OBEC NIŽNÝ KLÁTOV
Zápisnica
zo sedemnásteho zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 23.10.2017
Prítomní:

Poslanci: Júlia Drábiková, Kamil Haraj, Tomáš Hudák, Jozefína Kolesárová,
M.A. Ivan Novotný od 18:40 hod., Matej Silvay, Lukáš Štefan

Neprítomný: Starostka obce: PhDr. Ing. Marcela Jokeľová
Ďalší prítomní: Ing. Oxana Hospodárová, Andrea Müllerová, zamestnankyňa obce
Verejnosť:
podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
a navrhovateľa uznesení
3. Návrh VZN č. 3/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
4. Zásady pre vybavovanie sťažností v podmienkach Obce Nižný Klátov
5. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Nižný Klátov
6. Žiadosť o zmenu územného plánu
7. Voľba hlavného kontrolóra obce Nižný Klátov
8. Rozpočtové opatrenie č. 2
9. Správa o výsledkoch kontroly hlavnej kontrolórky za obdobie od 01.08.2017 do
13.10.2017
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Záver
Bod 1
Otvorenie zasadnutia
Sedemnáste zasadnutie obecného zastupiteľstva vzhľadom k tomu, že starostka obce je
práceneschopná otvoril zástupca starostky obce. Pozvánka na dnešné zasadnutie bola
poslancom doručená spolu s materiálmi, bola zverejnená. Prítomní sú 6 poslanci. Sme
uznášania schopní, môžeme začať.
Bod 2
Schválenie programu, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a navrhovateľa
uznesení
Zástupca starostky obce konštatoval uznášaniaschopnosť obecného zastupiteľstva a predložil
na schválenie návrh programu zasadnutia. Požiadal poslancov o predloženie návrhov na
doplnenie, zmeny bodov programu zasadnutia.
Jozefína Kolesárová - ja aj Tomáš by sme žiadali preložiť bod 7 za bod 3, pretože on musí ísť
takisto o deviatej preč.
Zástupca starostky obce dal schváliť program 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
a navrhovateľa uznesení
3. Návrh VZN č. 3/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
4. Voľba hlavného kontrolóra obce Nižný Klátov
1

Zásady pre vybavovanie sťažností v podmienkach Obce Nižný Klátov
Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Nižný Klátov
Žiadosť o zmenu územného plánu
Rozpočtové opatrenie č. 2
Správa o výsledkoch kontroly hlavnej kontrolórky za obdobie od 01.08.2017 do
13.10.2017
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Záver
5.
6.
7.
8.
9.

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

6
0
0
1

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

Poslanci tento návrh programu zasadnutia hlasovaním schválili.
Za zapisovateľku zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zástupca starostky obce určil Andreu
Müllerovú, za overovateľov: Kamila Haraja, Lukáša Štefana, za navrhovateľa uznesení Júliu
Drábikovú.
Bod 3
Návrh VZN č. 3/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
Zástupca starostky obce - bol Vám zaslaný návrh VZN č. 3/2017 o zavedení a poskytovaní
elektronických služieb. Návrh bol dňa 06.10.2017 zverejnený, termín na uplatnenie
pripomienok k návrhu bol stanovený na 17.10.2017. Do uvedeného termínu neboli predložené
pripomienky k návrhu. Účinnosť VZN č. 3/2017 je 15.11.2017.
Jozefína Kolesárová – pre využívanie elektronických služieb je nevyhnutná príslušná miera
autorizácie. Toto spočíva u jednotlivcoch pri elektronických službách? Čiže tí, ktorí sú tým
poverení?
Ing. Oxana Hospodárová – akékoľvek podanie formou elektronických služieb, čiže cez
elektronickú podateľňu, musí byť autorizované, ináč to nemá zmysel podávať elektronicky.
To nie je e-mail, to je elektronická schránka.
M.A. Ivan Novotný prišiel na zasadnutie o 18:40 hod. (pred hlasovaním).
Zástupca starostky obce dal schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný
Klátov v súlade s § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p. a zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov
verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o eGovernmente) v z. n. p.
prerokovalo VZN č.3/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

7

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

0
0
0

Uznesenie bolo prijaté.
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Zástupca starostky obce dal hlasovať o VZN č. 3/2017: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný
Klátov v súlade s § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p. a zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov
verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o eGovernmente) v z.n.p. sa
uznáša na VZN č.3/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

