OBEC NIŽNÝ KLÁTOV
Zápisnica
z dvadsiateho zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 20.3.2018

Prítomní:
Starostka obce:
Poslanci:

PhDr. Ing. Marcela Jokeľová
Júlia Drábiková, Kamil Haraj, Tomáš Hudák, Jozefína Kolesárová,
Matej Silvay, Lukáš Štefan

Neprítomný:

M.A. Ivan Novotný

Ďalší prítomní:

Andrea Müllerová, zamestnankyňa obce
Agáta Čižmárová, zamestnankyňa obce

Verejnosť:

podľa prezenčnej listiny

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
a navrhovateľa uznesení
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Návrh VZN č.1/2018 o organizácii miestneho referenda na území obce Nižný
Klátov
5. Návrh Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Nižný
Klátov
6. Návrh rozpočtu obce na roky 2018 – 2020, žiadosti OZ Rodičovské združenie
Klatovčanik, Klub dôchodcov, Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Najsvätejšej
Trojice
7. Plán akcií v roku 2018
8. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
9. Prerokovanie platu starostky obce
10. Delegovanie člena do Rady školy pri ZŠ Nižný Klátov
11. Delegovanie člena do Rady školy pri MŠ Nižný Klátov
12. Návrh na kúpu pozemkov v časti Čaks
13. Návrh na kúpu pozemkov v časti Mlynky
14. Komisia ROEP
15. Určenie dopravného značenia v časti Klatovianka
16. Žiadosť o zmenu územného plánu
17. Žiadosť o odkúpenie pozemkov
18. Rôzne
19. Diskusia
20. Záver
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Bod 1
Otvorenie zasadnutia
V zmysle pozvánky dvadsiate zasadnutie obecného zastupiteľstva v Nižnom Klátove otvorila
starostka obce. Pozvánka na dnešné zasadnutie bola poslancom doručená 13.3.2018
a doplnená o vyjadrenie pána Ing. Dávida Korla, ostatné materiály boli doručené 7.3.2018.
Pozvánka bola zverejnená. Svoju neúčasť na zasadnutí nikto neospravedlnil. Prítomní sú 6
poslanci. Sme uznášania schopní, môžeme začať.
Bod 2
Schválenie programu, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a navrhovateľa
uznesení
Starostka obce konštatovala uznášaniaschopnosť obecného zastupiteľstva a predložila na
schválenie návrh programu zasadnutia. Požiadala poslancov o predloženie návrhov na
doplnenie, zmeny bodov programu zasadnutia.
Kamil Haraj – ja chcem zmeniť. Žiadosť o zmenu územného plánu, bod číslo 16 chcem, aby
sme preložili niekde na začiatok. Sú tu ľudia, aby nečakali do konca.
Starostka – dobre, môžeme to dať za kontrolu plnenia uznesení?
Kamil Haraj – áno.
Starostka obce dala schváliť návrh na zmenu poradia bodov programu: Bod 16 - Žiadosť o
zmenu územného plánu pred bod 4 – Návrh VZN č. 1/2018 o organizácii miestneho referenda
na území obce Nižný Klátov.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6
0
0
1

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

Poslanci tento návrh doplnenia programu hlasovaním schválili.
Starostka obce dala schváliť program 20. zasadnutia obecného zastupiteľstva:
 Otvorenie zasadnutia
 Schválenie programu, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
a navrhovateľa uznesení
 Kontrola plnenia uznesení
 Žiadosť o zmenu územného plánu
 Návrh VZN č.1/2018 o organizácii miestneho referenda na území obce Nižný
Klátov
 Návrh Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Nižný
Klátov
 Návrh rozpočtu obce na roky 2018 – 2020, žiadosti OZ Rodičovské združenie
Klatovčanik, Klub dôchodcov, Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Najsvätejšej
Trojice
 Plán akcií v roku 2018
 Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
 Prerokovanie platu starostky obce
 Delegovanie člena do Rady školy pri ZŠ Nižný Klátov
 Delegovanie člena do Rady školy pri MŠ Nižný Klátov
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 Návrh na kúpu pozemkov v časti Čaks
 Návrh na kúpu pozemkov v časti Mlynky
 Komisia ROEP
 Určenie dopravného značenia v časti Klatovianka
 Žiadosť o odkúpenie pozemkov
 Rôzne
 Diskusia
 Záver
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6
0
0
1

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

Poslanci tento návrh programu zasadnutia hlasovaním schválili.
Za zapisovateľku zo zasadnutia obecného zastupiteľstva starostka určila Andreu Müllerovú,
za overovateľov: Kamila Haraja, Lukáša Štefana, za navrhovateľa uznesení Júliu Drábikovú.
Bod 3
Kontrola plnenia uznesení
Starostka obce – devätnáste zasadnutie, 13.3.2018 sa z dôvodu neúčasti 4 poslancov nekonalo
a neboli prijaté žiadne uznesenia, na osemnástom zasadnutí 14.12.2017 bolo prijatých 21
uznesení (223-243).
Obecné zastupiteľstvo požiadalo spracovať zmeny a doplnky č. 4 územného plánu obce
Nižný Klátov v rozsahu podľa žiadosti Ing. Arch. Jany Krasnikovej, Ing. Arch. Petra Oravca,
Ing. Michaely Krajňákovej a Ing. Stanislava Krajňáka zmena funkčného využitia územia časti
Hora pri cintoríne z lokality plocha verejnej a sprievodnej zelene na lokalitu určenú na
výstavbu rodinných domov pod podmienkou, že všetky náklady spojené so zmenami
a doplnkami č. 4 územného plánu Obce Nižný Klátov znášajú žiadatelia Ing. Arch. Jana
Krasniková, Ing. Arch. Peter Oravec, Ing. Michaela Krajňáková a Ing. Stanislav Krajňák
(uznesenie č. 223).
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie kontrolu plnenia uznesení (uznesenie č.
224); konsolidovanú výročnú správu Obce Nižný Klátov za rok 2016, správu nezávislého
audítora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo konsolidujúcej účtovnej jednotky Obec
Nižný Klátov (uznesenie č. 229); predložený rozpočet na roky 2019 – 2020 (uznesenie č.
236); informácie ohľadom dopravného značenia v časti Klatovianka; vodovodnej
a kanalizačnej prípojky pre MŠ; žiadosti na asistentku starostky; verejného osvetlenia na ceste
III. triedy; žalôb; KUKA nádob na separovaný zber a poskytovania ovocia pre deti materskej
školy a žiakov základnej školy (uznesenie č. 243).
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo VZN č. 4/2017 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Nižný Klátov (uznesenie č. 225);
VZN č. 5/2017 o bezpečnostnej politike prevádzkarne IOM – Integrované obslužné miesta
(uznesenie č. 226); VZN č. 6/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a žiaka (dieťa) školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce
Nižný Klátov a centier voľného času nezriadených Obcou Nižný Klátov (uznesenie č. 228).
Obecné zastupiteľstvo schválilo výšku dotácie na dieťa MŠ 2 861 € a ŠKD 345 €
(uznesenie č.227); smernicu č. 01/2017 o postupoch zadávania zákaziek podľa zákona
č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. pri
výbere zmluvných partnerov v podmienkach verejného obstarávateľa Obce Nižný Klátov
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(uznesenie č. 230); doplnenie akcií Deň zeme, deň dobrovoľníctva (uznesenie č. 234);
poskytnutie odmien za jednorázové aktivity v zmysle dochádzky 2017: stretnutie ľudí dobrej
vôle, na ľade, deň matiek, účasť na sobáši, stretnutie s vlastníkmi pozemkov k zmene UP,
posedenie s dôchodcami a za aktivity vyžadujúce prípravu, opakujúce sa šachový turnaj,
fašiangy, stolnotenisový turnaj, festival Rudohoria, oslavy 700. výročia obce, prezentácia
fotiek obce, roznášanie darčekov pre dôchodcov, gulečníkový turnaj, deň zdravia, deň zeme,
deň dobrovoľníctva (uznesenie č.235); - V zmysle §31 odsek 1 zákona č.50/76 Zb. (stavebný
zákon) Návrh zmien a doplnkov č.3 ÚPN obce Nižný Klátov, - Zapracovanie pripomienok
obecného úradu v Nižnom Klátove a ostatných štátnych orgánov a organizácií v zmysle
vyhodnotenia pripomienkového konania k návrhu zmien a doplnkov č.3 ÚPN obce Nižný
Klátov do čistopisu zmien a doplnkov č. 3 územného plánu obce Nižný Klátov (uznesenie
č.237); rozpočtové opatrenie č. : 3/2017, a) presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci
schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, v rámci položky
funkčná klasifikácia 0820 Kultúrne služby v celkovej sume 200 €, v rámci položky funkčná
klasifikácia 0840 náboženské a iné spoločenské služby v celkovej sume 30 €,
v rámci položky funkčná klasifikácia 0451 miestne komunikácie v celkovej sume 500 €
v rámci položky funkčná klasifikácia 0111 výdavky obce a 0510 odpadové hospodárstvo
v celkovej sume 2 000 €, b) rozpočtové opatrenie – povolené prekročenie a viazanie príjmov
v daňových a nedaňových príjmoch obce v sume 4 630 €, c) rozpočtové opatrenie – povolené
prekročenie a viazanie výdavkov na položke funkčná klasifikácia 0640 verejné osvetlenie v
sume 1 000 €, na položke funkčná klasifikácia 0451 miestne komunikácie v sume 2 800 €,
na položke funkčná klasifikácia 0510 odpadové hospodárstvo v sume 830 €, spolu v celkovej
sume 4 630 € (uznesenie č. 238); bezplatný prenájom kultúrneho domu pre Rímskokatolícku
cirkev Vyšný Klátov, filiálka Nižný Klátov za konanie svätých omší v čase rekonštrukcie
kostola (uznesenie č. 239); zriadenie urnových hrobov v časti nad Domom smútku
(uznesenie č. 240); výdavky spojené s obstaraním projektovej dokumentácie na rekonštrukciu
šatní (uznesenie č. 241); poskytnutie podrobného, analytického čerpania rozpočtu za rok
2016 a do 30.11.2017 za rok 2017 predsedovi a všetkým členom finančno-sociálnej komisii
(uznesenie č. 242).
Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo na VZN č.4/2017 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Nižný Klátov; na VZN č.5/2017
o bezpečnostnej politike prevádzkarne IOM – Integrované obslužné miesta, na VZN č. 6/2017
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka (dieťa)
školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Nižný Klátov a centier voľného času
nezriadených Obcou Nižný Klátov.
Obecné zastupiteľstvo zrušilo uznesenie č. 88/2015 zo dňa 15.12.2015 (uznesenie
č.231).
Uznesenia č. 232, č. 233 k návrhu Zásad odmeňovania poslancov obecného
zastupiteľstva obce Nižný Klátov boli pozastavené dňom 22.12.2017, pre domnienku, že
odporujú zákonu SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Obecné zastupiteľstvo konštatovalo, že: - Návrh zmien a doplnkov č.3 územného
plánu obce Nižný Klátov spracovala projektová kancelária URBAN studio s. r. o., Ing. arch.
Dušan HUDEC, Benediktínska 24, Košice v súlade so zákonom č.50/76 Zb. (stavebný
zákon) a vyhláškou MŽP SR č.55/2001 o ÚPP a ÚPD. - Návrh zmien a doplnkov č.3 ÚPN
obce Nižný Klátov preskúmal Okresný úrad Košice, odbor výstavby a bytovej politiky,
oddelenie územného plánovania a vydal stanovisko podľa §25 stavebného zákona a súhlas na
schválenie listom č.OU-KE-OVBP1-2017/027913 zo dňa 21.6.2017 (Uznesenie č. 237)
Obecné zastupiteľstvo odporučilo starostke obce zabezpečiť - Dopracovanie čistopisu
zmien a doplnkov č.3 ÚPN obce Nižný Klátov v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva
minimálne v troch kompletných elaborátoch - Označiť textové časti, výkresové časti
a záväzné časti čistopisu „Zmien a doplnkov č.3 ÚPN obce Nižný Klátov schvaľovacou
doložkou podľa ustanovenia § 28 ods.1 stavebného zákona - Doručiť v súlade so stavebným
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zákonom § 28 ods.5 stavebného zákona jeden elaborát čistopisu zmien a doplnkov č.3 ÚPN
obce Nižný Klátov, spolu s Uznesením Obecného zastupiteľstva o schválení zmien a
doplnkov č.3 ÚPN obce Nižný Klátov a VZN o záväzných častiach návrhu zmien a doplnkov
č.3 ÚPN obce Nižný Klátov, Okresnému úradu Košice, odbor výstavby a bytovej politiky a
príslušnému stavebnému úradu mesta do 3 mesiacov od schválenia - Doručiť v súlade so
stavebným zákonom § 28 jeden elaborát registračného listu spolu s Uznesením Obecného
zastupiteľstva o schválení zmien a doplnkov č.3 ÚPN obce Nižný Klátov príslušnému
ministerstvu (uznesenie č. 237)
Obecné zastupiteľstvo neprijalo uznesenie k návrhu VZN o miestnych daniach
a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, k návrhu na
doplnenie Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva predloženého Jozefínou
Kolesárovou, k návrhu rozpočtu obce na roky 2018 – 2020.
Doteraz neboli splnené: Uznesenie č.3/2013 zo dňa 28.2.2013 neboli vyjasnené vlastnícke
vzťahy v časti Skalka ani predložená kópia katastrálnej mapy od pani JUDr. Márie
Šenkýrovej, zatiaľ nie je možné zaujať stanovisko k žiadosti.
Uznesenie č. 51/2013 zo dňa 20.09.2013 nebol uskutočnený predaj – prevod pozemku pre
Ruženu Tatranskú.
Uznesenie č. 38/2014 zo dňa 17.09.2014 nebol vypracovaný geometrický plán predaja
majetku Blažej Jokeľ.
Uznesenie č. 43/2014 zo dňa 17.09.2014 nebola prejednaná správa kábla v majetku obce
Dom smútku.
Uznesenie č. 68/2014 zo dňa 22.11.2014 neboli podpísané zmluvy o nájme
poľnohospodárskych pozemkov, parcela reg. E č. 1122/1, nakoľko jeden zo spoluvlastníkov
pozemkov odmietol zmluvu podpísať. Nájomné zmluvy na parcelu č. 1121 boli podpísané.
Uznesenie č. 28/2015 zo dňa 08.04.2015
bolo splnené čiastočne, nakoľko niektorými
žiadosťami sa bude obecné zastupiteľstvo zaoberať po realizácií vodovodu (žiadosť Mariána
Vrábeľa, Branislava a Evy Kelbelovej).
Uznesenie č. 35/2015 zo dňa 08.04.2015 nebolo prijaté uznesenie o doplnení sociálneho
fondu zamestnancov.
Uznesenie č. 125/2016 zo dňa 30.5.2016, uznesenia č. 131/2016, 133/2016, 138/2016 zo dňa
24.8.2016, uznesenie č. 156/2016 zo dňa 14.12.2016, uznesenie č. 166/2017, zo dňa
9.2.2017, uznesenie č. 190/2017 zo dňa 15.06.2017, uznesenie č. 223, 234, 235, 237,
240,241/2017 zo dňa 14.12.2017 sú v plnení.
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, uznesenie č. 215 zo dňa 23.10.2017, dôvody boli
zverejnené.
Starostka obce predložila návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov
berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6
0
0
1

