OBEC NIŽNÝ KLÁTOV
Zápisnica
z tretieho zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 17.6.2015
Prítomní:

Starostka obce: PhDr. Ing. Marcela Jokeľová
Poslanci: Júlia Drábiková, Kamil Haraj, Tomáš Hudák, Jozefína
Kolesárová (neprítomná od 20:42 hod.), Bc. Metod Korpesio, M.A. Ivan
Novotný, Matej Silvay (prítomný od 18:27 hod.)
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. Návrh rozpočtu na roky 2015 - 2017, stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu
rozpočtu na roky 2015 - 2017
5. Vstup do miestnej akčnej skupiny RUDOHORIE
6. Územný plán obce
7. Záverečný účet obce za rok 2014, stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému
účtu obce za rok 2014
8. Správa hlavnej kontrolórky o výsledkoch kontroly od 1.4.2015 do 31.5.2015
9. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2015
10. Žiadosť o kúpu nehnuteľného majetku Obce Nižný Klátov, návrh na odpredaj
majetku obce
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Záver
Bod 1
Otvorenie zasadnutia
V zmysle pozvánky tretie zasadnutie otvorila starostka obce. Poslanec Matej Silvay sa
ospravedlnil, že bude meškať. Zasadnutie dňa 5.6. 2015 sa nekonalo, z dôvodu neúčasti
poslancov. Pozvánka na dnešné zasadnutie poslancom bola zaslaná, prítomných je 6
poslancov, sme uznášania schopní môže začať.
Bod 2
Schválenie programu, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a navrhovateľa
uznesení
Starostka obce konštatovala uznášaniaschopnosť obecného zastupiteľstva a predložila na
schválenie návrh program zasadnutia. Požiadala poslancov o predloženie návrhov na
doplnenie, zmeny bodov programu zasadnutia. Keďže žiaden z prítomných poslancov
nepredložil návrh na doplnenie programu, starostka obce požiadala poslancov o schválenie
programu zasadnutia.
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Hlasovanie:
Za:

6

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

0
Proti:
0
Zdržal sa:
1
Matej Silvay
Neprítomní:
Poslanci tento návrh programu hlasovaním schválili bez pripomienok.
Za zapisovateľku zo zasadnutia obecného zastupiteľstva starostka určila Andreu Müllerovú,
za overovateľov: Jozefínu Kolesárovú, Kamila Haraja a za navrhovateľa uznesení Bc. Metoda
Korpesia.
Bod 3
Kontrola prijatých uznesení
Starostka – na minulom zasadnutí OZ (8.4.2015) bolo prijatých 19 uznesení.
Nebolo podpísané uznesenie č. 29, 30, 31, 34 dôvody boli zverejnené.
Ostatné uznesenia boli splnené, uznesenie č. 33/2015 bolo splnené, hlavná kontrolórka zaslala
záznam z kontroly poslancom mailom zo dňa 22.4.2015 (viď príloha). Neboli splnené
uznesenia č. 28 a 35. V zmysle uznesenia č. 28/2015 sa žiadosťami bude obecné
zastupiteľstvo zaoberať pri schvaľovaní rozpočtu a po realizácií vodovodu (žiadosti Klubu
dôchodcov, Eugena Jurkoviča, Mariána Vrábeľa, Branislava a Evy Kelbelovej), v zmysle
uznesenia č. 35/2015 po zistení skutočnosti akou formou sa dá doplniť sociálny fond
zamestnancov, sa prijme uznesenie.
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.19/2015 zo dňa 09.04.2015 nebolo zvolané zhromaždenie obyvateľov obce na
sedemnástu hodinu, termín sa upresní po doručení cenových ponúk na opravu traktora.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
Hlasovanie:
Za:

6

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

0
Proti:
0
Zdržal sa:
1
Matej Silvay
Neprítomní:
Poslanci tento návrh hlasovaním zobrali na vedomie.
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Bod 4
Návrh rozpočtu na roky 2015 - 2017, stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu
na roky 2015 - 2017
Starostka - dňa 2.6.2015 Vám bol zaslaný rozpočet s komentárom, doplnený v zmysle
pracovného stretnutia zo dňa 13.4.2015 (viď príloha). Upravený rozpočet predložila škola
podľa skutočnosti, zmeny oproti predloženému a zverejnenému návrhu je pri položkách
v prevádzke, pri ŠKD v položke 614 a 642 (viď príloha). Dnes nám bola doručená ďalšia
verzia rozpočtu základnej školy. Neviem, aké ďalšie zmeny obsahuje. Keď som to letmo
prešla, oproti návrhu, ktorý sme mali predložený, je zmena v odmene – nadácia Orange,
zmeny sú v cestovných náhradách, pri energii, vode, komunikáciách, 633 materiál, 635
rutinná štandardná údržba, 636 nájomné a prenájom, 637 služby.
Celkový rozpočet školy je vo výške 224 516 Eur. Čo sa týka rozpočtu ŠKD zdá sa, že
je bez zmeny. My musíme v návrhu odsledovať to, čo zriaďovateľ zo zákona vyčísľuje a to
172 947 Eur – normatívne mzdy a odvody, ďalej cca 35 000 Eur na prevádzku a 8000 Eur na
nedočerpanú prevádzku z minulého roku (viď príloha). Poslanci mali k dispozícií predložený
návrh rozpočtu zo dňa 17.6.2015.
V rozpočte obce bolo upravené: 1.500 € dotácia na opravu kostola, výdavky spojené
so vstupom do MASK, tvorbou PHSR a žiadostí (členské maska 772,20 €, výdavky na
vypracovanie PHSR 990 € a ďalšie výdavky na žiadosti o projekty vo výške 1 980 €). Boli
upravené výšky nemocenského v MŠ podľa skutočnosti, rozpis mzdových výdavkov ŠJ na
jednotlivé vzdelávania, ostatné výdavky (materiál, služby a pod.) budú súčasťou iba nákladov
na predprimárne vzdelávanie. K pripomienkam na stretnutí k nákupu nového plynového
sporáka je pripojené vyjadrenie – návrh na vyradenie 26 ročného sporáka (viď príloha).
K pripomienke ohľadne knižnice – návštevnosť knižnice za roky 2011 (331 návštev), 2012
(256 návštev), 2013 (296 návštev), 2014 (181 návštev), do 5/2015 (48 návštev).
K rozpočtu bol spracovaný aj komentár. Stanovisko kontrolórka predložila na
minulom zasadnutí, dňa 8.4.2015. V rozpočte obce sa nemenia výdavky na jednotlivé úseky.
K návrhu rozpočtu sa vyjadruje rada školy. K návrhu rozpočtu bol 9.6.2015
predložený výpis z uznesení z 3. zasadnutia RŠ pri MŠ Nižný Klátov zo dňa 12.5.2015.
V zmysle listu (viď príloha) rada školy schválila rozpočet za MŠ a ŠJ bez výhrad. Zároveň
žiada zriaďovateľa o doplnenie: v kapitole údržba budovy – výmena striešky nad vchodom do
budovy MŠ, údržba okolia – navrhla RŠ novú výsadbu stromov a kríkov, na podpoložke
kancelárske potreby MŠ – navrhla RŠ navýšiť výdavky na potreby rady školy a to v prípade
ak sa v priebehu roka ušetrí v rámci kapitoly rozpočtovaných výdavkov na rok 2015.
K predloženej žiadosti rady školy sa môže vyjadriť člen rady Kamil Haraj, podľa
môjho názoru nie je potrebná výmena striešky, strieška bola namaľovaná spolu so strechou,
je tam treba upevniť odkvapovú rúru, aby voda zo striešky vytekala do trávy.
Kamil Haraj – pani riaditeľka hovorila, že je nejaký plán na odkvapovú rúru.
Starostka - Náhradnú výsadbu stromov máme stanovenú Okresným úradom do novembra
2015 za vyrúbané stromy, náklady sú súčasťou rozpočtu. V škôlke boli vďaka dobrovoľníčke
a sponzorskému príspevku vysadené kvety, čo je postačujúce. Pre radu školy boli už
preplatené kancelárske potreby aj bez schválenia podpoložky rozpočtu.
Na záver je potrebné povedať, že pri MŠ a ŠJ pri porovnaní príjmov a výdavkov obec
prispieva na originálne kompetencie vyššou sumou ako jej predpisuje zákon. Mzdové náklady
pri zvýšení platov od júla 2015 nie sú kryté vyššími podielovými daňami. Nie je preto
predpoklad, že sa ušetrí v rámci bežného rozpočtu, iba v prípade ak sa nebudú realizovať
navrhované úpravy interiéru.
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
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zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení
neskorších predpisov
I. prerokovalo návrh rozpočtu obce na roky 2015 - 2017
II. berie na vedomie
a) návrh rozpočtu na roky 2016 a 2017
b) stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2015-2017
c) neuplatňovanie programov v rozpočte Obce Nižný Klátov od roku 2014
III. schvaľuje
a) rozpočet na rok 2015 do výšky jednotlivých ekonomických kategórií v celkovej
sume:
Bežný rozpočet
- príjmy ........................496 941 €
- výdavky......................474 440 €
Kapitálový rozpočet
- príjmy.........................110 971 €
- výdavky......................147 461 €
Finančné operácie
- príjmy ..........................17 638 €
- výdavky .......................
0 €
Rozpočet SPOLU
- príjmy ........................607 912 €
- výdavky .................... 621 901 €, schodok 13 989 €
b) použitie rezervného fondu obce v sume 9 650 € na 5% spoluúčasť na
spolufinancovaní projektov: „Nižný Klátov – rozšírenie separovaného zberu“, „Nižný
Klátov – dobudovanie kanalizácie, kanalizačná prípojka pre bytový dom a MŠ –
I.etapu“, „Nižný Klátov – obnova siete rigolov“
Hlasovanie:
Za:

5

Júlia Drábiková, Kamil Haraj, Tomáš Hudák, Bc. Metod Korpesio,
M.A. Ivan Novotný

0
Proti:
1
Jozefína Kolesárová
Zdržal sa:
1
Matej Silvay
Neprítomní:
Poslanci tento návrh hlasovaním schválili bez pripomienok.
Bod 5
Vstup do miestnej akčnej skupiny RUDOHORIE
Starostka – MAS Rudohorie, pokračuje v ďalšom programovacom období ďalej, preto je
potrebné prijať uznesenie (viď príloha). Ostatné obce do konca júna 2015 musia prijať
uznesenia, že súhlasia so vstupom našej obce do MAS. Na základe toho je možné vypracovať
stratégiu MAS Rudohorie pre 16 obcí, program hospodárskeho a sociálneho rozvoja pre
všetky obce a samostatne pre každú obec. S týmito zmenami sú spojené zmeny v rozpočte
obce, ktoré sme schválili.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
súhlasí
1. so vstupom do miestnej akčnej skupiny (ďalej „MAS“) s názvom „RUDOHORIE“,
2. s členstvom Obce Nižný Klátov v tejto „MAS“,
3. s výškou ročného členského príspevku 257,40 EUR,
a to za účelom realizácie prístupu LEADER na území „Miestnej akčnej skupiny Rudohorie“.
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Hlasovanie:
Za:

6

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

0
Proti:
0
Zdržal sa:
1
Matej Silvay
Neprítomní:
Poslanci tento návrh hlasovaním schválili bez pripomienok.
Bod 6
Územný plán obce
Starostka – na základe pracovných stretnutí bol vypracovaný návrh na uznesenie (viď
príloha).
Júlia Drábiková – pred hlasovaním navrhujem dať priestor vystúpiť pani Kataríne Juhásovej,
manželom Sobinkovičovcom a Michalovi Jokeľovi.
Starostka obce dala schváliť návrh poslankyne Júlie Drábikovej, aby pred schválením
uznesenia dostali priestor na vyjadrenie zúčastnení obyvatelia obce.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