7

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

0
0
0

Poslanci sa na VZN č. 3/2017 uzniesli.
Bod 4
Voľba hlavného kontrolóra obce Nižný Klátov
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. Starostka obce bola poverená vyhlásením voľby. Voľba hlavného
kontrolóra obce Nižný Klátov bola vyhlásená a zverejnená na webovej stránke obce, úradnej
tabuli 13.9.2017 (zvesená 09.10.2017).
Do termínu odovzdania prihlášok, 9.10.2017 do 12:00 hod boli doručené dve obálky:
 obálka 6.10.2017, bez uvedenia odosielateľa
 obálka 9.10.2017, 9:55 hod, bez uvedenia odosielateľa
Dňa 20.10.2017 sa uskutočnilo stretnutie poslancov, na ktorom boli otvorené doručené
obálky. Kandidáti boli na dnešné zasadnutie pozvaní telefonicky. Na základe zápisnice
konštatujem, že do stanoveného termínu kandidátka Ing. Oxana Hospodárová predložila
prihlášku so všetkými náležitosťami na výkon funkcie hlavného kontrolóra Obce Nižný
Klátov a predložila všetky určené prílohy prihlášky.
Do stanoveného termínu kandidát Ing. Jozef Drábik predložil prihlášku s chýbajúcimi
náležitosťami na výkon funkcie hlavného kontrolóra Obce Nižný Klátov a predložil
všetky určené prílohy prihlášky. V prihláške neboli predložené tieto náležitosti
prihlášky: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
Z kandidátov sa na zasadnutie dostavili Ing. Jozef Drábik a Ing. Oxana Hospodárová.
Kandidáti mali v zmysle zákona a uznesenia č. 209/2017 zo dňa 13.9.2017 predložiť:
Prihlášku s náležitosťami 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
K prihláške bolo potrebné doložiť prílohy:
1. profesijný životopis s prehľadom doterajšej pracovnej praxe s uvedením pracovnej
3

pozície,
2. overená fotokópia dokladu o vzdelaní,
3. výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
4. čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
5. súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Zástupca starostky obce požiadal o vyjadrenie poslancov k nepredloženiu stanovených
náležitosti prihlášky u kandidáta Ing. Jozefa Drábika.
Jozefína Kolesárová - zápisnica sa nemá spochybňovať, boli tam overovatelia. Nesplnili sa
podmienky, také náležitosti, aké mali byť. Postup nebol dodržaný.
Zástupca starostky obce predložil návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný
Klátov berie na vedomie informáciu, že 1. na voľbu hlavného kontrolóra sa prihlásili dvaja
kandidáti, 2. podmienky v zmysle zákona o obecnom zriadení a uznesenia č. 209/2017 zo dňa
13.9.2017 splnila kandidátka na hlavného kontrolóra Ing. Oxana Hospodárová, nesplnil
kandidát na hlavného kontrolóra Ing. Jozef Drábik
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

7

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

0
0
0

Uznesenie bolo prijaté.
Zástupca starostky obce predložil návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný
Klátov vylučuje z voľby hlavného kontrolóra obce kandidáta Ing. Jozefa Drábika z dôvodu,
že nepredložil prihlášku so všetkými náležitosťami na výkon funkcie hlavného kontrolóra
Obce Nižný Klátov
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

7

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

0
0
0

Uznesenie bolo prijaté.
Zástupca starostky obce – ak má niekto z prítomných poslancov nejaké otázky, kľudne ich
môže položiť pred voľbou na Ing. Oxanu Hospodárovú.
Jozefína Kolesárová – ja dávam slovo Gabriele Staníkovej.
Ing. Gabriela Staníková – ja mám len otázku v rámci hlasovania. Ďakujem Jozefíne za slovo.
V zákone 369 § 18 sa hovorí, že na platnú voľbu hlavného kontrolóra obecným
zastupiteľstvom sa vyžaduje osobitné kvórum. Obecné zastupiteľstvo bude uznášaniaschopné
tak ako aj v iných prípadoch vtedy, ak bude prítomná nadpolovičná väčšina všetkých
poslancov. Na platné zvolenie hlavného kontrolóra v prvom kole je však potrebný súhlas
nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov, nielen prítomných. Chcem sa opýtať Matej, to je
3/5 väčšina, alebo len všetkých poslancov.
4

Zástupca starostky obce – všetkých poslancov.
Ing. Gabriela Staníková – to znamená 3/5 väčšina?
Zástupca starostky obce – nie. Štyri hlasy musí mať.
Ing. Gabriela Staníková – a keď sa zvolí v prvom kole, že nezvolia kontrolóra obce, tak bude
pokračovať hlasovanie?
Zástupca starostky obce – nebude druhé kolo.
Ing. Jozef Drábik – ja som chcel spýtať pán zástupca, keď vedieš rokovanie, že či v tej mojej
prihláške, som nemal uvedené meno, či som tam nemal uvedený dátum narodenia, rodné
číslo, adresu bydliska, kde momentálne pracujem a všetky tieto veci sú v životopise, sú na
výpise registra trestov. Možno som ich nenapísal spolu na jeden papier, ale v žiadosti je
všetko. No neuvedomoval som si, že treba nejakú prihlášku s týmito údajmi. Prílohy som
všetky dal a do prihlášku som napísal, že sa hlásim na to a to a to.
Zástupca starostky obce – to bola jedna z hlavných podmienok.
Ing. Jozef Drábik – všetky moje osobné doklady tam sú. Potom som asi veľmi blbý
a ospravedlňujem sa, že som urazil zastupiteľstvo.
Zástupca starostky obce pristúpil k prvému kolu volieb. Na zvolenie sú potrebné štyri platné
hlasy.
Zástupca starostky obce predložil návrh, aby hlavnou kontrolórkou Obce Nižný Klátov s
nástupom od 1.11.2017 na obdobie šiestich rokov bola Ing. Oxana Hospodárová
Hlasovanie:
Za:
Proti:

2
5

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

0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
Kandidátka získala 2 platné hlasy. Nebola zvolená za hlavného kontrolóra.
Zástupca starostky obce – keďže v tejto voľbe nebol zvolený hlavný kontrolór obce, je
potrebné vyhlásiť novú voľbu. Má niekto iné návrhy oproti podmienkam a náležitostiam
v predchádzajúcej voľbe?
Jozefína Kolesárová – chcem upraviť, aby spôsob voľby bolo tajné hlasovanie a ostatné
podmienky tie isté.
Zástupca starostky obce predložil 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 4. december 2017, II. schvaľuje dĺžku pracovného času hlavného kontrolóra
obce: 0,2, III. určuje:
A) náležitosti prihlášky na výkon funkcie hlavného kontrolóra Obce Nižný Klátov:
1. Osobné údaje:
- meno, priezvisko, titul
- dátum narodenia
- bydlisko
- kontaktné údaje (mail, telefón)
2. Dosiahnuté najvyššie vzdelanie
5

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 16.11.2017, 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:
tajným hlasovaním o každom kandidátovi zvlášť
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

7

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

0
0
0

Uznesenie bolo prijaté.
Bod 5
Zásady pre vybavovanie sťažností v podmienkach Obce Nižný Klátov
Zástupca starostky obce - bol Vám zaslaný návrh Zásad pre vybavovanie sťažnosti v
podmienkach Obce Nižný Klátov. Zmena je potrebná na základe novely zákona o
sťažnostiach. Najprv je potrebné zrušiť uznesenie, ktorým boli prijaté predchádzajúce zásady.
Zástupca starostky obce dal schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný
Klátov ruší uznesenie č. 38/8/2010 zo dňa 12.8.2010.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

7

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

0
0
0

Uznesenie bolo prijaté.
Zástupca starostky obce dal schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný
Klátov schvaľuje „Zásady pre vybavovanie sťažností v podmienkach Obce Nižný Klátov“
s účinnosťou od 1.11.2017.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