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

Uznesenie bolo prijaté.
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Bod 4
Žiadosť o zmenu územného plánu obce
Starostka obce dňa 7.6.2017 bola obci doručená žiadosť o zmenu územného plánu. Žiadosť
bola bodom programu 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 15.6.2017, kedy bolo
prijaté uznesenie, že sa ním bude zaoberať po uzatvorení zmien a doplnkov č. 3. Zmeny boli
uzavreté a sú účinné od 1.9.2017. Na zasadnutí OZ 13.9.2017 nebolo prijaté uznesenie
o schválení zámeru zmeny územného plánu obce Nižný Klátov v časti Slnečná stráň
z lokality určenej na výstavbu rodinných domov na lokalitu určenú na výstavbu chát na
individuálnu rekreáciu. Bolo prijaté uznesenie, ktorým obecné zastupiteľstvo požiadalo
starostku obce zorganizovať stretnutie za účasti všetkých vlastníkov, alebo ich
splnomocnených osôb dotknutých pozemkov v časti „Slnečná stráň“ za účasti spracovateľa
územného plánu pán Hudeca a to za účelom prejednania zmeny územného plánu funkčného
využitia predmetného územia s termínom do konca septembra 2017. Stretnutie sa uskutočnilo
25.9.2017. Nakoľko sa stretnutia nezúčastnili všetci vlastníci, nezúčastneným vlastníkom bola
zaslaná žiadosť o vyjadrenie k zámeru zmien a doplnkov č. 4 územného plánu obce Nižný
Klátov čo v najskoršom termíne, nakoľko sa zmena územného plánu prejednávala na
zasadnutí 23.10.2017. Žiadosť bola zaslaná do vlastných rúk piatim vlastníkom, prevzatá
bola 4 vlastníkmi, písomne sa vyjadril vlastník František Čižmár (5.10.2017) a spoluvlastníci
Ing. arch. Annamária Jergušová, Ing. arch. Martin Jerguš (9.11.2017), ktorí so zmenou ÚP
nesúhlasia (viď príloha). Doteraz sa nevyjadrili Ing. Arch. Alexander Lami a Róbert Gerec.
Zásielku si neprevzal Július Šofranko. Na zasadnutí bolo prijaté uznesenie, že poslanci berú
na vedomie informácie ohľadne žiadosti a vyjadrenia prítomných vlastníkov predmetných
pozemkov.
Dňa 11.12.2017 Ing. Mária Čonková-Skybová doručila doplnenie a upresnenie žiadosti
o zmenu územného plánu zo dňa 7.6.2017. Žiada o zmenu účelu využitia územia za účelom
bývania a rekreácie (viď príloha). K žiadosti sa vyjadril Ing. Dávid Korl mailom 12.3.2018.
Vyjadrenie bolo poslancom zaslané mailom (viď príloha). K predmetnej žiadosti je potrebné
prijať uznesenie.
Ing. Mária Čonková-Skybová – za pána Gereca tu bol pán Bajtoš, mal od neho plnú moc na
zastupovanie na spoločnom stretnutí.
Starostka obce – neviem o tom, že by nám bola predložená plná moc.
Ing. Mária Čonková-Skybová – to doplnenie žiadosti nebolo len na zmenu charakteru územia
len na výstavbu chát, ale na zmiešané územie.
Starostka obce – vyjadrila som sa podľa žiadosti a to na bývanie a rekreáciu a tak som
pripravila uznesenie.
Starostka obce predložila návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov
žiada spracovať zmeny a doplnky č. 5 územného plánu obce Nižný Klátov v rozsahu podľa
doplnenej a upresnenej žiadosti Ing. Márie Čonkovej – Skybovej, zmena funkčného využitia
územia časti Slnečná stráň z lokality určenej na výstavbu rodinných domov na lokalitu určenú
na bývanie a rekreáciu pod podmienkou, že všetky náklady spojené so zmenami a doplnkami
č. 5 územného plánu Obce Nižný Klátov znáša žiadateľka Ing. Mária Čonková – Skybová.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

0
3
3
1

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

Uznesenie nebolo prijaté.
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Ing. Mária Čonková-Skybová – pre to znamená čo?
Starostka obce – žiadosť je zamietnutá, uznesenie nebolo prijaté. O zmene územného plánu
rozhoduje zastupiteľstvo uznesením.
Ing. Mária Čonková-Skybová – čiže to čo sme celý rok preberali, kvôli čomu tu bol pán
Hudec, je bezpredmetné.
Starostka obce – ja som Vás na to upozornila hneď na začiatku.
Marcel Sidor – ja sa chcem opýtať, že keby sa zmenili okolnosti, my sa vieme k tomuto bodu
vrátiť, alebo ho navrhnúť?
Starostka obce – nech sa vyjadria poslanci.
Jozefína Kolesárová – v prvom rade sa vy musíte dohodnúť.
Ing. Mária Čonková-Skybová – takže názor pána Hudeca nebol dôležitý.
Starostka obce – v konečnom dôsledku rozhoduje zastupiteľstvo. Povedala som Vám to hneď
na začiatku. V druhom rade je verejné prerokovanie.
Ing. Mária Čonková-Skybová – len chcem vedieť čo ďalej, čo mám povedať ostatným
majiteľom pozemkov.
Starostka obce – ja na žiadosť budem odpovedať.
Bod 5
Návrh VZN č. 1/2018 o organizácii miestneho referenda na území obce Nižný Klátov
Starostka obce bol Vám zaslaný návrh VZN č. 1/2018 (viď príloha). Návrh VZN č. 1/2018
o organizácii miestneho referenda na území obce Nižný Klátov bol dňa 26.02.2018
zverejnený, termín na uplatnenie pripomienok k návrhu bol stanovený na 08.03.2018. Do
uvedeného termínu neboli predložené pripomienky k návrhu. Účinnosť VZN č. 1/2018 je
potrebné oproti návrhu posunúť, nakoľko sa musí vyhlásiť vyvesením na úradnej tabuli
najmenej na 15 dní a účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia. Účinnosť od
15.4.2018.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov
v súlade s § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. prerokovalo
VZN č. 1/2018 o organizácii miestneho referenda na území obce Nižný Klátov.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6
0
0
1

