OBEC NIŽNÝ KLÁTOV
Zápisnica
z deviateho zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 24.08.2016
Prítomní:

Starostka obce: PhDr. Ing. Marcela Jokeľová
Poslanci: Júlia Drábiková, Kamil Haraj, Jozefína Kolesárová Bc. Metod
Korpesio, M.A. Ivan Novotný, Matej Silvay
Neprítomný: Tomáš Hudák
Ďalší prítomní: Ing. Oxana Hospodárová, hlavná kontrolórka obce
Andrea Müllerová, zamestnankyňa obce
Verejnosť:
viď prezenčná listina
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
a navrhovateľa uznesení
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Návrh predaja časti pozemku, parcela registra E č. 3173/3
5. Návrh predaja časti pozemku, parcela registra E č. 3208/7
6. Návrh prenájmu pozemkov, parcely registra E č. 3174/5 a 3174/8
7. Zámer kúpy pozemkov, parcely registra E č. 714/501, 714/1, 713/501, 713/1
8. Rozpočtové opatrenie č. 1/2016
9. Správa o výsledkoch kontroly hlavnej kontrolórky od 16.5.2016 do 15.8.2016
10. Informácia o výsledku priestupkového konania voči Patrikovi T. vo veci
spáchania priestupku proti majetku (reproduktor s príslušenstvom)
11. Návrh na uzatvorenie dohody o úprave miestnej komunikácie v zmysle § 19 ods.
1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v z.n.p.
(RICORSO, s.r.o.)
12. Rôzne
13. Diskusia
14. Záver
Bod 1
Otvorenie zasadnutia
V zmysle pozvánky deviate zasadnutie obecného zastupiteľstva v Nižnom Klátove otvorila
starostka obce. Pozvánka na dnešné zasadnutie bola poslancom doručená spolu s materiálmi,
bola zverejnená. Svoju neúčasť na zasadnutí ospravedlnil Tomáš Hudák. Prítomní sú 6
poslanci. Sme uznášania schopní, môžeme začať. Do zápisnice informácia pre poslancov
a verejnosť pre potreby zápisnice sa zasadnutie zaznamenáva na diktafón. Moje upozornenie:
v prípade, že si niekto robí vlastný záznam, je to v rozpore so zákonom.
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.
Jozefína Kolesárová – ďalším bodom bude predkladanie čerpania rozpočtu.
Starostka obce dala schváliť návrh Jozefíny Kolesárovej na doplnenie programu ako bodu
1

číslo 13 programu:
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6
0
0
1

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

Poslanci tento návrh doplnenia programu hlasovaním schválili.
Starostka obce dala schváliť program 9. zasadnutia obecného zastupiteľstva takto:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
a navrhovateľa uznesení
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Návrh predaja časti pozemku, parcela registra E č. 3173/3
5. Návrh predaja časti pozemku, parcela registra E č. 3208/7
6. Návrh prenájmu pozemkov, parcely registra E č. 3174/5 a 3174/8
7. Zámer kúpy pozemkov, parcely registra E č. 714/501, 714/1, 713/501, 713/1
8. Rozpočtové opatrenie č. 1/2016
9. Správa o výsledkoch kontroly hlavnej kontrolórky od 16.5.2016 do 15.8.2016
10. Informácia o výsledku priestupkového konania voči Patrikovi T. vo veci
spáchania priestupku proti majetku (reproduktor s príslušenstvom)
11. Návrh na uzatvorenie dohody o úprave miestnej komunikácie v zmysle § 19 ods.
1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v z.n.p.
(RICORSO, s. r. o.)
12. Rôzne
13. Predkladanie čerpania rozpočtu
14. Diskusia
15. Záver
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6
0
0
1