7

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

0
0
0
6

Uznesenie bolo prijaté.
Bod 6
Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Nižný Klátov
Zástupca starostky obce - bol Vám zaslaný návrh Zásad odmeňovania poslancov. Návrh
predložila starostka obce a zmena sa dotýka stanovenia odmeny pre poslancov za akcie, ktoré
vyžadujú prípravu a odmenu pre zástupcu starostky obce počas jej zastupovania v čase
čerpania dovolenky, prípadne PN ako momentálne. Najprv je potrebné zrušiť uznesenie,
ktorým boli prijaté predchádzajúce zásady.
Jozefína Kolesárová – ja mám výhrady k článku 2, bod 1c, nakoľko aktivity poslancov nie sú
špecifikované podrobne a nakoľko organizovanie aktivity majú poslanci rozdelené.
Nesúhlasím s týmto bodom. Nebudem to schvaľovať. Chcela by som doplnenie, pretože nie
sú tu uvedené iné aktivity ako napríklad brigády atď. Na brigádach sme nerobili žiadne
prezenčky. My s Julkou sme Deň Zeme a Deň dobrovoľníctva mali 15-krát v roku. Preto
prosím o doplnenie. Máme tu aj Deň zdravia a ostatné aktivity, kde sa majú prezenčky
odovzdávať a tým pádom sa prezentuje organizovanie. Organizovali sme brigády, nerobili
sme prezenčky, odteraz budeme, lenže musí sa to tu zahrnúť. Organizovali sme ľudí, zháňali
sme stroje, ostatné vety. Myslím si, že za nami niečo vidno. Aspoň za nás dve môžem
povedať.
Zástupca starostky obce – dajte návrh na uznesenie.
Júlia Drábiková – návrh uznesenia na doplnenie čl. 2, bod 1 c) doplniť a špecifikovať aktivity.
Jozefína Kolesárová – a podmienky vyžadujúce prípravu a organizovanie, čiže všetkých
aktivít a brigád, ktoré sa konajú.
Tomáš Hudák – tu ide o tom, že keď sa robí brigáda, nerobí sa prezenčka. Ale to je jediný
spôsob, aby sa nejaké financie vedeli získať, aby sme konečne mohli kúpiť sud kofoly, alebo
piva. Žiadna motivácia pre ľudí nie je. Mohli by sme nakúpiť, aby tá brigáda vyzerala ináč.
Jozefína Kolesárová – treba doplniť Deň zdravia, Deň Zeme, Deň dobrovoľníctva.
Matej Silvay – keď nie je dopodrobna určené, že čo, tak nemôžeme schvaľovať.
Andrea Müllerová – pred ďalším zasadnutím obecného zastupiteľstva treba mailom poslať, že
čo si vyžadujete, aby v tom bode bolo.
Kamil Haraj – ja sa k tomu opýtam, či máme zrušené to, čo bolo platné?
Matej Silvay – nie, ešte neboli zrušené.
Zástupca starostky obce dal schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný
Klátov berie na vedomie „Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva Obce
Nižný Klátov“, bude sa nimi zaoberať na ďalšom zasadnutí obecného zastupiteľstva po
zapracovaní pripomienok, ktoré poslanci zašlú mailom starostke obce
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
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Uznesenie bolo prijaté.
Bod 7
Žiadosť o zmenu územného plánu
Zástupca starostky 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 bude zmena územného plánu prejednávať na dnešnom
zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Žiadosť bola zaslaná do vlastných rúk piatim vlastníkom, prevzatá bola 4 vlastníkmi, vyjadril
sa jeden vlastník František Čižmár, ktorý so zmenou ÚP nesúhlasí. List je k dispozícii k
nahliadnutiu. Do dnešného dňa si zásielku neprevzal jeden vlastník – Július Šofranko.
Zástupca starostky obce - ja som na poslednom zasadnutí obecného zastupiteľstva povedal, že
súhlasím so zmenou územného plánu, ak bude v časti slnečná stráň pre vlastníkov všetkých
parciel umožnení prechod a prejazd z cesty III triedy, ale neprišlo žiadne vyjadrenie.
Ing. Mária Čonková-Skybová – aké vyjadrenie ste potrebovali?
Zástupca starostky obce – od ostatných vlastníkov, ktorí neboli na zastupiteľstve. A ako ste sa
dohodli, lebo nám neprišlo nič.
Ing. Mária Čonková-Skybová – my sme nevedeli, že Vám máme niečo posielať. Zmluvy boli
urobené, poslané. Mňa kontaktoval pán Sidor, nikto iný. Dávidovi som posielala zmluvy Pani
Konvičnú kontaktoval pán Sidor, pani Bernátová. To to majú už doriešené. Zmluvy sú
podpísané. Idú na kataster. Ja čakám na vyjadrenie od tých, ktorým som zmluvy poslala.
Ing. Dávid Korl – neviem, či ste videli návrh zmluvy?
Tomáš Hudák – práve teraz ju čítam. Nespomínam si, že by sa hovorilo o nejakej odplate.
Ing. Mária Čonková-Skybová – ako sa dá riešiť vecné bremeno bezodplatne?
Ing. Dávid Korl – hovorí sa o tom, že na tom stretnutí, že prijali ústretový krok, že umožníme
ako celok zmenu územného plánu s podmienkou, že sa zriadi vecné bremeno pre všetkých