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

Uznesenie bolo prijaté.
Starostka obce dala hlasovať o VZN č. 1/2018: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov
podľa § 11 ods. 4 písm. f) a g), § 6 ods. 1, § 4 ods.3 písm. m) a § 11a zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznáša na VZN č.1/2018
o organizácii miestneho referenda na území obce Nižný Klátov.
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Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6
0
0
1

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

Poslanci sa na VZN č. 1/2018 uzniesli.
Bod 6
Návrh Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Nižný Klátov
Starostka obce – na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 14.12.2017 Vám bol zaslaný
návrh Zásad odmeňovania poslancov. Zmena sa dotýkala stanovenia odmeny pre poslancov
za akcie, ktoré vyžadujú prípravu a odmenu pre zástupcu starostky obce počas jej
zastupovania v čase čerpania dovolenky, prípadne v prípade PN. Na zasadnutí bolo zrušené
uznesenie, ktorým boli prijaté predchádzajúce zásady (uznesenie č. 88/2015 zo dňa
15.12.2015). Na zasadnutí bola prijatá zmena zásad po opakovanom predložení poslankyňou
Júliou Drábikovou. Už na zasadnutí boli poslanci upozornení, že hlasovanie o rovnakom
návrhu na zasadnutí nie je možné. Obec si vyžiadala stanovisko z Ministerstva vnútra SR,
sekcie verejnej správy MV SR, odboru miestnej štátnej správy, samosprávy a zahraničných
vzťahov, oddelenia územnej samosprávy (viď príloha), v ktorom sa uvádza, že „opakované
hlasovanie o tom istom bode počas jedného zasadnutia sa môže javiť ako tendenčné“ a „v
záujme zachovania právnej istoty by starosta mal v súvislosti s výsledkom opakovaného
hlasovania zvážiť využitie sistačnej právomoci v zmysle § 13 ods. 6 zákona o obecnom
zriadení“. Na základe uvedeného boli uznesenia pozastavené. Stanovisko bolo poslancom
zaslané na vedomie mailom 4.1.2018. Uznesenia č. 232, č. 233 k návrhu Zásad odmeňovania
poslancov obecného zastupiteľstva obce Nižný Klátov boli pozastavené dňom 22.12.2017,
15.2.2018 stratili platnosť.
Z uvedeného dôvodu bol návrh zásad odmeňovania poslancov predložený na dnešné
zasadnutie. K návrhu dňa 8.12.2017 poslankyňa Jozefína Kolesárová zaslala mailom
doplnenie článku 2 o akcie Deň zeme, Deň dobrovoľníctva a Deň zdravia, návrh opakovane
predložila Júlia Drábiková na zasadnutí dňa 14.12.2017. Tak ako sú predložené zásady
odmena poslancov sa prepláca na základe rozhodnutia a schválenia obecným zastupiteľstvom.
Podľa môjho názoru akcie nie je potrebné dopĺňať, nakoľko je tam slovíčko a pod. Ak je treba
akcie dopĺňať tak by som menovala všetky akcie, ktoré obec organizuje, resp. dlhé roky sú
podporované obcou. Rozhodnutie je na Vás.
Starostka obce dala schváliť návrh Jozefíny Kolesárovej a Júlii Drábikovej na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov schvaľuje doplnenie článku 2 „Zásad
odmeňovania poslancov“ o akcie Deň zeme, deň dobrovoľníctva, Deň zdravia.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6
0
0
1

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

Uznesenie bolo prijaté.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov
schvaľuje „Zásady odmeňovania poslancov“ s účinnosťou od 20.3.2018.
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Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6
0
0
1