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

Poslanci tento návrh programu hlasovaním schválili.
Za zapisovateľku zo zasadnutia obecného zastupiteľstva starostka určila Andreu Müllerovú,
za overovateľov: Bc. Metoda Korpesia, M.A. Ivana Novotného a za navrhovateľku uznesení
Jozefínu Kolesárovú.
Bod 3
Kontrola plnenia uznesení
Starostka – na minulom zasadnutí OZ (30.5.2016) bolo prijatých 13 uznesení.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie kontrolu plnenia uznesení (uznesenie č. 117);
vyjadrenie starostky, poslancov vo veci nevráteného hnuteľného majetku obce reproduktora s
príslušenstvom (uznesenie č. 118); stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu
za rok 2015 (uznesenie č. 119); správu nezávislého audítora k účtovnej závierke Obce Nižný
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Klátov za rok 2015, správu hlavnej kontrolórky o výsledkoch kontroly od 1.1.2016 do
15.5.2016 (uznesenie č. 121); informácie ohľadne doplnenia studne vodou v MŠ; dátumu
osláv 700 výročia prvej písomnej zmienky o obci; registratúrneho poriadku obecného úradu
a MŠ; nového zákona o verejnom obstarávaní; maľovania kancelárie starostky obce; prípojky
pre bytový dom a MŠ; povodní v časti Čaks, žiadosti o odkúpenie parcely Kollárová; nájmu
Urbariátu (cesta Cintorínska), nájmu SVP (cesta Čaks); dňa matiek; výskytu kiahní a výskytu
encefalitídy; opakovaného výberového konania na funkciu riaditeľky MŠ v Nižnom Klátove;
štatútu Rady školy pri MŠ Nižný Klátov; výsadby v škôlke; kuchynky v budove OcU; ťažby
v kameňolome podané v bode rôznom (uznesenie č. 127).
Uznesením boli schválené zmena času vykladania vriec pred dňom vývozu z 22:00 hod na
18:00 hod (§ 12 ods. 6 VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi na území Obce Nižný Klátov) (uznesenie č. 115); celoročné
hospodárenie Obce Nižný Klátov za rok 2015 bez výhrad, presun prebytku hospodárenia za
rok 2015 do rezervného fondu obce v sume 65 720,91 € (uznesenie č. 119); plán kontrolnej
činnosti na 2.polrok 2016 a poverenie hlavnej kontrolórky na vykonanie kontrol podľa plánu
kontrolnej činnosti na 2. polrok 2016 (uznesenie č. 120); program hospodárskeho rozvoja
a sociálneho rozvoja Obce Nižný Klátov na roky 2016-2022 (uznesenie č. 122); prebytočnosť
nehnuteľného majetku obce a zámer predať nehnuteľný majetok obce časť parcely č. 3173/3,
zapísaná v registri E, o výmere 99 m2, druh pozemku – ostatná plocha, LV č. 816 Úradom
geodézie, kartografie, katastra Slovenskej republiky v katastrálnom území Nižný Klátov,
ktorej vlastníkom je obec Nižný Klátov a to ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a
ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb., ktorým je skutočnosť, že obec k predmetnému
pozemku nemá prístup a je pre obec nevyužiteľný a prebytočný. Cena pozemku sa stanovuje
na 20 €/m2 (uznesenie č. 123); prebytočnosť nehnuteľného majetku obce a zámer predať
nehnuteľný majetok obce časť parcely č. 3208/7, zapísaná v registri E, o výmere 145 m 2, 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 (uznesenie č. 124); zámer
prenájmu obecného pozemku na dva roky, parcela č. 3174/8, zapísaná v registri E, o výmere
33 m2, druh pozemku – ostatná plocha, LV č. 816 vedeného Úradom geodézie, kartografie,
katastra Slovenskej republiky v katastrálnom území Nižný Klátov a parcela č. 3174/5,
zapísaná v registri E, o výmere 17 m2, druh pozemku – ostatná plocha, LV č. 816 vedeného
Úradom geodézie, kartografie, katastra Slovenskej republiky v katastrálnom území Nižný
Klátov, ktorých vlastníkom je Obec Nižný Klátov pre Mgr. Romana Vávru, nar. 12.12.1969 a
Mgr. Danielu Vávrovú, nar.17.12.1969 obaja bytom Košice, Dargovská 1214/3 (uznesenie č.
126).
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo VZN č. 1/2016 o nakladaní s
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území Obce
Nižný Klátov (uznesenie č. 116); žiadosť Ľudmily Sabolovej o odkúpenie pozemku prípade
dlhodobý prenájom a stanovisko zaujme po miestnej obhliadke (uznesenie č. 125).
Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo na VZN č. 1/2016 o nakladaní s o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Nižný Klátov.
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.
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Uznesenie č. 9/2014 zo dňa 12.03.2014 nebol uskutočnený zámer obce na výmenu pozemkov
pri viacúčelovom ihrisku z dôvodu výstavby kanalizácie.
Uznesenie č. 38/2014 zo dňa 17.09.2014 nebol vypracovaný geometrický plán predaja
majetku Blažej Jokeľ.
Uznesenie č. 43/2014 zo dňa 17.09.2014 nebola prejednaná správa kábla v majetku obce
Dom smútku.
Uznesenie č. 68/2014 zo dňa 22.11.2014 neboli podpísané zmluvy o nájme
poľnohospodárskych pozemkov, parcela reg. E č. 1122/1, nakoľko jeden zo spoluvlastníkov
pozemkov odmietol zmluvu podpísať. Nájomné zmluvy na parcelu č. 1121 boli podpísané.
Uznesenie č. 28/2015 zo dňa 08.04.2015
bolo splnené čiastočne, nakoľko niektorými
žiadosťami sa bude obecné zastupiteľstvo zaoberať po realizácií vodovodu (žiadosť Mariána
Vrábeľa, Branislava a Evy Kelbelovej).
Uznesenie č. 35/2015 zo dňa 08.04.2015 nebolo prijaté uznesenie o doplnení sociálneho
fondu zamestnancov.
Uznesenie č. 108/2016 a 109/2016 zo dňa 10.3.2016 určenie dopravného značenia na
uliciach Cintorínska, Tichá.
Uznesenie č. 110/2016 a 111/2016 zo dňa 10.3.2016 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 dôvody boli zverejnené.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6
0
0
1