majiteľov pozemkov v tomto území bez žiadnej úhrady. Toto sa odsúhlasilo na minulom
stretnutí. Skutok sa nestal. Bola nám zaslaná zmluva, kde úhrada za zriadenie vecného
bremena je 7500 eur za prístup k jednému pozemku. Ja mám zato, že nedôjde k dohode medzi
vlastníkmi, ktorí majú pozemky na Slnečnej stráni. Nesúhlasíme so zmenou územného plánu
z rodinných domov na výstavbu chát.
Tomáš Hudák – také isté stanovisko má kto?
Ing. Dávid Korl – pán Sidor a pán Čižmár.
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Mgr. Silvia Bernátová – ja súhlasím. Ja som kontaktovala pani Konvičnú. Bez problémov mi
umožnila prejazd.
Matej Silvay – za kakých istých podmienok?
Mgr. Silvia Bernátová – toto sa mňa netýka, pretože ja právo prechodu a prejazdu mám. Ja
som riešila iba právo prechodu a prejazdu s pani Konvičnou.
Richard Bernát – chcem podotknúť, že tiež to nebolo zadarmo. Za právo prechodu a prejazdu
sme zaplatili dohodnutú čiastku a to právo prechodu a prejazdu od pani Konvičnej budeme
mať.
Zástupca starostky obce – to majú všetci zaslaný nejaký návrh? Lebo návrh sme videli iba od
pani Čonkovej Skybovej.
Ing. Dávid Korl – pán Sidor kontaktoval pani Konvičnú, ale sa mu neozvala.
Ing. Mária Čonková-Skybová – včera som s ňou rozprávala. Pýtala sa, či ma niekto
kontaktoval. Povedala som, že áno kontaktoval ma pán Sidor a Dávidovi som mailom návrh
poslala. Z vlastnej iniciatívy som posielala ďalšie zmluvy.
Mgr. Silvia Bernátová – ja som tiež nečakala, že ma osloví pani Konvičná. Ja potrebujem
právo prechodu a prejazdu, preto som bola ja tá, ktorá ju oslovila.
Ing. Dávid Korl – neviem, či ste bola na minulom stretnutí, ale tam bolo povedané, že
majitelia dotknutých parciel, cez ktoré sa umožňuje vecné bremeno, pripravia návrh zmluvy,
ktorým sa vyjde ústretovo rovnako.
Ing. Mária Čonková-Skybová – áno máte všetci ústretovo rovnako.
Ing. Dávid Korl – bez úhrady
Ing. Mária Čonková-Skybová – bez úhrady nebolo nikdy povedané.
Richard Bernát – to ste si teraz vymysleli. Ja som bol na každom jednom stretnutí a slovo bez
úhrady ste dnes spomenuli prvý krát.
Jozefína Kolesárová – ale padla taká suma, ako je v návrhu zmluvy?
Ing. Mária Čonková-Skybová – táto suma je vypočítaná podľa vzorca, podľa ktorého sa
vypočítava vecné bremeno. To je návrh zmluvy. Mňa nikto nekontaktoval. Ja som dala tú
sumu, ktorú som vypočítala podľa vzorca, ktorý nájdete na stránke. Nie je to vymyslené.
Jozefína Kolesárová – ale padla tá suma na stretnutí?
Ing. Mária Čonková-Skybová – nie nepadla. Tá suma sa mala riešiť tak, že nás budú
kontaktovať a doriešime sumu. Nikto ma nekontaktoval, takže tá suma išla matematicky.
Ing. Dávid Korl – čo je poslancov dôležité je, že sme sa nedohodli ako majitelia parciel. Nie
sme za zmenu územného plánu.
Mgr. Silvia Bernátová – ale ja som za územného plánu. Dokedy mám čakať. 10 ľudí sa nikdy
nedohodne.
Ing. Gabriela Staníková – a sú tu všetci zúčastnení?
Ing. Mária Čonková-Skybová – pani Bajtošová tu nie je, tá je odcestovaná.
Zástupca starostky obce – ani na jednom stretnutí neboli komplet všetci majitelia pozemkov.
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Ing. Mária Čonková-Skybová – pán Čižmár nebol minule, ani pán Šofranko, ale toho nie je
možné zastihnúť. Je tam dokopy dvanásť majiteľov. Z toho dvoch nezaujíma, či sa tu niečo
deje, že v živote tam nebudú nič riešiť. Pána Šofranka nevie nikto skontaktovať.
Zástupca starostky obce – poslanci nevideli tie zmluvy, ktoré nám boli dnes zaslané. Možno
aj to by rozhodlo, lebo je dôležité ako sa oni rozhodnú. To by zavážilo pri hlasovaní.
Ing. Mária Čonková-Skybová – od nás ste chceli ten ústretový krok. My sme ho urobili. Nikto
nás nekontaktoval, suma išla matematicky, nie vymyslená.
Jozefína Kolesárová – pri takýchto veciach je veľmi podstatná suma, aspoň orientačná.
Richard Bernát – ak chcete uzavrieť nejaký obchod a keď chcete od niekoho právo prejazdu,
považujme to teraz za obchod, tak si dohadujete cenu tam. Pokiaľ sa neozvete a neprejavíte
záujem, tak nie je možné sa na cene ani dohodnúť. Kde nie je vôľa, tam nie je cesta.
Ing. Dávid Korl – sme tu povedzme väčšina vlastníkov a ani raz, ani z nikoho úst, ani pani
Konvičná sa vyjadrila, že to dá zadarmo.
Ing. Mária Čonková-Skybová – nepovedala, že to bude zadarmo.
Ing. Dávid Korl – Matej, Tomáš boli ste tu na stretnutí, padla tu nejaká cena?