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

Uznesenie bolo prijaté.
Bod 7
Návrh rozpočtu obce na roky 2018 – 2020, žiadosti OZ Rodičovské združenie
Klatovčanik, Klub dôchodcov, Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Najsvätejšej Trojice
Starostka obce - dňa 14.12.2017 bol predložený návrh rozpočtu, ktorý poslanci zobrali na
vedomie. S ohľadom na to, že rozpočet nebol v roku 2017 schválený, bolo potrebné upraviť
návrh. Dňa 15.02.2018 bol návrh rozpočtu obce s komentárom zverejnený na webovej stránke
obce a úradnej tabuli. Do rozpočtu obce bola v zmysle zákona zahrnutá skutočnosť za rok
2017 (viď príloha). Základná škola bola požiadaná o vypracovanie návrhu rozpočtu 5.1.2018
a opakovane 16.2.2018. Návrh rozpočtu s komentárom škola predložila 23.2.2018, kedy bol aj
zverejnený (viď príloha).
Dňa 6.12.2017 predložilo žiadosť o dotáciu OZ Rodičovské združenie Klatovčanik vo výške
1 500 €, dňa 7.12.2017 predložil žiadosť o poskytnutie príspevku Klub dôchodcov vo výške
600 €, fašiangy 200 € a Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Najsvätejšej trojice Vyšný Klátov
žiadosť o schválenie finančných prostriedkov na opravy kostola sv. Michala bez uvedenia
výšky dotácie. Uvedené žiadosti boli spracované do rozpočtu vo výške 1 500 € Klatovčanik,
1 500 € Rímsko-katolícka cirkev a 600 € dôchodcovia. Je zvykom, že príspevok resp. dotácie
z obce na činnosť neziskových organizácii alebo uskutočňovaných akcií sa zverejňuje. Bolo
by potrebné, aby to platilo aj pre prostriedky poskytované z rozpočtu obce Nižný Klátov.
Keďže v čase predkladania návrhu rozpočtu nebol zverejnený jednotkový koeficient na rok
2018, teraz predkladám prepočet finančných prostriedkov na originálne kompetencie za rok
2018:
Prepočítaný počet žiakov a detí v obci pre rok 2018 je 1271,1
84,17 – jednotkový koeficient na rok 2018
Objem finančných prostriedkov, ktoré obec Nižný Klatov dostala na originálne školské
kompetencie je cca 43 %:
1 271,1 x 84,17 = 106 988 € (prepočítaný počet žiakov x jednotkový koeficient)
z toho:
Pre jednotlivé konkrétne kategórie je prepočet takýto:
MŠ: 84,17 x 24 x 28,4 = 84,17 x 681,6 = 57 370 €
ŠJ: 84,17 x 85 x 1,8 = 84,17 x 153 = 12 878 €
ŠKD: 84,17 x 29 x 6= 84,17 x 174 = 14 646 €
SŠO: 84,17 x 109 x 1,5= 84,17 x 163,5 = 13 762 €
CVČ: 99 x 84,17 = 8 333 €
Náklady na originálne kompetencie v rozpočte obce:
MŠ: 71 970 €
ŠJ: 66 000 €
ŠKD: 10 000 €
SŠO: 39 000 €
CVČ: 1 700 €
spolu na originálne kompetencie 188 670 €, t.j. o 81 682 € viac (75 %).
K ďalším zmenám oproti predloženému rozpočtu v decembri 2017 je zapojenie prebytku
6 598 € do rozpočtu roku 2018 na prevádzku ZŠ, dopravné a ostatné, výdavky na
opatrovateľskú službu vo výške 5 900 € a zvýšenie výdavkov na nákup pozemkov v celkovej
výške 10 000 €.
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Jozefína Kolesárová – opatrovateľskú služba bude ako fungovať?
Starostka obce – obec zamestná človeka, ktorý má odbornú spôsobilosť na opatrovanie. Je to
náklad na minimálnu mzdu od apríla. Tak sme to počítali.
Jozefína Kolesárová - ja by som sa chcela opýtať ohľadom kapitálových výdavkov čo sa týka
čerpania rezervného fondu, lebo sa tam počíta s Hlavnou ulicou. Chcem sa opýtať, či sa tam
počíta aj s rigolmi na Starej Košickej ulici.
Starostka obce – nie, rigoly boli zvlášť cez environmentálny fond.
Jozefína Kolesárová – čiže teraz sa rátajú len rigoly po Hlavnej ulici.
Starostka obce – rekonštrukcia cesty plus obrubníky.
Jozefína Kolesárová – tým, že sme dali už minulého roku do tej cesty peniaze, ja nesúhlasím,
aby sa úplne vyčerpal rezervný fond. Podľa mňa mal by sa urobiť projekt na Starú Košickú,
tie rigoly sú tam kritické a toto urobiť a hlavnú zatiaľ nechať a nie čerpať rezervný fond úplne
do nuly. Rigoly na Starej Košickej sú akútnejšie.
Tomáš Hudák – na Starú Košickú máme urobený zvlášť projekt?
Starostka obce – áno.
Tomáš Hudák – ja by som skôr uprednostnil tú cestu. Nepamätám si sumu, na koľko bol
projekt.
Starostka obce – tiež tak okolo 100-tisíc eur.
Matej Silvay – podľa mňa tá ulica je kratšia a vyjde zhruba na tú istú sumu, ako Hlavná od
parku po zákrutu na družstvo. Podľa mňa je logickejšie ísť do dlhšej ulice, keďže na rigoly
môžeme požiadať z eurofondov.
Tomáš Hudák – a Hlavnú nemôžeme robiť z eurofondov?
Matej Silvay – žiadali sme, neprešli sme.
Starostka obce – je to na Vás.
Tomáš Hudák – dva roky ešte budú nejaké výzvy, nie?
Starostka obce – na cesty veľmi ťažko. Stará Košická je preto nákladovo vyššia, pretože sa
tam rigol nemôže dať vedľa cesty, musí byť v ceste a keďže sa tam chodí na pílu, tak sa tam
narozpočtovalo na vyššiu tonáž.
Matej Silvay – je to predimenzované, lebo všade by tam mali byť odtoky urobené. Keď ideme
smerom ku cintorínu, tak po pravej strane ide kanál, voda. Je to tam nahustené. Tam nám
rigol nevojde, čiže musíme prechádzať na druhú stranu cesty a preto je to prekanalizované.
Čiže tam bude viac kanálu ako asfaltu. Keby sme prešli v nejakom projekte iba na kanál na
dažďovú vodu, tak to asfaltovanie nás toľko nevyjde ako tie kanály, alebo zvody vody do
potoka. Radšej by som išiel do asfaltu na Hlavnej, aby sme urobili jednu hlavnú tepnu, lebo je
to cez stred obce a ku obchodu, ku kostolu asi najviac ľudí prejde po tej ceste.
Lukáš Štefan – keď presunieme z rezervného fondu tých 209-tisíc eur, koľko nám tam ostane?
Starostka obce – to je celý rezervný fond. Tých 209-tisíc nie je len na Hlavnú ulicu, ale aj na
nákup pozemkov, ďalej spoluúčasť na financovaní projektov v rámci MASK Rudohorie, to sú
tie šatne, potom ak v rámci IROP-u podáme projekt na autobusové zastávky a program
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rozvoja vidieka.
Lukáš Štefan – ak nastane havarijná situácia a bude treba čerpať finančné prostriedky, tak
z čoho budeme čerpať, keď vyprázdnime rezervný fond.
Starostka obce – prioritu sme mali stále. My môžeme na to zobrať úver a v rezerve nechať
peniaze.
Jozefína Kolesárová – na Starú Košickú by koľko vyšlo?
Starostka obce – 100-tisíc eur.
Jozefína Kolesárová – čiže nie 158-tisíc eur ako na Hlavnú.
Lukáš Štefan – 193-tisíc eur vychádza na Hlavnú.
Jozefína Kolesárová – je to rozdiel. Tie rigoly sú v kritickom stave. Ja by som radšej toto
urobila a nechala nejakú rezervu a nešla hneď do Hlavnej, keď sme už do nej dali 15-tisíc eur
minulého roku na vysprávky. Radšej tie rigoly urobiť. Má to súvis aj s Hlavnou.
Kamil Haraj – na rigoly môžeme dostať peniaze s MASK-y.
Jozefína Kolesárová – aj na cestu sme mohli dostať.
Matej Silvay – na asfalt nedostaneme nikdy.
Jozefína Kolesárová – to je otázne.
Starostka obce – takže môžem dať hlasovať o zmene čo sa týka Starej Košickej? Chce ešte
niekto niečo k rozpočtu?
Jozefína Kolesárová – ja by som chcela ešte ohľadne cirkvi.
Tomáš Hudák – tú cirkev sme uzavreli, či neuzavreli.
Starostka obce – neuzavreli ste. Ja som pripravila rozpočet tak, ako som povedala 1 500 eur
pre Klatovčanik, 1 500 eur pre cirkev, 600 eur pre dôchodcov.
Jozefína Kolesárová – ja by som chcela dať návrh pre cirkev aspoň tých 3 000 eur, nakoľko
tam bude rekonštrukcia organu po dlhých rokoch a pre Klatovčanik by som nechala 1 500
eur.
Tomáš Hudák – môj návrh je tiež 3 000 eur až 3 500 eur. My ako urbariát máme v pláne
cirkvi dať 1 000 eur, keď sa nám to podarí schváliť. Tým pádom by sme sa dostali tesne
k tým 5 000 eurám. Keby sme dali 3 500 eur a z urbariátu 1 000 eur, to by už bolo 4 500 eur
a predpoklad na opravu organu bol 5 000 eur.
Starostka obce – nemám doložené, koľko to bude stáť.
Tomáš Hudák – na rovinu, keď sme robili projekt na Hlavnú, ja som ho schvaľoval s tým, že
budeme financovať iba 5 %. Nerátal som s tým, že pôjdeme do toho s našimi prostriedkami.
S tým som nerátal, že bude taký návrh. Nebolo by rozumnejšie radšej vypracovať lacnejší
projekt a natiahnuť rovno na asfalt 5-centimetrovú vrstvu.
Starostka – je to na Vás, takže dávam pozmeňujúci návrh čo sa týka Starej Košickej a 1 500
eur navýšenie pre cirkev. Musím pozrieť, odkiaľ zoberiem 1 500 eur.
Tomáš Hudák – pri tej kúpe pozemkov, tam sa ráta s akou cenou za m²?
Starostka – neviem, ako sa dohodneme. Jedna vec je znalecký posudok. Ja som dala hraničnú
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cenu 20,- eur/m², ale to je málo, lebo potrebujeme kúpiť cca 600 m².
Tomáš Hudák – čiže čo teraz? Zoberieme tento rozpočet iba na vedomie?
Jozefína Kolesárová – áno. Tak musíme odsúhlasiť Starú Košickú.
Starostka obce – ja ani tých 1 500 eur nemôžem presunúť z rezervného fondu, lebo sú to
bežné výdavky. Z rezervného fondu sú peniaze len na kapitálové výdavky. Odkiaľ zoberiem
tých 1 500 eur? Je pravda, že už keď sme riešili tú opatrovateľskú službu, tak sme mali
problém. Hlavnú iba zameníme na Starú Košickú.
Tomáš Hudák – máme takú istotu, že nám prejde rekonštrukcia Domu smútku? Tam máme
vyhradené 10-tisíc eur na spoluúčasť.
Starostka obce – projekt bol opätovne podávaný v novembri 2017. Je marec a zatiaľ nie je
vyhodnotený. Takže neviem povedať. Zrušená bola celá výzva, to nie je že niektoré sa
schválili. Je tam alokovaná celá čiastka. Neviem koľko projektov bolo podávaných.
Spoluúčasť na Dom smútku je tiež z rezervného fondu, takže 1 500 eur z toho nemôžem
presunúť.
Jozefína Kolesárová – tak ako je rozvoj obce, verejné priestranstvo. Všetko je zdroj 41. Máme
tam navýšenie na 5 000 eur. S čím sa tam ráta? Bude sa kupovať kosačka, alebo motorová
píla?
Starostka obce – verejné priestranstvo je park. Chceme vyrúbať stromy v parku, pri obecnom
úrade, na cintoríne. To všetko je verejné priestranstvo. Výrub nás bude niečo stáť, aj so
stromami potrebujeme niečo urobiť. Dobre zoberiem odtiaľ 1 500 eur a navýšim dotácie.
Tomáš Hudák – teraz neviem, či by som išiel do tej Starej Košickej.
Júlia Drábiková – teraz keď tam bola ľad, bolo to ozlomkrky tadiaľ ísť.
Matej Silvay – stále tam bude ľad. Či tam bude diaľnica potiahnutá, stále tam bude ľad.
Júlia Drábiková – aj keď sa tam urobia priepusty?
Matej Silvay – aj vtedy tam bude ľad.
Júlia Drábiková – pokiaľ sa tam ľuďom niečo nestane, tak dovtedy to budeme len tak
nechávať a neakceptovať. Najväčší problém je v tej zákrute, ako sa ide hore. Aj teraz je tam
ľad. Takže to by tiež trebalo poriešiť, pretože aj v zime sa chodí na cintoríny.
Jozefína Kolesárová – keď sa to urobí, tak sa to urobí tak, aby tá voda nevychádzala vonku.
Matej Silvay – zakážeme vode, aby nevychádzala. Zakážeme, aby sneh padal na cestu. Dáme
vyhrievané kúrenie do asfaltu.
Júlia Drábiková – možno aj inde majú také iné cesty vo svahu, alebo v iných horských
oblastiach a majú to ináč poriešené.
Tomáš Hudák – nechápem, prečo chcete silou mocou urobiť Hlavnú.
Matej Silvay – ja som ten projekt aj veci okolo toho bol pozerať. Nie je to jednoduchý špás
urobiť aj Starú Košickú aj Hlavnú. Pozerali sme aj žľab, ktorý ide okolo krčmy. Aj to máme
vypracované. Všade je problém s vodou. Stále som rozprával, že sú problémy s vodou, ktorá
berie polovicu Klátova. Hlavne by bolo dobré urobiť tie prepady, priepusty. Takisto aj po
Hlavnej ide voda. Nám ju rozbíja. Je tu kanalizácia v tej ceste. Tiež to všetko padá, lebo nie
je to dobre vyhutnené. Celá cesta je jedna vlnovka. Kvôli tomu sa počíta s takou záťažou na tú
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cestu, aby to vydržalo, lebo je tam kanál, je tam vodovod, ktorý ide v zelenom páse. Tak či
tak treba tam to urobiť pevné, lebo na zákrute oproti Kamilovi, tam už ideme pomaly z cesty
do potoka. Tam nie je vôbec nič zosilnené. Do potoka aj tam nemôžeme zasahovať, lebo
nespĺňalo by to normy. Potom nemôže byť v takom stave, v akom je, že bude mať hranaté
steny, ale tak ako je urobené na Klátovskej, že má byť úkosový. Keby bol úkosový, tak ideme
do cesty minimálne dva metre. Musíme počítať s tým, že tak ako to máme, aby sme vošli
s cestou aj s potokom, lebo do potoka nebudeme určite dávať peniaze. Preto treba spevniť
Hlavnú cestu.
Starostka obce – má ešte niekto pripomienky ku rozpočtu, alebo môžem dať návrh?
Ing. Gabriela Staníková – môže aj člen finančno-sociálnej komisie?
Matej Silvay – na to je schôdza finančnej komisie, aby sa tam vysvetlilo. Má zasadnúť a
rozhodnúť.
Starostka obce – v rokovacom poriadku máme, že je to na poslancoch. Nemám tu rokovací
poriadok. Nikdy som nemala problém, aby sa niekto vyjadril k veci. Nech sa páči.
Ing. Gabriela Staníková – máme tu návrh rozpočtu na rok 2018. Podľa môjho názoru bol
v prvom rade komentár k rozpočtu veľmi málo obsiahly, veľmi stručný, nepostačujúci zo
strany navrhovateľa. To je len môj názor. Tým, že schvaľujú rozpočet poslanci, podľa mňa si
vyžaduje nejakú väčšiu analýzu, respektíve položkovitejšie vyjadriť sa ku každej položke,
respektíve ku všetkému, čo je popísané v rozpočte podrobnejšie. To je čisto môj názor. Za
osem rokov sa nerobilo dokopy nič, dalo sa čerpať z eurofondov a ešte stále nie je uzatvorená
PPA agentúra v rámci čerpania. Ja si myslím, že kľudne by to mohlo počkať aj rok s tým, že
čerpať by sa mohli aj eurofondy na cesty, či na Starú Košickú, alebo Hlavnú ulicu. Do
Hlavnej ulice bolo strčených 15-tisíc eur. Ja si tiež nemyslím, že ju treba teraz vyrýpať,
rozkopať. Keď tak urobiť vysprávky najnutnejších vecí. To je môj názor. Čo sa týka čerpania,
tak ako podotkol pán Štefan, tiež si myslím, že rezervný fond nebol pri Vašom nástupe úplne
vyčerpaný, tak si myslím, že by trebalo zvážiť, či ho treba kompletne vyčerpať a či všetko, čo
sa teraz deje na záver Vášho volebného obdobia a naštartovania nového ........
Starostka – sme pri voľbách, alebo pri rozpočte? Poprosím Vás vyjadrovať sa k rozpočtu.
Ing. Gabriela Staníková – áno. Takže si myslím, že treba zvážiť koľko finančných
prostriedkov sa použije kde a ako. Takisto som za to, aby do kostola boli použité finančné
prostriedky viac ako 3000 eur. To je môj názor. Ďakujem.
Starostka obce – takže k Vašim pripomienkam, v prvom rade ja som nikdy nepovedala, že sa
nebudú čerpať fondy, ak je taká možnosť. Keď ste boli na zasadnutiach, tak sme odďaľovali
Hlavnú presne kvôli fondom. Pán Korpesio tú cestu dávno chcel urobiť z vlastných peňazí.
Podľa toho som spracovala rozpočet. Rozpočet schvaľujú poslanci, rozhodnú sa, ja s tým
nemám žiaden problém.
Jozefína Kolesárová – ja by som dala peniaze na tú Starú Košickú a rigoly a ostanú aj nejaké
peniaze na rezervnom fonde.
Tomáš Hudák – táto cesta by sa dala relatívne keď bude výzva do roku 2020 čerpať z fondov
a mali by sme rezervu na Čaksovú, kde by sme vedeli použiť svoje prostriedky, pretože cesta
nie je naša.
Matej Silvay – ja by som dal účelovo viazať dotáciu pre cirkev na opravu organu.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov
schvaľuje dotáciu pre Rímskokatolícku farnosť Najsvätejšej Trojice Vyšný Klátov na
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opravu organu v kostole sv. Michala archanjela v Nižnom Klátove vo výške 3 000 € a
zníženie prostriedkov na verejné priestranstvo vo výške 1 500 €.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6
0
0
1