6
0
0
1

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

Matej Silvay

Priestor na vyjadrenie dostala pani Juhásová.
Katarína Juhásová – ja by som chcela vedieť, prečo nemôžem dostať svoju záhradu do
územného plánu. Mám všetky doklady, geologický prieskum. Bývam tu 32 rokov. Nemám so
susedmi žiadne problémy. Prečo mi ľudia robia problémy, ja to potom budem riešiť po
svojom. Ja potrebujem menšiu časť záhrady dať do územného plánu.
Matej Silvay prišiel na zasadnutie o 18:27 hod.
Marta Sobinkovičová – v roku 2010 sa do územného plánu dostali nejaké parcely aj parcela
3332, tak úzka parcela, ktorá bola neprístupná zo žiadnej strany. Územné rozhodnutie bolo
prijaté 18.5.2010. Nevedeli sme o tom. Až v roku 2014 sme sa o zmene dozvedeli od Vás,
napísali sme Vám list 9.4.2014 a dotazovali sa na parcelu 3332/3.
V júli 2014 sme boli na zasadnutí. Takisto sme všetky dôvody povedali. Sú to ochranné lesy a
chránia aj pôdu. Vedeli ste o tých dôvodoch. Napriek tomu ste 22.11.2014 schválili doplnenie
do územného plánu rozšírenie parciel. 2.2.2015 sme dávali všetci piati oponenti pripomienky.
Dňa 8.3.2015 bolo verejné zasadnutie, kde sme dali pripomienky osobne. Dňa 9.4.2015 som
napísala písomnú pripomienku, kde som priložila podklady, kde mestské lesy komisionálne
potvrdzujú, že sú to ochranné lesy. Je to potvrdené prílohou. Boli ste o tom oboznámení?
Starostka – hlavne všetky pripomienky dostáva spracovateľ územného plánu, stretol sa
s poslancami dvakrát.
Marta Sobinkovičová – bola som sa pýtať na OÚ, ako mohla byť vyňatá parcela 3332/3?
Pritom sa objavila aj parcela 3332/4. Tam mi povedali, že vyňatie je na zámer a to na
včelárstvo. Kedy sa dokreslila parcela 3332/4? Schválili ste na OZ tú parcelu 3332/4? To
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vyňatie bolo 13.11.2014. Bola v ten deň aj podpísala zmluva. My sme čakali na pozemky tri
roky. Pýtam sa, či ste to schválili do územného plánu a potom ste to zapracovali?
Dňa 16.4.2015 som Vás na to listom upozornila. Potom som zašla na Mesto Košice, ktoré je
vlastníkom lesov. Bola som aj na národnom lesníckom centre. Nám ohodnotili les na sumu
96000 korún. Čakala som odpovede. Z mesta prišla odpoveď, že kedy to bolo predané. Z
lesného úradu mi napísali, že mi nemajú čo vysvetľovať, ale podľa zákona budú dozerať na
plnenie zámeru, na čo bolo predané. Potom som napísala na Ministerstvo pôdohospodárstva.
Prišla jasná odpoveď, že postup bol porušený. Keď sa v lese chce stavať chata, domy, musí sa
zadať zámer, že tam bude chata, dom. Všetka korešpondencia je k dispozícii, v liste sa
neuvádza meno vlastníka, iba číslo parcely, lesného dielca. V liste sa píše, že k vyňatiu
lesných pozemkov podľa § 5 môže dôjsť v nevyhnutných a odôvodnených prípadoch. §
hovorí aj o ochrane lesov. Je potrebné splniť náležitosti podľa vyhlášky č.12/2009. Orgán
štátnej správy, ktorý koná o vyňatí má v tomto konaní brať na zreteľ, či zámer je v súlade s
územným plánom. Na základe týchto podkladov má orgán štátnej správy posúdiť súlad
zámeru vyňatia pozemku s územným plánom. Konanie o vyňatí lesných pozemkov by malo
byť až potom, ako bolo vydané územné rozhodnutie a nie naopak. Kontrolu vykonáva orgán,
ktorý rozhodnutie o vyňatí vydal.
V prípade, ak došlo k vydaniu rozhodnutia, v rozhodnutí sú stanovené podmienky vyňatia. To
znamená, že úrad odkontroluje vlastníka. Okrem toho sa posudzuje ako táto činnosť bude mať
vplyv na les. Dôležité sú vplyvy lesa ako ekosystému. § 10 zákona o lesoch určuje ochranné
pásmo lesa. Ministerstvo kontaktovalo aj pozemkový a lesný odbor. Podľa § 8 ods. 4
rozhodnutie stráca platnosť, ak do 2 rokov od nadobudnutia právoplatnosti nezačne činnosť
s predmetným zámerom. Existuje kontrola podľa § 62 a sankcie podľa § 64 zákona o lesoch.
Emil Sobinkovič – bol som prekvapený, že pani Juhásová si myslí, že jej peniaze závidím.
Mali ste možnosť predvčerom, aká je hora pohyblivá. Boli ste sa tam pozrieť? Vždy sme mali
problém s vodou. Les nám pomáhal v tom, aby nás nezaliala voda. My sa len bojíme, aby u
nás to nedopadlo tak ako u Šenkýra. Bernátovci urobili múr a poza múr išli skaly, zem. Pred
mesiacom sme boli po pás zaliaty. Teraz to ide na cestu. Tieto rigoly nestačia. Nech tam
postaví aj mrakodrapy. Ale nie na náš úkor. My sa budeme báť. Pýtal som sa
predchádzajúcich poslancov ako to bolo schválené. Oni nič nevedia. Pani Juhásová sa nikdy
nebola pozrieť, ako tam ide voda. Aj pri včelíne išla voda. My sme sa zaviazali, že nebudeme
zaťažovať kopec. Tú podmienku tam máme, pani Juhásovej tú podmienku tam asi nedali.
Katarína Juhásová – vy ste tiež kúpili ako les.
Starostka – diskutujúci boli upozornení, že bodom rokovania je územný plán.
Marta Sobinkovičová – my sa fakt bojíme, že sa zásahom do toho svahu zosunie zem. Chcem
vedieť a požiadať Vás, aby ste zodpovedne argumenty prehodnotili a zvážili. Oni boli na
kontrolu iba zdola, ja som kontrolovala svah aj hore. Pani Juhásovú pani starostka, dvakrát
sme ju zastavili pri výrube. Prosíme, aby tam jasne bolo napísané, že sa tam stavať nebude.
Aby sa to nemohlo zmeniť ani pri zmene funkcií, politickej zmene.
Katarína Juhásová – tá časť 3333/2, ktorú môj manžel kúpil pred 9, 10 alebo 12 rokmi, kúpil
ornú pôdu, tá orná pôda bola v územnom pláne.
Starostka – k zmenám územného plánu (ďalej len ÚP), k postupu zmeny v roku 2010 sa
nebudem vyjadrovať. V roku 2011 sa rozhodlo, že sa bude schvaľovať ÚP. Dostali sme sa cez
verejné prerokovanie, až do toho štádia ako sme teraz. V roku 2011 sme schvaľovali zmeny a
doplnky číslo dva. Chcem pripomenúť, že územné rozhodnutie nie je územný plán. Poslanci
schvaľujú funkčné využitie územia, teda územný plán. Teraz je obstarávaných šesť lokalít,
poslanci nemusia schváliť všetky lokality. Schvaľujeme sa územný plán, nie je to územné
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rozhodnutie. Územné rozhodnutie je spojené so stavebným povolením pri jednoduchých
stavbách. Pri zmenách a doplnkoch sme sa opierali o Vaše pripomienky, vyjadrenia
a stanoviská dotknutých orgánov. To je všetko.
Katarína Juhásová – ja som vám doniesla, kedy to bolo do ÚP zakreslené.
Marta Sobinkovičová – my sme kupovali parcelu v roku 2008, vy v roku 2006.
Katarína Juhásová – my sme kúpili ornú pôdu, oni kupovali les, či ju mali v ÚP, to ja neviem.
Starostka – na predmetnej parcele je možnosť výstavby, pri dodržiavaní stavebného zákona.
Keďže je tá parcela úzka, je malá pravdepodobnosť, že tam bude niečo stáť.
Katarína Juhásová – parcela 3332/4, ktorú som odkúpila, je ostatná plocha. Ja tam nemienim
stavať. Ja chcem stavať na parcele vpredu č. 3332/3. Ja v žiadosti mám parcelu len 3332/3,
nie 3332/4. Poslanci magistrátu mi to schválili. Ja žiadam len na tých 294 m2. Ja som žiadala
iba na parcelu, kde je včelín. Ja mám všetko v poriadku. Dala som urobiť aj hydrogeologický
prieskum.
Starostka – žiadosť bola spojená s nákresom, v grafike tá parcela je, ak ste ju nechceli mať
zahrnutú, trebalo to pripomienkovať, my musíme vypustiť celú lokalitu.
Michal Jokeľ – Katka už v tom nemáš pravdu, že si kúpila parcelu a bola v územnom pláne.
Za vlády pani Štefanovej si to zmenila.
Starostka – pán Jokeľ bol upozornený, že zmeny a doplnky ÚP v roku 2010 neprejednávame,
neriešime vlastnícke vzťahy. Zmeny a dodatky č. 1 sú platné, nezmeníme to. Nie sme na
súde. Dostali ste možnosť vyjadriť sa k územnému plánu.
Michal Jokeľ – Lesy to užívali ako poľnohospodársku pôdu. Začali ste tam sadiť. Naraz sa
tam chce stavať. Tam hrozí zosuv pôdy. Karička zasiahol do podobného kopca. Je tam jedna
ruina na cintorínskej ulici. Zasiahneš do kopca a kde to pôjde? No na nás.
Katarína Juhásová – pani starostka dajte im prečítať hydrogeologický prieskum.
Michal Jokeľ – ja nepotrebujem vidieť hydrogeologický prieskum. Kopali ste tam šesť studní.
Starostka – diskutujúci boli opätovne upozornení, že bodom rokovania je územný plán.
Vyjadrovať sa môžu k územnému plánu, zmenám a doplnkom č. 3.
Katarína Juhásová – ja potrebujem dať do ÚP 294 m2.
Michal Jokeľ – pre koho tam budeš stavať?
Katarína Juhásová – to je moja osobná vec.
Tomáš Hudák – čo sa týka územného plánu, všetko sme si naštudovali, aj čo sa týka zákona
o lesoch. Ja osobne si myslím, že nejaký zmysel to malo, že tam bol ochranný les. Ak by ste
tam stavali, vyrúbali by ste lesy nielen na svojej parcele, ale aj 10 m ďalej. Vy musíte vyrúbať
les, aby Vám tie stromy nepadali na dom. Po desiatich rokoch korene prehnijú, taký problém
máme aj v Čakse, nie som s tým spokojný. V lokalite boli ochranné lesy, boli
prekvalifikované, ako k tomu došlo sa nevyjadrujem, ani k Vašim susedským vzťahom. Ja sa
pod zmenu územného plánu v tejto časti nepodpíšem, nehnevajte sa na mňa, aby som ja
potom mal výčitky svedomia.
Ak nemáte čo dodať k tomuto bodu, pred hlasovaním navrhujem krátku prestávku.
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Starostka – bol prednesený návrh na prestávku, je 19:15 hod. Dávam hlasovať:
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
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Júlia Drábiková, Kamil Haraj, Tomáš Hudák, Jozefína Kolesárová,
Bc. Metod Korpesio, M.A. Ivan Novotný, Matej Silvay

0
0
0

Bolo schválené prerušenie rokovania do 19:25 hod.
Pokračovanie rokovania 19:25 hod.
Katarína Juhásová – ja by som chcela, aby mi poslanci vysvetlili, prečo tam nemôžem
postaviť dom úzky a dlhý.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove na
základe záverov pracovných stretnutí poslancov obecného zastupiteľstva a ohliadky zo dňa
11.5.2015 a 25.5.2015 k problematike lokalít: „Pri Lesnej správe“ a „Centrum obce“
vypúšťa z procesu schvaľovania „Návrhov zmien a doplnkov č. 3 ÚPN obce Nižný Klátov“
lokality "Pri Lesnej správe" a "Centrum obce" z dôvodu nesúhlasu s predloženou zmenou
funkčného využitia územia v predmetných lokalitách zohľadňujúc rozporné stanoviská
dotknutých orgánov, organizácií a hlavne verejnosti, obyvateľov obce v rámci procesu
prerokovania predmetných zmien a doplnkov.
Hlasovanie:
Za:
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Júlia Drábiková, Kamil Haraj, Tomáš Hudák, Jozefína Kolesárová,
Bc. Metod Korpesio, M.A. Ivan Novotný, Matej Silvay