Zástupca starostky obce – cena vôbec nebola spomenutá na zastupiteľstve, ani na stretnutí.
Pani Konvičná povedala, že kľudne dá každému právo prechodu a prejazdu.
Tomáš Hudák – ja som to osobne tiež tak bral, že sa dohodnete, že nech prechádzajú a máte to
z krku a teraz tá suma rozhodla, že sú rozhodnutí nesúhlasiť so zmenou.
Ing. Mária Čonková-Skybová – ale nás nikto nekontaktoval, ani pani Konvičnú. Len Marcel
Sidor.
Tomáš Hudák – ja beriem, že teraz každý pozerá na svoje pozemky a peniaze. Keby ja som
mal ísť do Čaksu, kde ja na v ceste pozemky a poviem každému, že ho nepustím na chatu?
Ing. Mária Čonková-Skybová – ja im nebránim prechodu. Všetci tam chodia, ako sa im chce.
Ide o druhú vec. Pán Bernát tam má dva a pol pozemku, Dávid pol pozemku, pán Čižmár tam
má dva a pol pozemku, pani Korlová tam má dva pozemky. Nebudú stavať na dvoch
pozemkoch naraz. Mne z toho vychádza, že jeden pozemok je automaticky na predaj.
Rastislav Bernát – prečo si tak myslíš?
Ing. Mária Čonková-Skybová – mne to tak logicky vyplýva.
Rastislav Bernát – prečo rozprávate za druchých?
Ing. Mária Čonková-Skybová – nie ste tam jediný.
Mgr. Silvia Bernátová – keď sa nezmení územný plán, tak sa tam nedá stavať. Tie pozemky
tam budú stáť. Je to jediné riešenie.
Rastislav Bernát – to je na diskusiu nás, nie obecného zastupiteľstva. Ja si myslím, že
predmetom obecného zastupiteľstva je zmena územného plánu. Na poslednom sedení bolo
povedané, že keď sa dohodnú majitelia. K dohode nedošlo. To znamená, že nerozhodne sa
o zmene územného plánu. Je už na nás, aký spôsob nájdeme, aby sme dosiahli to, čo chceme
všetci dosiahnuť.
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Ing. Mária Čonková-Skybová – pán Hudec na poslednom stretnutí na konci povedal jednu
zaujímavú vetu, kde sme ostali všetci prekvapení, že aj takáto možnosť, že pokiaľ nebudú
súhlasiť všetci majitelia pozemkov s touto zmluvou, so zmenou územného plán, nie je to
prekážkou. Tie pozemky z toho môžu byť vylúčené. Čiže toto nie je kameň úrazu.
Richard Bernát – takže keď ja súhlasím, tak viete urobiť zmenu územného plánu len čo sa
týka môjho pozemku? Jám mám právo prejazdu cez obidve pozemky.
Zástupca starostky obce – zmenu územného plánu žiada pani Čonková. My ako poslanci sa
zaoberáme touto zmenou. Na to boli aj stretnutia, k tomu sme sa aj vyjadrovali. K dohode
nedošlo, k stretnutiam so všetkými vlastníkmi tiež nedošlo. Tie podmienky to jednoducho
vylučuje. Jedno uznesenie sme už prijali, kde sme sa zdržali a nebolo to schválené. Keď dám
zase hlasovať, môže nastať taká istá situácia.
Ing. Mária Čonková-Skybová – je tam 25 pozemkov, z toho 8 pozemkov nesúhlasí. Dvaja
svoje pozemky neriešia. Viac ako polovica pozemkov a majiteľov pozemkov súhlasí, aby sa
zmena územného plánu urobila. To len aby poslanci mali prehľad, koľko je tam pozemkov.
Rastislav Bernát – len na upresnenie je tam 25 pozemkov, ale iba zopár majiteľov.
Kamil Haraj – ja to vidím ako patovú situáciu a by som povedal, že tam nedôjde k dohode,
tak aby sme vyšli v ústrety každému, tak keď pán Hudec povedal, že nie je problém, aby sa
vyňali tie pozemky, ktorých majitelia nesúhlasia so zmenou tak, aby ste si urobili tú zmenu.
Ja nie som na to odborník.
Júlia Drábiková – pán Hudec povedal, že sú aj ďalšie inštitúcie, ktoré budú o tom rozhodovať.
Kamil Haraj – aby sa sme to neuzatvárali a nerozhodovali ako o celku, kde jedny súhlasia
a druhý nesúhlasia, ale by sa to majiteľom, ktorí nesúhlasia, to ponechal v stave v ako to je
a tí, ktorí sú rozhodnutí ísť do zmeny, tak zmeniť. Z toho pravdepodobne sa ináč nevyjde.
Rastislav Bernát – nedá sa urobiť to, čo bolo teraz povedané. Jednoducho nemôžu sa v jednej
lokalite miešať obrazne povedané jablká s hruškami. Napriek tomu, že Hudec to povedal. On
to povedal v takej situácii, v ktorej momentálne túto debatu vyvolala.
Ing. Mária Čonková-Skybová – prečo by nám to tvrdil, keď sa to nedá reálne urobiť.
Rastislav Bernát – zmena územného plánu nie je taký proces, že sa zmení a ideme stavať. To
ste na omyle.
Zástupca starostky obce predložil návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný
Klátov berie na vedomie informácie ohľadne žiadostí o zmenu územného plánu v časti
Slnečná stráň a vyjadrenie prítomných vlastníkov predmetných pozemkov
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
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0
0
0