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

Uznesenie bolo prijaté.
Starostka obce – môžem dať hlasovať o rekonštrukcii Starej Košickej?
Tomáš Hudák – prečo to tak silime a nenecháme to. 700. výročie sme pripravovali rok a teraz
ideme robiť TJčku, cestu, možno Dom smútku.
Matej Silvay – stále bolo veľa vecí naplánovaných.
Starostka obce – v decembri 2015 sa pripravoval projekt na dom smútku, žiadosť bola
predložená v marci 2016. V decembri 2016 bola zrušená výzva, čakalo sa znova celý rok
a v novembri 2017 bola vyhlásená ďalšia výzva a predložený projekt. Je marec 2018
a projekty nie sú vyhodnotené ja za to môžem.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov
schvaľuje rekonštrukciu ulice Stará Košická.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

1
1
4
1

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

Uznesenie nebolo prijaté.
Tomáš Hudák – chcem dať ešte hlasovať zrušenie Hlavnej, alebo že sa nebudú čerpať peniaze
z rezervného fondu na túto ulicu. Toto by som chcel dať zvlášť odsúhlasiť. Starú Košickú sme
neodsúhlasili a tým pádom je Hlavná teraz platná?
Starostka obce – rozpočet ste ešte neschválili. Teraz máme pozmeňujúce návrhy k rozpočtu.
Keď nechcete Hlavnú, tak povedzte koľko chcete použiť z rezervného fondu.
Tomáš Hudák – iba to, čo malo ísť na cestu, to by som zrušil.
Jozefína Kolesárová – na šatne je koľko rozpočtované z rezervného fondu na spoluúčasť?
Starostka obce – 5 %.
Jozefína Kolesárová – mne sa zdá, že je to viac ako 5%.
Tomáš Hudák – z MASKy nevieme koľko dostaneme?
Starostka obce – valné zhromaždenie máme vo štvrtok.
Tomáš Hudák – ani náznak nebol?
Starostka obce – zatiaľ máme projekt na 37 343,63 € .
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Jozefína Kolesárová – verejné priestranstvo 20 000 eur to sú fondy? Zo 46-tky 2 000 eur je
spoluúčasť a 1 000 eur projektová dokumentácia?
Starostka obce – áno. Kapitálové výdavky sú spojené s nákupom pozemkov 10-tisíc eur,
interiérové vybavenie priestorov 5 600 eur, keby sme kupovali niečo na obecný úrad, musím
si to odkonzultovať, lebo vraj vybavenie nie je oprávnený výdavok, realizácia stavieb 14-tisíc
eur, rekonštrukcia miestnej komunikácie a rigolov 193-tisíc eur, realizácia stavieb kanalizácie
2-tisíc eur, rekonštrukcia domu smútku 130-tisíc eur, realizácia opráv v budove MŠ so ŠJ, to
je vlastne TJ vo výške 39-tisíc eur, ďalej výdavky na rozvoj obce 23-tisíc eur. Tu sme
počítali, že posunieme zastávku v parku.
Jozefína Kolesárová – ale pri tej TJ je rezervný fond 8-tisíc eur.
Starostka obce – áno, lebo sme netušili, že koľko z MASK-y dostaneme. Nedajú sa kúskovať
projekty, musí sa to prefinancovať celé. Teraz bude čerpanie ináč, ako to bolo predtým.
Jozefína Kolesárová – čiže 8-tisíc je spoluúčasť?
Starostka obce – áno spoluúčasť, alebo keď budeme potrebovať dofinancovať, presne ako pri
kanalizácii, kde jednoducho dotácia nestačila a potrebovali sme dokončiť vetvu. Čiže dáme
zníženie kapitálových výdavkov o 158-tisíc eur?
Tomáš Hudák – dá sa z projektu urobiť len časť? Aby sa neurobil asfalt, len tie výpusty, tie
kanály cez cestu, čo sa plánovali.
Starostka obce – na Starej Košickej?
Tomáš Hudák – nie na Hlavnej. Rozkúskovať projekt.
Starostka obce – rozkúskovať stále môžeš.
Tomáš Hudák – lebo čo je naša priorita. Odvodniť to?
Starostka obce – odvodniť a dať obrubníky a posunúť zastávku. Dobre, keď budeme prijímať
rozpočet, tam to znížim.
Tomáš Hudák – keby náhodou bola nejaká výzva, nie je dobré mať aspoň spoluúčasť
pripravenú?
Jozefína Kolesárová – my môžeme presunúť z rezervného fondu kedykoľvek v priebehu roka.
Starostka obce – môžeme dať aj teraz 12-tisíc eur, čo je 10 % zo 120-tisíc. Dáme to ako
použitie rezervného fondu na spoluúčasť na spolufinancovanie rekonštrukcie miestnych
komunikácii prostredníctvom fondov.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov
berie na vedomie predložený rozpočet na roky 2019 – 2020.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6
0
0
1

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

Uznesenie bolo prijaté.
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Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov v
súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p., § 4 a § 10
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších
predpisov
I. prerokovalo návrh rozpočtu obce na roky 2018 - 2020
II. berie na vedomie
a) návrh rozpočtu na roky 2019 a 2020
b) neuplatňovanie programov v rozpočte Obce Nižný Klátov od roku 2014
III. schvaľuje
a) rozpočet na rok 2018 do výšky jednotlivých ekonomických kategórií v celkovej
sume:
Bežný rozpočet
- príjmy ........................632 095 €
- výdavky......................636 693 €
Kapitálový rozpočet
- príjmy.........................207 000 €
- výdavky......................272 000 €
Finančné operácie
- príjmy ......................... 69 648 €
- výdavky .......................
50 €
Rozpočet SPOLU
- príjmy ........................908 743 €
- výdavky .................... 908 743 €
b) použitie rezervného fondu obce v sume 63 000 € na nákup pozemkov, spoluúčasť na
spolufinancovaní projektov - projekty predložené v rámci MAS Rudohorie, IROP
a PRV a spolufinancovanie rekonštrukcie miestnych komunikácii
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

5
0
1
1

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

Uznesenie bolo prijaté.
Na návrh Tomáša Hudáka bol predložený návrh na 10 minútovú prestávku o 19:40 hod.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6
0
0
1

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

Poslanci prestávku hlasovaním schválili.
Prestávka bola ukončená o 19:50 hod.