0
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
Poslanci tento návrh hlasovaním schválili bez pripomienok.
Bod 7
Záverečný účet obce za rok 2014, stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu
obce za rok 2014
Starostka obce predložila obecnému zastupiteľstvu návrh záverečného účtu za rok 2014 (viď
príloha). Stanovisko kontrolórka zaslala mailom. Bola predložená správa nezávislého audítora
k účtovnej závierke Obce Nižný Klátov za rok 2014 zo dňa 10.6.2015, doručená obci bola
15.6.2015 (viď príloha). Výrok audítora v správe: účtovníctvo Obce Nižný Klátov za rok
2014 je v súlade so zákonom o účtovníctve. Potrebné je schváliť aj presun výsledku
hospodárenia do rezervného fondu.
Bc. Metod Korpesio – audit bol bez nedostatkov? Všetko v poriadku?
Starostka obce audit účtovníctva bol bez problémov, máme pokračovať v účtovníctve na takej
úrovni, akú máme teraz. Máme za sebou overenie aj konsolidovanej účtovnej závierky, je
pravda, že audit je vykonávaný bez auditovaných údajov školy. Obec audit závierky musí mať
zo zákona, škola audit vykonaný nemá. Pri konsolidácií spájame účtovníctvo školy a obce,
čiže auditovaný subjekt a neauditovaný sybjekt. Zároveň spájame dva subjekty z rozdielnymi
systémami, škola účtuje v systéme IVES, obec v systéme Korwin. Hlavne tento rok to bolo
veľmi pracné, nakoľko tie systémy spolu nekomunikujú. Účtovníčka školy predložila
doklady, účtovníčka obce musela údaje za školu nahodiť ručne. Z minulého roka sa zmenili
poznámky a počet sledovaných tabuliek sa zdvojnásobil.
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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 2014
správu nezávislého audítora k účtovnej závierke Obce Nižný Klátov za rok 2014
II. schvaľuje
a) celoročné hospodárenie Obce Nižný Klátov za rok 2014 bez výhrad
b) presun prebytku hospodárenia za rok 2014 do rezervného fondu obce v sume 22 744,35 €
Hlasovanie:
7
Júlia Drábiková, Kamil Haraj, Tomáš Hudák, Jozefína Kolesárová,
Za:
Bc. Metod Korpesio, M.A. Ivan Novotný, Matej Silvay
0
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
Poslanci tento návrh hlasovaním schválili bez pripomienok.
Bod 8
Správa hlavnej kontrolórky o výsledkoch kontroly od 1.4.2015 do 31.5.2015
Starostka obce predložila obecnému zastupiteľstvu správu hlavnej kontrolórky o výsledkoch
kontroly od 1.4.2015 do 31.5.2015 (viď príloha).
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
berie na vedomie správu o výsledkoch kontroly hlavnej kontrolórky Obce Nižný Klátov za
obdobie od 1.4.2015 do 31.5.2015
Hlasovanie:
Za:
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Júlia Drábiková, Kamil Haraj, Tomáš Hudák, Bc. Metod Korpesio,
M.A. Ivan Novotný, Matej Silvay

0
Proti:
1
Jozefína Kolesárová
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
Poslanci tento návrh hlasovaním zobrali na vedomie.
Bod 9
Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2015
Starostka obce predložila obecnému zastupiteľstvu návrh plánu kontrolnej činnosti na 2.
polrok 2015 (viď príloha).
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 2015.
Hlasovanie:
6
Júlia Drábiková, Kamil Haraj, Tomáš Hudák, Bc. Metod Korpesio,
Za:
M.A. Ivan Novotný, Matej Silvay
0
Proti:
1
Jozefína Kolesárová
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
Poslanci tento návrh hlasovaním schválili bez pripomienok.
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Bod 10
Žiadosť o kúpu nehnuteľného majetku Obce Nižný Klátov, návrh na odpredaj majetku
obce
Starostka obce predložila obecnému zastupiteľstvu zaslanú žiadosť (viď príloha). V prípade,
ak sa obecné zastupiteľstvo rozhodne majetok predať, je potrebné schváliť prebytočnosť
majetku a oznámiť zámer predaja majetku. Prijať uznesenie je možné až na ďalšom zasadnutí
obecného zastupiteľstva 3/5 väčšinou všetkých poslancov. Otváram rozpravu k danému bodu.
Matej Silvay – ja by som chcel vedieť, či by sme vedeli s majiteľom pozemku poriešiť aj
vrchné pozemky. Vieme, že hore sa začala výstavba. Keby sme vedeli z toho úseku zviesť
žľab okolo pozemku pána Kollára, lebo dole je šachta, ktorá je prepojená s potokom. Treba sa
s nimi dohodnúť, či by boli ochotní, aby sme cez pozemok urobili rigol, alebo dali rúru, aby
sme vrch vedeli zabezpečiť od vody. Keď tam budú domy, budú mať zvedené ríny len do
zeme.
Starostka – je to pozemok vedľa Komarovského. Uvažovali sme aj o tom, aby cez ten
pozemok viedla aj kanalizácia.
Matej Silvay – keď zaprší teraz, tak tá pôda to vsaje, ale keď tam budú stáť rodinné domy,
budú mať ríny zvedené do zeme, nie na cestu.
Tomáš Hudák – zdola na vrchnú cestu je koľko metrov?
Matej Silvay – to neviem, ale bude to dobré aj pre nich, pretože nepôjde voda ani im na dvor.
Starostka – tu vodu už odrážame zhora. Je tam zvod pri Sedmákovi.
Tomáš Hudák – ja preto chcem vedieť koľko je to m², či nám vyjdu na metrový pás smerom
hore.
Bc. Metod Korpesio – nemohli by sme sa ísť tam pozrieť?
Matej Silvay – áno, lebo nepoznáte toto územie. Treba s nimi komunikovať.
Bc. Metod Korpesio – po predvčerajšej búrke budete mať kopu žiadosti o zväčšenie rigolov.
Voda išla zovšadiaľ.
Starostka – žiadosti dostaneme my. My dostaneme tie žiadosti.
Bc. Metod Korpesio – prídu na obecný úrad. Nie nám ich prinesú.
Starostka – žiadosti prinesú nám.
Tomáš Hudák – je treba tam zahrnúť aj kanalizáciu.
Starostka – V prvom rade musíme zistiť, či oni sú už v tom území, aby sme sa do toho
priepustu dostali, či ich pozemok zasahuje až tam. Matej hovorí, že áno.
Kamil Haraj – podľa mňa to tam pôjde do priepustu.
Starostka – ja si myslím, že to nemajú odkúpené až po hranicu. Keď majú dokúpené pozemky
po hranicu pozemku pána Kollára, tak áno.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
berie na vedomie predloženú žiadosť Mgr. Romana Vávru a Daniely Vávrovej zo dňa
2.6.2015 o kúpu pozemkov. Rozhodnutie o predaji prijme po ohliadke a zvážení možnosti
vytvorenia odvodňovacieho kanálu a uloženia kanalizácie v danej lokalite.
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Hlasovanie:
Za:

7

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

0
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
Poslanci tento návrh hlasovaním zobrali na vedomie.
Bod 11
Rôzne (Juniáles 2015; žiadosť Tomáša Hudáka a Romana Ferka o povolenie organizácie
akcie NA TRÁVE 2015, žiadosť o zapožičanie pivných setov, žiadosť o finančnú podporu
v sume 500 €; čistenie rigolov; zásady odmeňovania poslancov; komisie obecného
zastupiteľstva; napojenie obecných budov na vodovod; odvoz pneumatík; rozlúčka
s deviatakmi, predškolákmi; propagácia dňa dobrovoľníctva; prístrešok pri budove obecného
úradu; kanalizačná prípojka pre MŠ a bytový dom; stekanie vody z poľa; asfaltovanie cesty
III triedy a zmena dopravného značenia; čistenie starého cintorína a areálu MŠ od odpadov;
stretnutie zo dňa 28.5.2015 ohľadne stekania vody na cesty)
Juniáles 2015
Starostka obce - dňa 20.4.2015 predložil Patrik Truhan ponuku ohľadom organizácie
Juniálesu 2015. Na stretnutí poslancov 24.4.2015 sa rozhodlo, že akceptujeme ponuku,
žiadame o spresnenie ponúkaného kultúrneho programu, oznámenie DJ a atrakcií. Všetka
korešpondencia Vám bola zaslaná dňa 4.6.2015 program, 9.6.2015 spresnený program,
15.6.2015 náklady (viď príloha). Podľa predloženej ponuky zo dňa 20.4.2015 náklad pre obec
budú 450 €. Kosenie ihriska a okolia, klátiky sú zabezpečené. Je potrebné dohodnúť varenie
guľášu. Otváram rozpravu k Juniálesu.
Júlia Drábiková – kde sa bude variť guľáš a kto ho bude variť?
Starostka – ešte sme zatiaľ pri Patrikovi. Korešpondenciu ste si prečítali? Ja viem, že potreba
ohľadne peňazí boli peniaze na DJ a atrakcie. Do toho sumáru sa nám dostalo aj niečo iné
a podľa programu nebudú súťaže detí. Náklad pre obec by mal byť 450 Eur.
Patrik Truhan – moja sumarizácia k tomu celému je: DJ 350 Eur, vzhľadom ku krátkosti času.
Bude tam od 12.00 do rána podľa potreby. Ku DJ treba svetlá. Svetlá mám od Romana Ferka
za 50,- Eur. Čiže spolu 400,- Eur. Ďalej skakací hrad na 5 hodín bude stáť 100 eur. Ďalší
program je Richard Hritz so svojou kapelou, ktorí chceli 50,- Eur za hodinu vystúpenia, ďalší
program je folklórna skupina ŠAFRÁN – je to šesť dievčat z Hýľova, ktoré budú spievať
a budú mať aj scénky a to za 60,- Eur (10 Eur, na osobu, na cestovanie). Spevák je môj
známy. Spieva slovenské a české pesničky, hrá na gitare. Nie je žiaden amatér. On chcel 50,Eur bude spievať polhodinu. Spolu mi to vychádza 610,- Eur.
Starostka – ponuka 20.4.2015 bola, že zabezpečíš kultúrny program ty. Chceš peniaze na DJ
a na atrakcie. S touto ponukou si prišiel ty.
Patrik Truhan – predbežne som hovoril o 600,- Eur a vzhľadom k tomu, že som zabezpečil
úplne všetko za dosť nízku sumu, tak by som bol rád, keby mi bola preplatená táto suma.
Starostka – ešte raz. Ponuka na zabezpečenie: kultúrny program, hudba, atrakcie pre deti,
súťaž pre deti, výčap, futbal, úprava multifunkčného ihriska pred akciou, stany, sety, pódium,
sedenie, bar, briezky, výdaj guľášu, pratanie po akcii, záchody TOI TOI. Požiadavky:
elektrina, futbalový klub, peniaze pre hudbu, peniaze na atrakcie, stany, pivné sety, sedenie
11