Uznesenie bolo prijaté.
Jozefína Kolesárová – pani Hospodárová hlasuje sa, keď sa dáva na vedomie?
Ing. Oxana Hospodárová – áno. Máte právo nehlasovať aj o tom, že to beriete na vedomie.
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Zastupiteľstvo rokuje o bodoch programu a keď je návrh, že berie na vedomie, tak je to návrh
na uznesenie.
Jozefína Kolesárová – tak mi bolo povedané, že keď sa berie na vedomie, tak sa nehlasuje.
Ing. Oxana Hospodárová – na základe čoho?
Jozefína Kolesárová – ja som sa len spýtala.
Ing. Oxana Hospodárová – keď niekto odpovie, že nie, tak musí vedieť, prečo nie. Pri každom
uznesení sa hlasuje.
Bod 8
Rozpočtové opatrenie č. 2
Zástupca starostky obce bolo Vám zaslané rozpočtové opatrenie č. 2 (viď príloha).
Jozefína Kolesárová – tá rutinná štandardná údržba verejného osvetlenia, to bola výmen
svetiel?
Zástupca starostky obce – áno, to bola výmena svetiel, ktoré sa montujú postupne. Aj vedenie
rozhlasu sa menilo. To je v tejto sume. Ešte sa bude meniť osvetlenie na ulici Mlynky, lebo je
tam zmena vedenia a nové stĺpy, preto dôjde aj tam k celkovej výmene osvetlenia, aby sme sa
potom nemuseli k tomu vracať.
Jozefína Kolesárová – ešte by som sa chcela spýtať na tarifný plat v materskej škole, kde bola
navýšená položka o 900 €. Bolo tam malo narozpočtované?
Zástupca starostky obce – tam sa navyšujú platy.
Andrea Müllerová – zákonné navýšenie od 1.9.2017.
Zástupca starostky obce predložil návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný
Klátov schvaľuje rozpočtové opatrenie č. : 2/2017,
a) presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa
nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, v rámci položky funkčná klasifikácia 0133 Iné
všeobecné služby – matrika v celkovej sume 1680 €, v rámci položky funkčná klasifikácia
0840 náboženské a iné spoloč. služby v sume 30 € v celkovej sume 30 €).
b) rozpočtové opatrenie – povolené prekročenie a viazanie príjmov
v daňových príjmoch obce v sume 6 500 €
c) rozpočtové opatrenie – povolené prekročenie a viazanie výdavkov
na položke funkčná klasifikácia 0640 verejné osvetlenie v sume 2000 €, na položke funkčná
klasifikácia 0820 kultúrne služby – knižnica, ostatné kultúrne služby v sume 1100 €, na
položke funkčná klasifikácia 09111 predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (MŠ)
v sume 2300 €, na položke funkčná klasifikácia 09601 školské stravovanie v rámci
predprimárneho vzdelávania (ŠJ) v sume 1100 €,
spolu v celkovej sume 6 500 €.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
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Uznesenie bolo prijaté.
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Bod 9
Správa o výsledkoch kontroly hlavnej kontrolórky za obdobie od 01.08.2017 do
13.10.2017
Zástupca starostky obce bola Vám zaslaná správa o výsledkoch kontroly hlavnej kontrolórky
za obdobie od 01.08.2017 do 13.10.2017 s návrhom na uznesenie (viď príloha).
Tomáš Hudák – chcem sa opýtať ohľadom nedostatkov, ktoré boli zistené.
Andrea Müllerová – tie sa týkali mňa. Zmena zákona bola v decembri. Menili sa kritéria pre
vyrubenie miestneho poplatku za rozvoj. Ďalej som si potrebovala zistiť presne, čo sa pod
pojmom podlahová plocha myslí. Bola som na školení, takže už viem ako to mám robiť. Do
konca im to vyrubím.
Ing. Oxana Hospodárová – ja len na doplnenie. To, že sa stala chyba, to sa môže stať, všetci
sme omylní. Stalo sa to preto, lebo sa zmenil zákon. Obec neprišla o peniaze, lebo je stále
možnosť to vyrubiť.
Andrea Müllerová – áno.
Ing. Oxana Hospodárová – ja len keď dovolíte, keďže to je posledný bod odo mňa, ktorý ste
dostali a vlastne už končím, takže sa Vám chcem poďakovať za spoluprácu. Pre mňa tie tri
roky boli veľmi podnetné. V každom prípade ďakujem za všetko, prajem Vám všetko dobré
a nech sa Vám darí.
Zástupca starostky obce predložil návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný
Klátov berie na vedomie správu o výsledkoch kontroly hlavnej kontrolórky Obce Nižný
Klátov za obdobie od 01.08.2017 do 13.10.2017.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