Bod 8
Plán akcií v roku 2018
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Starostka obce s ohľadom na schválený rozpočet je potrebné spomenúť akcie, ktoré sa budú
organizovať v roku 2018, resp. sa už organizovali. Materiál bol poslancom zaslaný.
Akcie 2018 uskutočnené:
7.1.2018 stretnutie ľudí dobrej vôle (organizované Rybármi, príspevok obce 100 €),
2.2.2018 karneval v MŠ (organizovaný riaditeľkou MŠ bez výdavkov),
10.2.2018 šachový turnaj (organizovaný 1. šachovým klubom, zodpovedný Kamil Haraj, bez
príspevku obce).
Akcie 2018 plánované:
17.3.2018 stolnotenisový turnaj (organizovaný obcou, zodpovedný Matej Silvay, výdavky
100 € na nákup ocenení, loptičiek, ostatného vybavenia, občerstvenia),
apríl 2018 deň otvorených dverí v MŠ (organizovaný riaditeľkou MŠ, výdavky 100 €),
21.4.2018 deň zeme (organizovaný obcou, zodpovední starostka obce a poslanci, výdavky
100 € na občerstvenie, nákup rukavíc, vriec),
18.5.2018 deň matiek (organizovaný obcou, zodpovedná starostka obce výdavky 100 € na
občerstvenie),
16.6.2018 Festival Rudohoria 2018 (spoluorganizovaný obcou, zodpovední starostka obce
a poslanci, príspevok 300 € na koláče, darčeky do stánku, suroviny pre družstvo na varenie
kotlíkového jedla, tombola),
28.5.2018 – 1.6.2018 Týždeň radosti detí spojený s oslavou dňa detí (organizovaný
riaditeľkou MŠ, výdavky 150 € na nákup hier a ocenení),
14.6.2018 Rozlúčka s predškolákmi 2018 (organizovaná riaditeľkou MŠ, zodpovedná
starostka, výdavky 90 € na darčeky pre deti MŠ (9)),
23.6.2018 Juniáles 2018 (organizovaný obcou, zodpovední starostka obce a poslanci, výdavky
2 500 € na technické zabezpečenie, guľáš, program),
29.6.2018 Rozlúčka s deviatakmi 2018 (organizovaná riaditeľkou ZŠ, zodpovedná starostka
obce, výdavky 30 € na darčeky pre žiakov (3)),
júl, august 2018 výlet do Maďarska (organizovaný obcou, zodpovedná Andrea Müllerová,
výdavky 300 € na cestovné, občerstvenie),
3.9.2018 Privítanie detí v MŠ, žiakov v ZŠ, školský rok 2018/2019 (organizované riaditeľkou
MŠ, ZŠ, zodpovedná starostka obce, výdavky 10 € dieťa MŠ/žiak ZŠ na darčeky),
21.9.-22.9.2018 Brigády dni dobrovoľníctva 2018 (organizované obcou, zodpovední starostka
a poslanci, výdavky 100 € na občerstvenie, nákup rukavíc, vriec),
21.10.2018 Posedenie s dôchodcami (organizované obcou, zodpovední starostka a poslanci,
výdavky 800 € na nákup darčekov, občerstvenie),
november 2018 Gulečníkový turnaj (organizovaný obcou, zodpovedný Matej Silvay,
príspevok 100 € na nákup ocenení, občerstvenia),
november, december 2018, hokejová liga (organizovaná Matejom Silvayom, príspevok 300
€ na ľad),
december 2018 Deň zdravia (organizovaný Ing. Gabrielou Staníkovou, zodpovední Júlia
Drábiková, Jozefína Kolesárová, príspevok 200 € na občerstvenie),
december 2018 Vianočná besiedka a Mikuláš v MŠ (organizovaná riaditeľkou MŠ,
zodpovedná starostka obce, výdavky 100 € na darčeky pre deti MŠ),
december 2018 Vianočný koncert (organizovaný obcou, zodpovedná starostka obce, výdavky
300 € pre vystupujúcich).
január - december 2018 nákup a odovzdanie darčekov pre novorodencov (organizovaný
obcou, zodpovedná starostka obce, výdavky 150 € plienky, utierky).
Júlia Drábiková - dátumy sú definitívne, ktoré sú zadané?
Starostka obce – definitívny je festival rudohoria, stolnotenisový turnaj už máme za sebou,
deň matiek som dávala podľa minulého roku, ešte som to nekonzultovala so školou, brigády
sa v prípade nepriaznivého počasia presunú. Ďalej týždeň radosti detí bude organizovať
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materská škola, termín už má daný, takisto aj rozlúčka s predškolákmi. Môj návrh na Juniáles
je 23. jún. Bolo zvykom, že Juniáles sa konal predposledný víkend pred koncom júna.
Brigádu na deň dobrovoľníctva som dávala pred Michalom, 29.9.2018 je nedeľa.
Tomáš Hudák – ja som zachytil, že namiesto fašiangov by chceli dôchodcovia majáles.
Starostka obce – mne povedali, že fašiangy nebudú organizovať. K inému sa nevyjadrovali.
Na fašiangy si dávali požiadavku na zastupiteľstvo v decembri. Takže môže to tak ostať?
Jozefína Kolesárová – to sa ešte upresní.
Starostka obce – povedala som, že čo sa nedá upresniť a ďalšia vec je Juniáles, jednak termín
a jednak či to budeme organizovať. Treba nám zabezpečiť vystupujúcich.
Jozefína Kolesárová – to Rudohorie je fixné? Kde bude to Rudohorie?
Starostka obce – áno, vystupuje Michal Hudák, objednávka je od novembra 2017, tohto roku
bude festival v Malej Ide.
Jozefína Kolesárová – my by sme tiež chceli s Julkou prispieť.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov
berie na vedomie akcie organizované v roku 2018.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6
0
0
1

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

Uznesenie bolo prijaté.
Bod 9
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
Starostka obce obecné zastupiteľstvo prijalo na zasadnutí 13.9.2017 uznesenie v zmysle
zákona o rozsahu úväzku hlavného kontrolóra, spôsobe a vykonaní voľby a náležitosti
prihlášky pre voľbu hlavného kontrolóra obce. Voľba bola uskutočnená na zasadnutí
23.10.2017, pričom jeden kandidát bol z voľby vylúčený, druhý kandidát nebol zvolený. Na
tom istom zasadnutí bola vyhlásená ďalšia voľba kontrolóra. Uznesenie o vyhlásení voľby
bolo 2.11.2017 pozastavené a dňa 24.12.2017 stratilo platnosť. V zmysle uvedeného bolo
vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra zaradené do programu zasadnutia 13.3.2018 a rovnako
20.3.2018, materiál poslancom zaslaný.
Jozefína Kolesárová – ja by som sa chcela opýtať, že tu sa píše, že podmienky boli schválené
13.9. na zasadnutí. To sú tie isté podmienky, nie čo sa tu citujú, ale tam bola aj špecifikácia
iných vecí.
Starostka obce – áno, tie isté.
Starostka obce predložila návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov
v súlade s §18a ods. 2 a následných zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov I. vyhlasuje deň konania voľby hlavného kontrolóra Obce Nižný Klátov,
a to 12. jún 2018, II. schvaľuje dĺžku pracovného času hlavného kontrolóra obce: 0,2, III.
určuje:
A) náležitosti prihlášky na výkon funkcie hlavného kontrolóra Obce Nižný Klátov:
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1. Osobné údaje:
- meno, priezvisko, titul
- dátum narodenia
- bydlisko
- kontaktné údaje (mail, telefón)
2. Dosiahnuté najvyššie vzdelanie
3. Prax v samospráve (počet rokov a pozície), prax v kontrole
4. Informácia o podnikaní, alebo vykonávaní inej zárobkovej činnosti, členstve v riadiacich,
kontrolných, alebo dozorných orgánoch právnických osôb, ktoré vykonávajú
podnikateľskú činnosť
5. Absolvované vzdelávania so zameraním na úsek kontroly
Termín predloženia prihlášok s prílohami: do 28.5.2018, do 12:00 hod.
Súčasťou prihlášky sú:
- profesijný životopis s prehľadom doterajšej pracovnej praxe s uvedením pracovnej
pozície,
- overená fotokópia dokladu o vzdelaní,
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
- súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov.
B) Spôsob voľby hlavného kontrolóra obce:
verejným hlasovaním o každom kandidátovi zvlášť
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6
0
0
1

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

Uznesenie bolo prijaté.
Bod 10
Prerokovanie platu starostky obce
Starostka obce predložila obecnému zastupiteľstvu návrh na prerokovanie platu starostky v
súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v z. n. p. (viď príloha). Materiál s dôvodovou správou
poslancom zaslaný.
Chce sa niekto niečo opýtať, alebo mám dať hlasovať?
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov
schvaľuje v súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov starostke Obce
Nižný Klátov zvýšenie platu o 20 % mesačne s účinnosťou od 1.4.2018.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

2
1
3
1

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

Uznesenie nebolo prijaté.
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Bod 11
Delegovanie člena do Rady školy pri ZŠ Nižný Klátov
Starostka obce dňa 13.05.2018 končí funkčné obdobie Rady školy pri ZŠ Nižný Klátov.
V zmysle štatútu čl. 5 odsek 6 písm. a) týmto dňom zaniká členstvo v rade školy. Nová rada
školy musí byť zvolená najneskôr do desiatich dní pred skončením funkčného obdobia rady
školy (čl. 6 odsek 11) t.j. 3.5.2018. Obec do rady školy deleguje svojho zástupcu. Od
8.4.2015 bol členom rady M.A. Ivan Novotný (uznesenie č. 22). O delegovaní do Rady školy
pri ZŠ bol pán Novotný informovaný 8.3.2018, môj návrh je delegovať ho do Rady školy pri
ZŠ Nižný Klátov od 3.5.2018. Má niekto iný návrh na člena rady školy? Ak nie dávam
hlasovať.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov
deleguje do Rady školy pri ZŠ Nižný Klátov od 03.05.2018 M.A. Ivana Novotného.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

5
0
1
1

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

Uznesenie bolo prijaté.
Bod 12
Delegovanie člena do Rady školy pri MŠ Nižný Klátov
Starostka obce dňa 11.05.2018 končí funkčné obdobie Rady školy pri MŠ Nižný Klátov.
V zmysle štatútu čl. 5 odsek 5 týmto dňom zaniká členstvo v rade školy. Nová rada školy
musí byť zvolená najneskôr do desiatich dní pred skončením funkčného obdobia rady školy
(čl. 6 odsek 8) t.j. 1.5.2018. Obec do rady školy deleguje svojho zástupcu. Od 8.4.2015 bol
členom rady Kamil Haraj (uznesenie č. 23). O delegovaní do Rady školy pri MŠ bol pán
Haraj informovaný 8.3.2018 na zasadnutí Rady školy. Zároveň na zasadnutí boli informovaní
predseda a ostatní členovia o zániku ich členstva a potrebe voľby novej rady do 1.5.2018. Môj
návrh je delegovať do Rady školy na základe súhlasu Kamila Haraja pri MŠ Nižný Klátov od
1.5.2018.Má niekto iný návrh na člena rady školy? Ak nie dávam hlasovať.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov
deleguje do Rady školy pri MŠ Nižný Klátov od 1.5.2018 Kamila Haraja.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

5
0
1
0

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

Uznesenie bolo prijaté.