pre ľudí, klátiky ako každý rok, vykosenie minimálne polovice ihriska. Toto je tvoja ponuka
z apríla 2015. Nech sa páči kto sa chce vyjadriť?
Jozefína Kolesárová – a čo to na tom mení?
Starostka – neboli tam zahrnuté tie ďalšie výdavky do 610 Eur, ktoré súvisia s kultúrnym
programom.
Patrik Truhan – ja sa chcem opýtať, či je to problém, aby obec preplatila výdavky spojené s
kultúrnym programom.
Jozefína Kolesárová – za taký krátky čas to zorganizovať. Tých 600 Eur má pokrytých.
Tomáš Hudák – sformuloval si žiadosť tak, keby si chcel apelovať, tak môžeš povedať, že DJ
mal podmienku, že bude mať so sebou aj vystupujúcich z Hýľova, aj speváka. Myslím, že
zbytočne sa tým budeme zaoberať. Aj keď je pravda, že takto to napísal.
Starostka – ja som len považovala za potrebné dať do pozornosti ponuku, a požiadavku na DJ
v danej hodnote, aby som o mesiac nepočula, že za 600 Eur to mohol zorganizovať každý.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
berie na vedomie informácie ohľadne organizácie Juniálesu a súhlasí s nákladmi na DJ s tým
spojených vo výške 600,- Eur.
Hlasovanie:
Za:
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Júlia Drábiková, Kamil Haraj, Tomáš Hudák, Jozefína Kolesárová,
Bc. Metod Korpesio, M.A. Ivan Novotný, Matej Silvay