6
1
0
0

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

Uznesenie bolo prijaté.
Bod 10
Rôzne
Žiadosť na učiteľku v MŠ – projekt UPSVaR
Zástupca starostky obce - žiadosť bola úspešná, učiteľka nastupuje 1.11.2017.
Voľné pracovné miesto - asistentka starostky obce - projekt UPSVaR
Zástupca starostky obce – bolo ohlásené voľné pracovné miesto, hľadáme kandidátku,
následne podáme žiadosť o nenávratný príspevok cez UPSVaR.
Žaloba RICORSO
Zástupca starostky obce – dňa 12.10.2017 sa uskutočnilo pojednávanie, žaloba vo veci
uloženia povinnosti odstrániť poškodenie miestnej komunikácie bola zamietnutá, obci bola
priznaná náhrada trov konania v celom rozsahu, odvolanie voči rozsudku doručenému na
pojednávaní je prípustné do 15 dní od doručenia.
Jozefína Kolesárová – čiže sa bude musieť zaplatiť tých 800 €?
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Andrea Müllerová – nie, žaloba bola zamietnutá, nám sa vracajú trovy.
Posedenie s dôchodcami
Zástupca starostky obce – ďakujem poslancom, ktorí prišli pomôcť. Jubilantom, ktorí neprišli
na posedenie budem ešte musieť navštíviť v ich domácnostiach.
Dopravné značenie
Zástupca starostky obce – keď sa opýtať Julky, či sa niečo schvaľovali na stretnutí urbariátu
ohľadom dopravných značiek.
Júlia Drábiková – my sme niečo riešili na stretnutí. Mne sa zdá, že sme rozhodli.
Tomáš Hudák – že sa budú umiestňovať značky s dodatkovou tabuľou s rezidenčnou kartou.
Júlia Drábiková – Jozef Drábik vyrobí kartičky tým, ktorí budú mať povolený prejazd a ktorí
nebudú môcť stadiaľ prechádzať.
Zástupca starostky obce – čiže na ďalšie zastupiteľstvo nám to budete vedieť predložiť?
Tomáš Hudák – keď budeme mať stretnutie.
Júlia Drábiková – chcela by som povedať, že 9.12.2017 budeme robiť Deň zdravia, nakoľko
sme ho tohto roku ešte nerobili.
Kamil Haraj – ja sa chcem opýtať ohľadom pani učiteľky, je to ďalšia učiteľka?
Andrea Müllerová – áno, je to tretia učiteľka, pretože máme desať predškolákov.
Jozefína Kolesárová – ja som sa chcela opýtať, že čo je uložené v búde za obecným úradom.
Zástupca starostky obce – je tam sklad, lebo na školskom dvore v kotolni boli umiestnené
nejaké veci a takisto aj v športovom klube boli uložené nejaké veci, keďže by sme ho mali
svojpomocne prerábať, tak sa to prenieslo do prístrešku.
Jozefína Kolesárová – je to len dočasné?
Zástupca starostky obce – je to na stálo.
Jozefína Kolesárová – ja rozumiem, ale nespĺňa účel, načo to bolo postavené.
Zástupca starostky obce – akože to nespĺňa účel?
Jozefína Kolesárová – nebolo to na kontajnery?
Zástupca starostky obce – vo vnútri sú aj kontajnery, aj iné veci. Pri bytovke na našom
pozemku bol niekedy plecháč a v tom plecháči boli basketbalové koše, ktoré boli sponzorsky
dodané, tak sme ich odložili tu, lebo tam je už problém niečo umiestniť kvôli zákazu
prechodu.
Jozefína Kolesárová – takže sú tam aj kontajnery.
Matej Silvay – áno, prázdne pre obyvateľov.
Júlia Drábiková – plánuje sa za obecným úradom to ohradiť, pretože poslednú dobu tam
máme maďarských návštevníkov. Bolo by dobré, keby tam bola vyššia ohrada a zamykalo sa
to. Mohli by sme to nejako poriešiť, aby sa nám tam nechodili prehrabávať.
Andrea Müllerová – ako si to predstavujte, ako tam budú ľudia chodiť. Každý bude mať
kľúčik, aby tam mohol vyhodiť napríklad plastové fľaše?
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Zástupca starostky obce – my sme to v prvom rade chceli mať ako zberný dvor, keď sa porieši
zábradlie, ale teraz na to nie je čas. Sme radi, že je to tak, ako to máme, lebo plánovalo sa, že
sa to ohradí, ale musel by byť k tomu nejaký človek poverený, ktorý by prišiel v danú hodinu
otvoriť, lebo sme počítali , že sa tam budú zbierať pneumatiky, ďalej by tam bol kontajner na
stavebný odpad.
Jozefína Kolesárová – do konca roka určite nie, ale v budúcnosti do rozpočtu musíme s tým
rátať, keď to tam chceme nejako upraviť.
Zástupca starostky obce – už je to trošku skultúrnené, lebo niekedy ani tak nebolo. Keď sa na
to v budúcnosti nájdu financie, tak by to bolo dobré urobiť, aby to bolo zatvárateľné.
Zástupca starostky obce predložil návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný
Klátov berie na vedomie informácie ohľadom žiadosti na učiteľku v MŠ – projekt UPSVaR;
voľného pracovného miesta – asistentky starostky obce – projekt UPSVAR; žaloby firmy
RICORSO; posedenia s dôchodcami, plánovaného osadenia dopravných značiek, organizácie
Dňa zdravia, kontajneroviska za obecným úradom
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

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

7
0
0
0

Uznesenie bolo prijaté.
Bod 11
Diskusia
Nikto nevystúpil v bode diskusia.
Bod 12
Záver
Zástupca starostky obce ukončil sedemnáste zasadnutie obecného zastupiteľstva, prítomným
poďakoval za účasť. Zasadnutie bolo ukončené o 19:53 hod.

Overovatelia:
Kamil Haraj

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

........................................................
Matej Silvay
zástupca starostky obce

Lukáš Štefan

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

Zapisovateľka:
Andrea Müllerová

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