Bod 13
Návrh na kúpu pozemkov v časti Čaks
Starostka obce – v časti Čaks potrebujeme riešiť odvádzanie vody do Myslavského potoka.
V roku 2016 zastupiteľstvo schválilo zameranie pozemkov a zámer kúpy. Doteraz sa mi
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nepodarilo stretnúť s jedným z vlastníkov pozemku. Dohodli sme si stretnutie 9.3.2018, žiaľ
z dôvodu PN sa stretnutia nemohol zúčastniť. Stretnutie sa uskutoční 25.3.2018. Pozemky
registra E č. 713/1, 713/501 boli zamerané, na pozemkoch sa nenachádza žiadna stavba a je
možná ich kúpa. Čo sa týka znaleckého posudku, parcela 713/501 je v intraviláne, ale 713/1 je
v extraviláne a oceňuje sa ako orná pôda. Je potrebné vypracovať znalecký posudok.
Starostka obce – tým, že je to orná pôda, musíme osloviť iného znalca. Tak či tak nám ho
treba.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov
schvaľuje vypracovanie znaleckého posudku na pozemky parcela registra E č. 713/501 a E
č.713/1.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6
0
0
1

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

Uznesenie bolo prijaté.
Bod 14
Návrh na kúpu pozemkov v časti Mlynky
Starostka obce – obec vlastní tri autobusové zastávky, Nižný Klátov, ZŠ, horáreň a mlyn. Dve
zastávky sa nachádzajú na pozemkoch vo vlastníctve obce. Zastávka mlyn v časti Mlynky je
na súkromnom pozemku parcela registra E č. 2886/501. Pri čerpaní prostriedkov z fondov
a pri stavebnom konaní je potrebné pozemky vysporiadať. Toho času máme uzavreté nájomné
zmluvy s dvom vlastníkmi a podanú žiadosť o uzavretie nájomnej zmluvy s SPF. Zámerom
je, aby boli zastávky rovnaké v celej obci a zároveň aj v časti Maša. Projekt na rekonštrukciu
zastávok sme podávali spolu s obcou Baška.
Tak ako v časti Čaks bude potrebné vyhotovenie znaleckého posudku, pozemky zamerané
boli, hranice pozemkov sú v teréne podľa katastrálnej mapy. V tejto časti máme problém, že
je tam stavba, ktorú užíva pán Čižmár. Je potrebné, aby boli pozemky vypratané.
Tomáš Hudák – zvyšný pozemok ako využijeme?
Starostka –otázka je či sa tam dajú kontajnery.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov
schvaľuje zámer kúpy pozemkov v časti Mlynky parcely registra E č. 2886/501 a 2886/1 a
vypracovanie znaleckého posudku na uvedené pozemky.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6
0
0
1

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

Uznesenie bolo prijaté.
Bod 15
Komisia ROEP
21

Starostka obce - dňa 8.12.2017 bola obci doručená žiadosť Okresného úradu Košice – okolie,
katastrálneho odboru o zmenu predsedu komisie ROEP. Ako dôvod požadovanej zmeny
okresný úrad uviedol, že vzniklo podozrenie pre zaujatosť, nakoľko Ing. Miroslav Bernát bol
v minulosti predsedom Urbariátu – pozemkového spoločenstva Nižný Klátov a aj z dôvodu
nespolupráce uplatňujete námietku predpojatosti. Obec bola požiadaná o určenie nového
predsedu komisie ROEP, pričom by bolo vhodné, aby to bol človek bez väzieb na PD Klátov
a Urbariát – pozemkové spoločenstvo Nižný Klátov.
Obecné zastupiteľstvo dňa 24.11.2016 schválilo predsedu, ale zároveň aj ďalších členov
komisie ROEP (Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove schvaľuje členov komisie na
obnovu evidencie pozemkov, za predsedu Ing. Miroslava Bernáta, za zástupcu vlastníkov
pozemkov Ing. Štefana Kováča, za zástupcu nájomcov alebo užívateľov pozemkov Ing.
Michala Hudáka, uznesenie č.145).
Obec požiadala dňa 5.1.2018 o stanovisko k žiadosti Urbariát, zároveň aj Okresný úrad
Košice – okolie, katastrálny odbor na základe čoho uplatňujete námietku predpojatosti ak
komisia nemá rozhodovaciu právomoc, zároveň členovia v komisii ROEP boli ľudia znalí
pomerov a aj v minulosti aj v súčasnej komisii je ako zástupca podielníkov (Bernát) tak aj
zástupca PD Klatov (Hudák). Stanovisko obec žiadala doručiť do zasadnutia obecného
zastupiteľstva, pričom uviedla aj termín zasadnutia, najneskôr 13.3.2018.
Obci bolo dňa 7.3.2018 doručené stanovisko Urbariátu pozemkového spoločenstva Nižný
Klátov (viď príloha). Obci stanovisko okresný úrad Košice – okolie nedoručil.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov
berie na vedomie stanovisko Urbariátu pozemkového spoločenstva Nižný Klátov k žiadosti
Okresného úradu Košice-okolie, katastrálny odbor o zmenu predsedu komisie ROEP
a nesúhlasí s výmenou predsedu komisie ROEP.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

5
0
1
1

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

Uznesenie bolo prijaté.
Bod 16
Určenie dopravného značenia v časti Klatovianka
Starostka obce – dňa 5.3.2018 bola obci doručená žiadosť od Urbariátu pozemkové
spoločenstvo Nižný Klátov o osadenie dopravných značiek. Značky boli riešené na zasadnutí
niekoľkokrát pričom sa k žiadosti nevedeli vyjadriť poslanci, členovia Urbariátu.
Obec určuje dopravné značenie na účelových cestách. K osadeniu je potrebný súhlas
dopravného inšpektorátu, ktorý odsúhlasí projekt. Ako podklad tak ako pri osadení značiek
v obci musí byť špecifikované miesto. Urbariát v žiadosti uvádza celú parcelu KN E 2005.
Júlia Drábiková – nemôže mať na tom aj obec spoluúčasť?
Starostka obce – to je môj návrh. Obec s tým nemá nič spoločné. Je to na pozemkoch
Urbariátu.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov
schvaľuje určenie dopravného značenia Zákaz vjazdu motorových vozidiel s dodatkovou
tabuľkou Okrem povolenia Urbariátu v časti Klatovianka a na Hore s podmienkou, že všetky
náklady na vypracovanie projektu dopravného značenia, nákup a osadenie značiek bude
znášať Urbariát Pozemkové spoločenstvo Nižný Klátov.
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Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6
0
0
1

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

Uznesenie bolo prijaté.
Bod 17
Žiadosť o odkúpenie pozemkov
Starostka obce dňa 28.2.2018 Bernát Miroslav a Bernátová Monika rod. Jarušinská, obaja
Rovníková 6, 040 12 Košice požiadala o odkúpenie obecného pozemku (viď príloha).
V prípade predaja je potrebné najprv schváliť zámer.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov
schvaľuje A) prebytočnosť nehnuteľného majetku obce a B) zámer predať nehnuteľný
majetok obce parcela č. 3186/2, zapísaná v registri E, o výmere 14 m2, druh pozemku –
ostatná plocha a parcela č. 5000/52, zapísaná v registri E, o výmere 29 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:
Neprítomný:

6
0
0
1

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

Uznesenie bolo prijaté.
Bod 18
Rôzne
Odmeny poslancov za rok 2017
Starostka obce bol Vám zaslaný prehľad odmien za rok 2017. Odmeny poslancov sú za rok
2017
za
účasť
na
siedmych
zasadnutiach
obecného
zastupiteľstva
(9.2.2017,16.3.2017,15.6.2017, 9.8.2017,13.9.2017, 23.10.2017 a 14.12.2017. Spolu
maximálna výška odmeny 140 €, za jednorazové aktivity v zmysle dochádzky 2017: stretnutie
ľudí dobrej vôle, na ľade, deň matiek, účasť na sobáši, stretnutie s vlastníkmi pozemkov
k zmene UP, posedenie s dôchodcami a za aktivity vyžadujúce prípravu, opakujúce sa
šachový turnaj, fašiangy, stolnotenisový turnaj, festival Rudohoria, oslavy 700. výročia obce,
prezentácia fotiek obce, roznášanie darčekov pre dôchodcov, gulečníkový turnaj, deň zdravia,
deň zeme, deň dobrovoľníctva.
Schválili ste si zásady, odmeny poslancov vrátane odmeny pre pána Korpesia budú vyplatené
vo výplatnom termíne zamestnancov. Dúfam, že nikto nemá zmenu poisťovne a takisto že
môže poberať príjem v mesiaci marec 2018.
Jozefína Kolesárová – ja by som chcela svoju odmenu investovať do kuchyne. Vzdávam sa
odmeny v prospech nerezového riadu do kuchyne.
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Starostka – ostatní môžu mať príjem v marci. Oslovíme aj pána Korpesia ohľadne odmien.
Poplatok za rozvoj
Starostka obce zákonom č. 447/2015 Z. z. bola obciam daná od 31.12.2015 možnosť uložiť
miestny poplatok za rozvoj. Spoplatňovať bolo možné všetky stavby, na ktoré bolo vydané
stavebné povolenie a ktorých podlahová plocha bola nad 150 m2. Sadzba poplatku bola
stanovená v rozmedzí od 10 – 35 €/m2.
Zákonom č. 375/2016 účinným od 31.12.2016 sa rozšírili možnosti uložiť poplatok aj na
stavbu, ktorá bola ohlásená stavebnému úradu, na ktorú bolo vydané rozhodnutie o povolení
zmeny stavby pred jej dokončením alebo ktorá bola dodatočne povolená. Zo zákona sa
vypustilo oslobodenie od poplatku stavby rodinného domu s výmerou podlahovej plochy do
150 m2. Poplatok sa platí za celkovú plochu od ktorej sa odráta 60 m2, (90 m2 sa spoplatňuje
oproti pôvodnému zákonu). Obec vo VZN môže stanoviť iba sadzbu poplatku, v prípade
zmeny zákona všetky zmeny musí akceptovať.
Festival Rudohoria, Malá Ida, 16.6.2018
Starostka obce v júni, 16.6.2018 sa v Malej Ide uskutoční 3 ročník festivalu Rudohoria
(10.9.2016 Poproč, 17.6.2017 Vyšný Medzev). V priebehu týždňa je potrebné oznámiť
program, s ktorým na festivale vystúpime a rovnako potvrdiť záujem o prezentáciu obce –
stánok, remeselníci. Tak ako po minulé roky sa súťaží vo varení kotlíkového jedla, súťaží
družstvo 3 členné. Nech sa páči vyjadrite sa kto čo zabezpečí. Ja mám na starosti organizáciu
programu. Povedali ste, že máte záujem sa zúčastniť tak povedzte na čom sa chcete podieľať.
Jozefína Kolesárová – my budeme variť kotlíkové jedlo s Julkou a Tomášom.
Starostka obce – Kto sa postará o stánok a program?
Matej Silvay – ja.
Juniáles, 23.6.2018
Starostka obce termín ostáva 23.6.2018, rozpočet je tam 2 500 eur. Takže nejaké návrhy? Kto
si chce zobrať čo v rámci juniálesu? Vystúpi snáď materská škola, základná škola je otázkou,
hádam sa dohodnem s pani Šedivou. Budeme robiť guľáš. Ostáva to, či to budeme robiť na
trávnatom, alebo viacúčelovom ihrisku. Ak na trávnatom potrebujeme pódium.
Tomáš Hudák – ja Vám v tom veľmi nepomôžem, lebo bude pracovať.
Lukáš Štefan – ja v tom čase bude na dovolenke.
Matej Silvay – ja neorganizujem nič.
Starostka obce – od guľášu nám treba zabezpečiť program, pódium.
Jozefína Kolesárová – pódium bolo odkiaľ?
Starostka obce – boli sme stále na viacúčelovom ihrisku. Bolo to s našim pódiom, alebo bez
pódia.
Jozefína Kolesárová – tak to urobíme na viacúčelovom ihrisku.
Kamil Haraj – ja sa takými vecami nemám skúsenosti s organizovaním.
Starostka obce – myslím, že keď tam máme 2 500 eur, tak nám to za tie peniaze nikto
nespraví. Pódium by stálo minimálne tisíc eur.
Tomáš Hudák – stany Vám viem poskytnúť. Keby som mal voľno, prídem.
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Kamil Haraj – ja viem pomôcť, ale určite si to nezoberiem ako hlavný organizátor.
Starostka obce – aj keď pôjdeme na viacúčelové ihrisko, tak nám treba prikrytie. Nejaký
prístrešok, keby pršalo minimálne na ozvučenie.
Tomáš Hudák – stany čo máme k dispozícii, poskytneme.
Starostka obce – dobre vieš, koľkých potrebuješ na technické zabezpečenie. Keď sme to
organizovali v rámci poslancov, tak sme vedeli, že je to sedem dní a celý deň v rámci
juniálesu. Dobre, čiže necháme to otvorené, keď nám netreba pódium, tak dobre. Termín
nechávame 23. júna a keď ste to nechali na mňa, buď to zorganizujem ja, alebo sa to nebude
organizovať.
Návrh Zmien a doplnkov č. 3 ÚPN Obce Nižný Klátov
Starostka obce očakávam, že bude spracovaný čoskoro, bola spracovateľovi zaslaná mapa k.ú.
Kanalizácia MŠ
Starostka obce predpokladám, že sa napojíme do konca apríla.
Projekty v rámci MAS
Starostka obce projekty budú predkladané v apríli, šatne vo výške 37 343,63 € v apríli.
Projekty v rámci IROP
Starostka obce projekt v prípade, že budeme vyhodnotený ako bezpečný projekt môžeme
podávať do 15.4.2018, vo výške 15,0 tis. eur.
Neuzavretie zmluvy pani Bystrianska
Starostka obce máme schválený predaj pozemku pani Bystrianskej. Bude jej zaslaná výzva
znova, buď pozemok predáme alebo jej pošleme nájomnú zmluvu.
Poskytnutie čerpania rozpočtu
Starostka obce v zmysle uznesenia bolo poskytnuté čerpanie a rovnako aj pre ostatných
poslancov.
Vrecový zber odpadov od 1.4.2018
Starostka obce od 1.4.2018 prechádzame na vrecový zber, zostávajú v obci dve hniezda, ulica
Čaksová, potraviny. Kosit nemá problém, aby mali ľudia na separovaný zber namiesto vriec
nádoby. Ale zakúpiť si ich musia na vlastné náklady.
Čistiareň pitnej vody
Starostka obce – MŠ je napojená na vodovod, nie je potrebná čistička pitnej vody. Nejaké
návrhy komu by sme mohli odpredať?
Samostatná referentka, kancelária
Starostka obce – od 1.1.2018 pracuje na obecnom úrade samostatná referentka Agáta
Čižmárová, potrebné boli drobné úpravy kancelárie. Iba sa vymenil stôl a jeden doplnil
z knižnice, nič nové sa nenakupovalo. Kúpiť stôl musíme vzhľadom k obslužnému miestu
IOM, aby si klienti vedeli sadnúť a skontrolovať údaje na žiadosti.
Stolnotenisový turnaj, 17.3.2018
Starostka obce – tréningy prebiehajú od januára. Návštevnosť vzhľadom aj k tomu, že toho
roku počasie neprialo príprave ľadu, bola vysoká.
Osobné služobné motorové vozidlo
Starostka obce – žiadosť o nové služobné motorové vozidlo bola zaslaná na MV SR
6.12.2017, odpoveď, že sme boli zaradení do zoznamu žiadateľov prišla 20.12.2017.
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V prípade, ak máte iné možnosti, tak pomoc uvítame.
Video 700. výročie
Starostka obce – máme k dispozícii videozáznam z osláv 700. výročia, boli uhradené náklady
vo výške 601 €.
Vyhlásenie klatovčanik
Starostka obce – upozorňujem Vás na možnosť darovať 2% z daní OZ Rodičovské združenie
Klatovčanik. Vyhlásenia sú k dispozícii pre Vás na dnešnom zasadnutí, ostatných záujemcov
sú zverejnené, resp. papierovo v budove OcU, MŠ a ZŠ. Takže Klatovčanik sa snaží
o peniaze aj ináč.
Žaloby
Starostka obce – len pripomínam žaloby pre Lukáša Štefana, ostatní ste informáciu dostali na
predchádzajúcich zasadnutiach. Máme dve žaloby, žaloba na preskúmanie rozhodnutia
správneho orgánu (Hlavného banského úradu č. 160-2284/2013 zo dňa 4.12.2013, žalobca
Obec Nižný Klátov, žalovaný Hlavný banský úrad, RICORSO, s. r. o. podaná dňa 13.2.2014)
a žaloba vo veci uloženia povinnosti odstrániť poškodenie miestnej komunikácie (žalobca
RICORSO s. r. o., žalovaný Obec Nižný Klátov podaná dňa 6.11.2014, upravená 11.7.2016).
Výrub stromov
Starostka obce – obec požiadala o výrub stromov v areáli obecného úradu, obecného parku
a cintorína. Žiadosť bude rozšírená o areál MŠ a časť pri bytovom dome, ak sa posúdia že je
potrebné ich odstrániť.
Kniha Nižný Klátov 1317-2017
Starostka obce – sú k dispozícii knihy, ktoré sme vydávali pri 700. výročí. Rozdané ich má
pani Júlia Drábiková v rámci svojho obvodu.
Zimná údržba
Starostka obce – v obci bola vykonávaná zimná údržba na základe objednávky od 22.11.2018.
Celkové náklady 3 228,00 € od novembra 2017 do januára 2018. Nemáme ešte faktúru za
február, hoci je 20.3.2018.
Kontakty
Starostka obce - boli Vám zaslané aktuálne kontakty na jednotlivých poslancov, nakoľko
Lukáš Štefan ich nemal k dispozícii. Ospravedlňujem sa.
Osadenie volejbalových stĺpov na viacúčelovom ihrisku
Ing. Gabriela Staníková – ako predseda rodičovskej rady som zakúpila deťom volejbalové
stĺpy na multifunkčné ihrisko so sieťou. Tá sieť sa dá využiť na volejbal, tenis, bedminton.
Bude tam treba vyriešiť osadenie stĺpov. Sú tam nejaké diery, priemer by mal sedieť. Trebalo
by to technicky vyriešiť. Možno tam bude treba nejaká minimálna úprava. Stĺpy a sieť budú
majetkom školy, takže by sa dali využiť v rámci telesnej výchovy, alebo cez víkendy.
Matej Silvay – sú tam diery, ktoré sú zablendované závitovými šrúbami, dá sa to povoliť.
Mala by tam byť asi polmetrová diera v priemere cca 40-50. Treba to upraviť na ten priemer,
určite to podrží.
Starostka obce – dobre, čiže súhlasíte s osadením.
Matej Silvay – demontovateľné osadenie tam musí byť.
Starostka obce – v podstate by sme to museli aj vyriešiť, lebo je tam prasklina cez celú šírku
ihriska.
Matej Silvay – bolo to už skôr, ale tými mrazmi sa to stále zväčšuje. Príde tam voda, je mráz
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a ešte sa to zväčšuje. Po toľkých rokoch, čo má ihrisko sa ani nemôžeme čudovať, že začalo
praskať. Nie je oddelená dilatačnými špárami. Na takej ploche to musí niekde začať praskať.
Keby bolo oddelené dilatačnou škárou, tak by to tam nepracovalo.
Starostka obce predložila návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov
berie na vedomie informácie ohľadom odmien poslancov za rok 2017; poplatku za rozvoj;
festivalu Rudohoria, Malá Ida, 16.6.2018; Juniálesu, 23.6.2018; návrhu Zmien a doplnkov č.3
ÚPN obce Nižný Klátov; kanalizácie MŠ; projektov v rámci MAS; projektov v rámci IROP;
neuzavretia zmluvy pani Bystrianska; poskytnutia čerpania rozpočtu; vrecového zberu
odpadov od 1.4.2018; čistiarne pitnej vody; samostatnej referentky, kancelárie;
stolnotenisového turnaja, 18.3.2018; osobného služobného motorového vozidla; videa 700.
výročia; vyhlásenia klatovčanik; žalôb; výrubu stromov; knihy Nižný Klátov 1317-2017;
zimnej údržby; kontaktov a osadenia volejbalových stĺpov na viacúčelovom ihrisku.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

Júlia Drábiková, Kamil Haraj, Tomáš Hudák, Jozefína Kolesárová, Matej
Silvay, Lukáš Štefan

6
0
0
1

M.A. Ivan Novotný

Uznesenie bolo prijaté.
Bod 19
Diskusia
Starostka obce – chce niekto vystúpiť v diskusii?
Júlia Drábiková – budú kontajnery na jarné upratovanie?
Starostka obce – neobjednávala som kvôli tomu, že Veľká noc je tak skoro.
Júlia Drábiková – necháme to k tej brigáde 21.4.?
Starostka obce – môžeme.
Bod 20
Záver
Starostka obce ukončila dvadsiate zasadnutie obecného zastupiteľstva, prítomným
poďakovala za účasť. Zasadnutie bolo ukončené o 20:45 hod.
Overovatelia:
Kamil Haraj
........................................
........................................................
PhDr. Ing. Marcela Jokeľová
starostka obce
Lukáš Štefan
........................................
Zapisovateľka:
Andrea Müllerová

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