; dátumu osláv 700
výročia prvej písomnej zmienky o obci; registratúrneho poriadku obecného úradu a MŠ;
nového zákona o verejnom obstarávaní; maľovania kancelárie starostky obce; prípojky pre
bytový dom a MŠ; povodní v časti Čaks, žiadosti o odkúpenie parcely Kollárová; nájmu
Urbariátu (cesta Cintorínska), nájmu SVP (cesta Čaks); dňa matiek; výskytu kiahní a výskytu
encefalitídy; opakovaného výberového konania na funkciu riaditeľky MŠ v Nižnom Klátove;
štatútu Rady školy pri MŠ Nižný Klátov; výsadby v škôlke; kuchynky v budove OcU; ťažby
v kameňolome podané v bode rôznom.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

5
0
0
2

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

Poslanci tento návrh hlasovaním schválili bez pripomienok.

Bod 14
Diskusia
Starostka obce otvorila diskusiu. Do diskusie sa prihlásil Ing. Drábik, vystúpil v bode 3.
Nikto z prítomných nepožiadal o slovo vystúpiť v diskusii.
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Bod 15
Záver
Starostka obce ukončila ôsme zasadnutie obecného zastupiteľstva, prítomným poďakovala za
účasť. Zasadnutie bolo ukončené o 20:59 hod.

Overovatelia:

Kamil Haraj

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

Matej Silvay

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

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

Zapisovateľka:
Andrea Müllerová

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