0
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
Poslanci tento návrh hlasovaním zobrali na vedomie.
Starostka – čo sa týka guľášu, bol návrh, že sa bude variť vonku. Nech sa páči vyjadrenie.
Jozefína Kolesárová – nebol návrh, že vonku. Nebol to nápad. Ja som hovorila, že bol rok,
keď sme varili vonku poslanecký, cirkevný a futbalový guľáš. Klasický sa varil vo vnútri a tie
skupiny, ktoré súťažili, varili vonku. Teraz nie sú žiadne skupiny, varenie vonku, súťaž padá.
Júlia Drábiková – varíme jednotný guľáš, nebudeme na skupinky variť.
Tomáš Hudák – keby sa varil guláš v škôlke, pomoc je nutná?
Starostka – keď sa bude variť guľáš v škôlke, tak pomoc je nutná, ale nikoho tam nepustím.
Matej Silvay – ale aj na obecnom úrade sa dá variť, inak sa nedá. Keď hygiena je hygiena tak
hygiena je hygiena.
Tomáš Hudák – ja nevidím problém, aby sa príprava urobila tu a suroviny sa odnesú tam a oni
to navaria. Ja som za to, aby sa varil jednotný guľáš. Ja varím na svojich akciách guľáš, viem,
čo to obnáša.
Matej Silvay – ako sa bude variť guľáš?
Jozefína Kolesárová – ja tu nebudem. V sobotu ráno cestujem.
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Starostka – Patrik dal v ponuke, že zabezpečí súťaže detí, tie nebudú, bol tam aj výdaj guľášu,
ale tým myslel asi miesto na výdaj guľášu. Je treba minimálne dvoch na výdaj guľášu. Na
varenie nie, treba niekoho na výdaj.
Tomáš Hudák – to by som možno aj ja došiel.
Júlia Drábiková – ja chodím vydávať guľáš každý rok, mne to problém nerobí. Len
potrebujem k sebe ešte jedného, aby balil chlieb.
Starostka – o ktorej ste zvykli začať vydávať guľáš?
Júlia Drábiková – okolo štvrtej, keď začal program.
Starostka – o štvrtej je plánované vyhodnotenie futbalu a od 16:30 zábava.
Júlia Drábiková – minulého roku sa vydával guľáš od 15:30 do 23:30 hod.
Starostka – dobre, takže Tomáš Hudák a Júlia Drábiková budú vydávať guľáš.
Júlia Drábiková – nakupovať bude kto?
Starostka – to si zabezpečí ten, ktorý bude variť guľáš. Čo sa týka misiek, tie zabezpečené
mám tak ako iné veci potrebné na výdaj guľášu.
Tomáš Hudák – a kto bude variť guľáš?
Starostka – škôlka.
Tomáš Hudák – ja im viem ísť pomôcť, lebo mám hygienické minimum, aj zdravotný
preukaz.
Starostka – o tom rozhodne vedúca školskej jedálne. Určite to sú základné požiadavky
kladené na pomocné sily. Máme za sebou podania na hygienu, tak si nemôžeme dovoliť to, čo
po minulé roky. Na obec boli ďalšie požiadavky, elektrinu, tú zabezpečí Matej Silvay, klátiky
a kosenie som zabezpečila, dnes bolo skosené okolie ihriska, zajtra bude pokosená plocha,
stany, pivné sety, futbalový klub, medaily budú zabezpečené tiež. Materiál na výdaj guľášu –
servítky, misky, lyžice boli zakúpené.
Žiadosť Tomáša Hudáka a Romana Ferka o povolenie organizácie akcie NA TRÁVE
2015, žiadosť o zapožičanie pivných setov, žiadosť o finančnú podporu v sume 500 €
Starostka obce - dňa 16.6.2015 bola doručená žiadosť o povolenie organizácie akcie NA
TRÁVE 2015, žiadosť o zapožičanie pivných setov, žiadosť o finančnú podporu v sume 500
€. Kópie žiadostí vzhľadom na krátkosť času máte k dispozícií teraz. Čo sa týka povolenia na
akciu, to sme mali aj minulé roky, to nebol problém. Čo sa týka pivných setov, keď sa kúpili
pivné sety, bolo povedané, že sa nepožičiavajú. Čo sa týka finančnej podpory, to je na Vás.
Tomáš Hudák – ja nechcem finančnú podporu len tak, že dajte mi ju. Zaviazali by sme sa, že
na budúci rok by sme s Romanom Ferkom pomohli na Juniálese. Tým by odpadol náklad na
DJ a osvetlenie. Bola by to kompenzácia, obec pomôže nám a my pomôžeme obci. Aby to
nedopadlo ako tento rok.
Bc. Metod Korpesio – prečo sa nepožičiavajú pivné sety?
Starostka – bolo to rozhodnutie poslancov, všetko vybavenie sa kúpilo za dva roky, jeden rok
sme zakúpili stany, druhý rok sme zakúpili pivné sety s tým, že stany ani sety nebudeme
požičiavať, aby nám dlhšie vydržali, iba ak o stan požiada Obec Hýľov, pretože prvý rok nám
oni poskytli svoj stan. Toto bolo rozhodnutie poslancov.
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Bc. Metod Korpesio – kúpim si auto a nechám ho v garáži, nie? A keby mi ho kúpila svokra,
tak ho dupľom nechám v garáži, lebo mi ho kúpila svokra.
Starostka – hovorím, že to bolo rozhodnutie poslancov.
Bc. Metod Korpesio – podľa mňa je to somarina. Veď keď mu to dám, tak mi to v takom
istom stave musí vrátiť. Teraz sme iní poslanci. Teraz ich zoberme a predajme, dajme ich na
verejnú dražbu, lebo nám zavadzajú v kultúrnom dome. Dávam návrh na to, či ich môžeme
odpredať.
Matej Silvay – tam neboli len pivné sety, tam boli aj stany.
Bc. Metod Korpesio – Maťo, opýtaš si na svadbu stan, tak ti ho neodsúhlasíme? Lebo čo keď
ho porežeš? Je to obecné, alebo je to nejakého poslanca?
Matej Silvay – je to obecné. Boli určené na obecné akcie.
Jozefína Kolesárová – je to choré podľa mňa.
Tomáš Hudák – nepoviem, keby som ich chcel zobrať do Myslavy. Ide to tu, naši ľudia sa
prídu zabaviť. Pani starostka ja si tak myslím, táto vec poškodiť hlavne v reputácii ani tebe
nemôže. Ja si myslím. Určite dám vedieť aj ľuďom, že vďaka obci sme to urobili, pretože bez
pomoci nie sme schopní to urobiť, lebo toho roku sme nenašli ani sponzora.
Starostka – hovorím, že to bolo rozhodnutie poslancov, ste tu dvaja vyjadrite sa k tomu.
Matej Silvay – my sme povedali, že stany a sety budeme požičiavať na obecné akcie. Nie je
potrebné takto reagovať. Každý si to na Juniálese odrobil. Sedem dní som robil Juniáles, keď
som bol poslanec. Nezobral som za to ani cent. Tie veci čo sú tu, sú odrobené. Tie peniaze
boli pre obec. Štyri roky som nezobral ani jednu odmenu. Všetky peniaze sme nechali obci
a stanovili sme, čo z toho sa kúpi. A keď vidím, že akcia nejde cez obec, že je to súkromná
akcia, tak nech si to vybaví organizátor cez iné veci. To môže byť zamknuté v garáži, to
nemusí nikto vidieť. Je to obecné je, používa sa to na obecné akcie, používa. Vtedy to bola
súkromná akcia, povedali sme taký názor, aký sme povedali. Teraz sme tu iní ľudia, môžeme
sa dohodnúť. Keď sme mali Juniáles, sme chodili okolo stanu ako okolo maľovaného vajca, či
bol Hýľovský alebo náš. Opitého človeka nedonútite, aby nechodil okolo stanu s cigaretou,
aby ho neroztrhli, nepoškodili.
Júlia Drábiková – začali sa byť o dvanástej a gril sa rozbil.
Jozefína Kolesárová – prepáčte, to ako keby som ja kúpila gaučovku a poviem svojim
vnúčatám, aby na ňu nesadali.
Starostka – nie sme v rodine, obecné je to vďaka tomu, že si to vymakali poslanci a rozhodli
sa tak. Ja som prepáčte považovala za povinnosť Vám to povedať. Vy keď sa rozhodnete
inak, tak nech sa páči. Na žiadnu rodinnú akciu sme nepožičiavali pivné sety.
Matej Silvay – aj dôchodcovia mali posedenie. Dali sme im staré stoly aj stoličky, lebo vieme,
že určite boli pevnejšie staré stoličky ako pivné sety.
Starostka – pivné sety sme nechceli dávať na trávnaté ihrisko kvôli tomu, že asfaltový povrch
je asfaltový povrch a pivný set sa tam nezničí.
Matej Silvay – nehovorím, že keby sme urobili na druhý rok akciu na trávnatom ihrisku, tak
že by sme ich nepoužili. Musíme však postúpiť riziko, že sa zničia skôr, ako na asfalte.
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Tomáš Hudák – minulý rok sme tiež robili akciu a som už do toho zakomponoval aj
dôchodcov. Tohto roku to chceme robiť tak, že sa zvlášť postaví prístrešok. Tiež by sme im to
chceli nazvučiť. Pána Sobinkoviča by som chcel poprosiť, aby prišiel, zahral, aby malý Radko
zahral na harmonike. Keď poviete nie, tak nie, ale o to ťažšie to bude pre mňa. Ja mám jeden
návrh, pán Vaľo mi povedal, že keď si nebudem vedieť dať rady, tak to mám urobiť u neho.
Nerád by som zrušil túto akciu, lebo keď mi už starí ľudia povedia, že to nezrob, že odídeš
niekde na Klatovianku.
Starostka – žiadosť ste mali, navrhovateľa uznesení máme. Nech sa páči, navrhnite uznesenie.
Jozefína Kolesárová – ideme hlasovať.
Bc. Metod Korpesio – teraz za čo, za požičanie setov?
Tomáš Hudák – za to, že by som mohol uskutočniť akciu, za požičanie pivných setov a na
finančnú pomoc s tým, že by sme sa písomne s pani starostkou dohodli, že po ďalšie roky my
pomôžeme s Juniálesom. To čo nám obec respektíve požičia, mi to vrátime.
Jozefína Kolesárová – zober si, že len DJ stojí 350 + 50 €.
Tomáš Hudák – on ani zďaleka tu nebude mať to, čo vieme dodať my. Toho roku už bolo
neskoro na Juniáles, aby sme zorganizovali my, lebo bolo málo času.
Matej Silvay – keby sa to robilo pod obecnou hlavičkou, tak ako hovoríš, tak to treba
zakomponovať do jedného uznesenia a dať podmienku organizáciu budúceho Juniálesu.
Tomáš Hudák – my budeme mať profesionálneho komentátora a určite budú ľudia vedieť, že
vďaka obci sme túto akciu mohli uskutočniť.
Bc. Metod Kopresio – bude nejaká zmluva alebo len čestné slovo?
Tomáš Hudák – môžeme to dať aj do zmluvy, pokiaľ niektorého z nás neprejde auto, lebo aj
to sa môže stať.
Ing. Oxana Hospodárová – prepáčte, ako si predstavujete ten príspevok, lebo obec nemôže
dať dotáciu fyzickej osobe. Budú nejaké doklady na to? Dotáciu je možné dať len právnickej
osobe, alebo fyzickej osobe, podnikateľovi.
Tomáš Hudák – formou daru to nie je možné?
Ing. Oxana Hospodárová – nie.
Tomáš Hudák – tak, zdokladovať by sa to dalo. Je pravda, že obec možno na to nemá, ale na
druhý rok by aj tak tie peniaze na Juniáles dala.
Ing. Oxana Hospodárová – ale obec nemôže dať peniaze bez dokladu.
Tomáš Hudák – doklad nie je problém.
Starostka – v rozpočte na kultúru je 1 800 €, potrebné je urobiť rozpočtové opatrenie na
úpravu rozpočtu. Na kultúrne akcie, vrátane kultúrneho domu máme rozpočtované 2 800 €.
700 € z toho sú sponzori. Sponzoring som zatiaľ nepozháňala. Čiže ostáva 2 100 €. Materiál
je 300 €. V kultúrnych akciách sú zájazd dôchodcov, deň matiek, posedenie s dôchodcami,
posedenie s jubilantami, rozlúčka s deviatakmi, predškolákmi. 600 € je len Juniáles. V rámci
toho je schválená dotácia na klub dôchodcov 560 €. A ešte materiál na guľáš na Juniáles
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nemáme nakúpený. Takže ak schválite finančnú podporu, treba povedať odkiaľ zoberieme
peniaze a musíme ich presunúť z iných položiek.
Tomáš Hudák – ešte sa nevyjadrili ostatní, či sa vôbec oplatí do toho pozerať.
Starostka – ja poviem len dve veci, čo sa týka rozpočtu. Keď to porovnám pri položke
plynový sporák, keď sme rozprávali, aký bol problém s plynovým sporákom do školskej
jedálne v sume 2 000 €. Ďalšia vec, čo sa týka toho šetrenia elektrickej energie, bolo to
neschválené uznesenie, ale stačí sa tiež pozrieť do rozpočtu. Za minulý rok sme mali vrátku dobropis SPP, VSE v sume 3 300 €.
Tomáš Hudák – je to na nás, ale vidím tam nespokojnosť, tak kašlime na to. Ja len pre obec
niečo chcem robiť, niekomu by to určite pomohlo, ale nasilu niečo tlačiť nechcem. Ale je
možné, že sa mi do akcie podarí pozháňať sponzora, čiže potom by som sa vzdal tej podpory.
Matej Silvay – treba to teraz schváliť?
Jozefína Kolesárová – teraz to preberáme, tak teraz sa to schváli.
Bc. Metod Korpesio – neviem, či sa cez leto stretneme.
Starostka – návrh na uznesenie je aký?
Bc. Metod Korpesio – z rezervného fondu sa nedá?
Ing. Oxana Hospodárová – z rezervného fondu len na opravy majetku.
Starostka – na kapitálové výdavky a havarijné stavy.
Bc. Metod Korpesio – a z rezervy starostu?
Ing. Oxana Hospodárová – starosta rezervy nemá.
Jozefína Kolesárová – ja by som navrhla zo správy a údržby ciest.
Starostka – ja som určite proti, kvôli rigolom. Na zimnú údržbu už máme teraz čerpanie.
S Tomášom som to prešla, tlačím kadekoho. Už ma obchádzajú viacerí, že by časť urobili
sponzorsky. Aj tak budeme na to musieť dať peniaze a hlavne urobiť nejaké zabezpečenie.
V prvom rade treba rozhodnúť, či schvaľujete ten príspevok, alebo nie.
Tomáš Hudák – vynechajme ten príspevok.
Jozefína Kolesárová – sa bude hlasovať a odsúhlasia sa aj pivné sety, aj príspevok, aj akcia.
Normálne sa bude hlasovať. Nech pani starostka navrhne odkiaľ to zoberieme, keď sa nedá
z toho alebo z toho.
Starostka – v kultúrnych akciách máme 700 €, že získame od sponzorov. Žiadosť na obec
bola vrátane príspevku, je potrebné rozhodnúť, navrhovateľa uznesení máme, navrhnite
uznesenie.
M.A. Ivan Novotný – ten celok je veľký 500,- €. Ale nemáme niektoré položky v rozpočte
nadsadené, že by sa mohlo z nich zobrať?
Starostka – ja už teraz som zakomponovala 1 980 € oproti návrhu, ktorý som dávala ja, na
MAS-ku, na žiadosti. 700,- € na vstupné do MAS, 1 500,- € na cirkev atď. Už som škrtala čo
sa dalo. Bežné výdavky sú tu také, aké sú. Ďalšia otázka je čo sa týka podielových daní, či ich
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dostaneme v plnej výške. Ďalej nám rozpočet skomplikoval zákon o odpadoch, čiže tam sa
nám to mení, budeme mať ďalšie náklady, s ktorými som ja pri návrhu nepočítala.
Matej Silvay – ja nemám problém s tým, dať obecné veci na obecnú akciu. Nespadlo nám to
z neba. Kto robil akcie, kto bam bol, videl. Čo som poskytol na obecné akcie, vlastné auto,
prácu to nepočítam.
Jozefína Kolesárová - ja by som navrhovala zo služieb 637, kde je celková položka 24 227 €,
oproti minulému roku 17 327 eur.
Starostka – v tom sú aj služby pre MAS vo výške 2000 €, to je navýšenie oproti minulého
roku, odmeny poslancom sú tam počítané na úrovni minulého roku, čiže 1 000 €. Čo sa týka
právnej pomoci, minulý rok je skutočnosť 500,- € ale minulý rok neboli žiadne súdy. Teraz už
naša právnička bola na štyroch. Aj preto tam bolo navýšenie.
Jozefína Kolesárová – ja by som navrhovala z týchto služieb 500,- €, tam kde je 24 227 €.
Pozrite sa na to, nech sa každý vyjadrí.
Bc. Metod Korpesio – tak ako si povedal Tomáš, keď sa nechce, tak sa nechce.
Bc. Metod Korpesio predniesol návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
súhlasí so žiadosťou o povolenie zorganizovať 4. ročník hudobno-zábavného podujatia NA
TRÁVE 2015. Starostka obce dala hlasovať o návrhu:
Hlasovanie:
Za:

7

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

0
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
Poslanci tento návrh hlasovaním schválili bez pripomienok.
Bc. Metod Korpesio predniesol návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
súhlasí so žiadosťou o bezplatné zapožičanie pivných setov na akciu NA TRÁVE 2015.
Starostka obce dala hlasovať o návrhu:
Hlasovanie:
Za:

4

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

0
Proti:
3
Kamil Haraj, Tomáš Hudák, Bc. Metod Korpesio
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
Poslanci tento návrh hlasovaním schválili bez pripomienok.
Bc. Metod Korpesio predniesol návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
súhlasí s finančnou podporou pre akciu NA TRÁVE 2015 vo výške 500 €.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

2
0
5

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

0
Neprítomní:
Poslanci tento návrh hlasovaním neschválili.
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Ďalej v rámci rôzneho starostka obce podala poslancom tieto informácie:
Čistenie rigolov (vyčistenie časti rigolov zabezpečí PD Klatov a správa ciest)
Zásady odmeňovania poslancov (je potrebné ich aktualizovať)
Komisie obecného zastupiteľstva (je potrebné vytvoriť nové komisie pre toto volebné
obdobie, do budúceho zasadnutia rozhodnúť o počte a obsadení)
Napojenie obecných budov na vodovod (materská škola má vybudovanú prípojku
z čaksovej ulice, pre obecný úrad žiadame vybudovať prípojku z ulice Klátovskej)
Odvoz pneumatík (realizuje sa prostredníctvom AVE, nie je potrebné mať k dispozícii 700
kg prenutamík)
Rozlúčka s deviatakmi, preškolákmi (deviatakov v škole je 10, ani jeden z nich nie je
z Nižného Klátova, boli pre ne zakúpené darčeky, rovanako ako aj pre predškolákov, ktorých
je 7. Rozlúčka sa uskutoční v pondelok, 29.6.2015)
Propagácia dňa dobrovoľníctva (v septembri je deň dobrovoľníctva, dovtedy je treba urobiť
propagáciu, aby sa do brigád zapojilo čo najviac ľudí)
Ing. Oxana Hospodárová – ospravedlnila sa a o 20:40 hod. odišla zo zasadnutia
zastupiteľstva. Popriala všetkým pekné leto, vydrený Juniáles a akciu Na tráve.
Prístrešok pri budove obecného úradu
Tomáš Hudák – a čo s realizáciou prístrešku za obecným úradom?
Starostka – v zmluve je stanovená realizácia do júna 2015. Ja som termín posunula kvôli
vodovodu. Prístrešok bude realizovať pán Balog. Zastávky už urobil, bude riešiť odkvapovú
rúru v materskej škole.
Kanalizačná prípojka pre MŠ a bytový dom
Starostka – potrebujeme doriešiť ďalšiu etapu kanalizačnej prípojky. Chcem sa dohodnúť, aby
nám to pán Michal Kicák naprojektoval. Nemôžeme to postaviť tak, ako to bolo
naprojektované VVS, a.s., pretože to bolo cez pozemky Jána Bernáta a Rozálie Lalic, ktorí s
tým nesúhlasili. Chceme to pretlačiť popod viacúčelové ihrisko. Stavebné povolenie bez
projektu a bez súhlasu vlastníkov nemožno podať. Nie je možné prevádzkovať to bez
napojenia bytovky. Vodárne s alternatívou pod viacúčelovým ihriskom súhlasia, nakoľko sa
to rieši 3 rok je potrebné o tom rozhodnúť. Náklady by sme uhradili z výdavkov obecného
úradu (náklady na projektovú dokumentáciu a zameranie pozemkov). Ak má niekto iný názor,
treba ho povedať tu a teraz.
Tomáš Hudák čerpačku bude financovať obec?
Starostka obce náklady budú hradené z envirofondu, s 5 % spoluúčasťou vie pomôcť VVS,
a.s. nakoľko počítame s tým, že túto časť odstúpime do správy aj do majetku VVS, a.s. keďže
k správe čerpačky je treba obsluhu. Výdavky sú cca 80,0 tis. Eur.
Bc. Metod Korpesio – teraz riešime kanál na súkromných pozemkoch pri škole?
Starostka obce riešime kanalizáciu vedľa viacúčelového ihriska.
Jozefína Kolesárová ospravedlnila sa a o 20:42 hod. odišla zo zasadnutia. Hlasovať sa už
nebude? Nie som ani nalomená, ani zlomená, aj tak by som Vám nepomohla. Požiadala
zapisovateľku o zápis do diskusie.
Starostka obce informovala, že bude prijaté ešte jedno uznesenie ohľadne podávaných
informácií v bode rôzne. Podotkla, že pani Kolesárová je overovateľom zápisnice.
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Starostka obce doplnila informácie:
Kanalizačná prípojka pre MŠ a bytový dom bod napojenia prípojky na vetvu kanalizácie je
na Čaksovej ulici, nie na hlavný zberač na ceste III triedy, nakoľko je na súkromnom
pozemku. Prečerpávacia stanica bude za budovou MŠ, výtlačné potrubie pôjde cez chodník
mimo areál MŠ.
Stekanie vody z poľa (bude iniciované stretnutie s PD Klatov, a.s.)
Asfaltovanie cesty III triedy a zmena dopravného značenia (správa ciest má v pláne
dokončenie rigolov a čistenie priepustu. Na žiadosť obce budú osadené značky, zákaz
predchádzania a iné nebezpečenstvo)
Čistenie starého cintorína a areálu MŠ od odpadov (je potrebné urobiť čistenie v rámci
dňa dobrovoľníctva, potrebné je doplniť kríky priamo na cintoríne)
Stretnutie zo dňa 28.5.2015 ohľadne stekania vody na cesty (na stretnutí sa nezúčastnili
zástupcovia z chatovej osady Gruby, stekanie vody je nielen z poľa, ale aj z okolitých lokalít
a to záhradkárskych osád Skalka a Gruby, rigol vedľa cesty nestačí odvádzať také množstvo
vody a hlavne kameňov a zeminy. Bolo navrhnutých niekoľko opatrení, potrebné budú ďalšie
stretnutia)
Starostka dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
informácie ohľadne čistenia rigolov; potreby aktualizovať zásady odmeňovania poslancov;
potreby vytvoriť komisie obecného zastupiteľstva pre nové volebné obdobie; napojenia
obecných budov na vodovod; odvozu pneumatík; rozlúčky s deviatakmi a predškolákmi;
propagácie dňa dobrovoľníctva; realizácie prístrešku pri budove obecného úradu;
vypracovania projektovej dokumentácie a zameranie pozemkov pre kanalizačnú prípojku MŠ
a bytového domu; stekania vody z poľa; asfaltovania cesty III triedy, zmene dopravného
značenia; čistenia starého cintorína, areálu MŠ od odpadov a stretnutia zo dňa 28.5.2015
ohľadne stekania vody na cesty.
Hlasovanie:
Za:

6

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

0
Proti:
0
Zdržal sa:
1
Jozefína Kolesárová
Neprítomní:
Poslanci tento návrh hlasovaním zobrali na vedomie.
Bod 12
Diskusia
Starostka obce otvorila diskusiu. Do diskusie sa prihlásili: pani Katarína Juhásová, manželia
Sobinkovičovci a pán Michal Jokeľ. Všetci menovaní vystúpili v rámci bodu 6. Do diskusie
sa ďalej prihlásil:
Bc. Metod Korpesio – chcem sa spýtať, koľkokrát ste volali na povodie ohľadom hrádze.
Starostka – boli si to pozrieť v apríli.
Bc. Metod Korpesio - povedali mi chlapi, že máte volať každý týždeň dvakrát. Máme
zaviazať Andreu, aby tam vyvolávala? Aby na tretí mesiac už prišli. Už len z toho dôvodu, že
to číslo nebude dispečer dvíhať. Oni mi to sami povedali, že keď nebudeme otravovať, tak
neprídu.
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Starostka – hneď budeme mať problém s tým, ako sme mali problém s Nižnoklátovským
potokom. Vyčistili nám ho s tým, že určíme miesto, kde môžu vyviesť odpad. Nemajú
peniaze nato, aby to zobrali niekde na skládku. Dobre, budeme im volať.
Bc. Metod Korpesio – chodíte na kontrolu, kde kopú vodu? Rozbili tri poklopy na kanalizácii.
Viete o tom, či Vám to nehlásili? Dúfam, že ich len tak zabetónovali, alebo zasypali. Dva som
videl a o treťom som počul.
Starostka – dáme im zdvihnúť každý jeden poklop.
Tomáš Hudák – mne to tiež niekto hovoril, že je vykrivený poklop.
Starostka – na Cintorínskej?
Bc. Metod Kopresio – jeden na Cintorínskej a jeden na Klátovskej.
Starostka – no keď poškodili hrdlo šachty, tak bude problém.
Bc. Metod Korpesio – susedia sa pýtali, či budú mať vodu? Povedali im, že im to nebudú
prefukovať.
Starostka – ktorí susedia?
Bc. Metod Korpesio – Novákovci a Vargovčákovci.
Starostka – áno, ale nie tam, kde chcú. Mali sa dohodnúť, že sa urobí prípojka ku Kornélii
Novákovej a od nej potom k Mariánovi Novákovi. Kde to chcel on, tam je potok, sú tam
skruže a plyn. Je to nereálne miesto napojenia. Musia sa dohodnúť.
Kamil Haraj – ja sa chcem opýtať, kedy pôjdeme na obhliadku k Vávrovi a pozrieť rigoly.
Matej Silvay – po 18:00 som k dispozícii stále, v stredu po 18:00 hod.
Starostka – zajtra mám program, v piatok má program pán Korpesio, v sobotu je Juniáles, ja
sa na dovolenku nechystám. Andrea sa na dovolenku chystá, je potrebné urobiť dovtedy
zápis. To je ďalšia vec, na ktorej sa treba dohodnúť. Neviem či si zápisnice niekto okrem
overovateľov číta. Naposledy to bolo 42 strán. Treba sa dohodnúť na forme zápisu.
Navrhovala by som skrátiť zápis, ak niekto požiada o to, že chce presnú citáciu, bude sa to
citovať, ináč sa vyjadrenie skráti. Nech sa vyjadrí Andrea koľko zápisnicu písala.
Bc. Metod Korpesio – my na rade píšeme iba uznesenia.
Andrea Mullerová – zápisnicu som písala 40 hodín.
Starostka – 40 hodín je rozprava a diskusia na zasadnutí, nakoľko materiály s návrhom
uznesení dostávate, tie máme pripravené skôr, návrhy na uznesenia a väčšinu materiálov
pripravujem ja. Tých hodín je potom podstatne viac, len kontrola, resp. prehratie 4
hodinového záznamu zaberie čas.
Júlia Drábiková – kedy je potrebné prísť v sobotu?
Starostka – program začína o 12:00 hod, ešte to neviem presne, musím ešte dopísať Hlásnik.
Matej Silvay – ja sa v sobotu nezúčastním, prídem v piatok čo bude treba pomôcť, poriešim
elektrinu v piatok, prestavím ju na dlhšie svietenie v sobotu. Skontrolujem osvetlenie ihriska.
Kamil Haraj – ohľadne termínu stretnutia?
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Tomáš Hudák – mne to vyhovuje od 18:00 – 21:00 hod
Júlia Drábiková – kontrolné dni sú na stavbe vodovodu?
Starostka – obec som prešla 3x so zástupcami troch dodávateľských firiem. Je dôležité pre
nás, aby nám neporušili rigoly a skruže. Stavebný dozor je pán Farár. Pri kanalizácií sme mali
kontrolné dni, bola to naša stavba, dozor pán Michal Kicák si odsledoval každé uloženie
potrubia a samozrejme bol pri odtlakovaní potrubí, tam som bola prizvaná aj ja. Vodárne ma
na kontrolné dni nepozývajú.
Matej Silvay – stretnutie – ohliadka pozemku Vávra, streda 24.6.2015 o 18:30 hod.
Bod 13
Záver
Starostka obce ukončila tretie zasadnutie obecného zastupiteľstva, poďakovala prítomným za
účasť. Ďalšie stretnutie bude vo štvrtok, v piatok Matej Silvay, v sobotu sa vidíme na
Juniálese, v stredu 24.6.2015 o 18:30 hod sa vidíme na ohliadke pozemku.
Zasadnutie bolo ukončené o 21:15 hod.

Overovatelia:

Kamil Haraj

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

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

Jozefína Kolesárová .........................................
Zapisovateľka:
Andrea Müllerová

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