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

Poslanci tento návrh zobrali na vedomie.
Starostka obce predložila návrh na zrušenie uznesení:
uznesenie č. 35/2015 zo dňa 08.04.2015 o doplnení sociálneho fondu, vzhľadom k tomu, že
nebol predložený zámer, ako by to mohlo byť doplnené, zákon to neumožňuje a druhé
uznesenie, ktoré je potrebné zrušiť je uznesenie č. 54/2015 zo dňa 09.09.2015 o zámene
pozemkov pre Mgr. Romana Vávru a Mgr. Danielu Vávrovú. Dnes budeme schvaľovať
prenájom pozemku kvôli rigolu v časti Čaks. Takže keď ideme schvaľovať prenájom
pozemku, musíme zrušiť zámenu pozemkov, čiže uznesenie č. 54/2015.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
ruší uznesenie č. 35/2015 zo dňa 8.4.2015.
Hlasovanie:
2
Júlia Drábiková, Matej Silvay
Za:
1
Jozefína Kolesárová
Proti:
3
Kamil Haraj, Bc. Metod Korpesio, M.A. Ivan Novotný
Zdržal sa:
1
Tomáš Hudák
Neprítomný:
Poslanci tento návrh neschválili.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
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ruší uznesenie č. 54/2015 zo dňa 9.9.2015.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

5
1
0
1

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

Poslanci tento návrh schválili.
Bod 4
Návrh predaja časti pozemku, parcela registra E č. 3173/3
Starostka obce predmetom predaja je časť parcely č. 3173/3, zapísaná v registri E, o výmere
99 m2, druh pozemku – ostatná plocha, LV č. 816 Úradom geodézie, kartografie, katastra
Slovenskej republiky v katastrálnom území Nižný Klátov. Zámer predaja nehnuteľného
majetku bol zverejnený na úradnej tabuli, webovej stránke. Okrem záujemcov o kúpu Ing.
Ivany Šedivej, rod. Šedivej, bytom Myslavská 835/296A, 040 16 Košice a Ing. Erika
Zamborského, rod. Zamborského, bytom Národná trieda 63, 040 01 Košice nikto iný
neprejavil záujem o kúpu.
Dôvod hodný osobitného zreteľa, vzhľadom k tomu, že k predmetnému pozemku nie je
prístup, nemôže ho obec využívať v súlade so zákonom o majetku obcí a je pre obec
prebytočným nehnuteľným majetkom.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove v
súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a § 9a ods.
8 písm. e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v z. n. p. schvaľuje trojpätinovou väčšinou
predaj časti obecného pozemku, registra E KN č.3173/3, o celkovej výmere 99 m2, druh
pozemku – ostatná plocha, v katastrálnom území Nižný Klátov vo vlastníctve Obce Nižný
Klátov, vedeného v katastri nehnuteľností Okresného úradu Košice – okolie, katastrálneho
odboru na LV č. 816 do výlučného vlastníctva podľa geometrického plánu žiadateľom Ing.
Ivane Šedivej, rod. Šedivej, bytom Košice, Myslavská 835/296A a Ing. Erikovi
Zamborskému, rod. Zamborskému, bytom Košice, Národná trieda 63 za cenu 20 €/ m2,
s tým, že dôvod predaja osobitný zreteľ bol schválený uznesením č. 123/2016 dňa 30.5.2016.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

5

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

0
1
1

Jozefína Kolesárová
Tomáš Hudák

Poslanci tento návrh schválili.
Bod 5
Návrh predaja časti pozemku, parcela registra E č. 3208/7
Starostka obce predmetom predaja je časť parcely č. 3208/7, zapísaná v registri E, o výmere
145 m2, druh pozemku – ostatná plocha LV č. 816 Úradom geodézie, kartografie, katastra
Slovenskej republiky v katastrálnom území Nižný Klátov. Zámer predaja nehnuteľného
majetku bol zverejnený na úradnej tabuli, webovej stránke. Okrem záujemcu o kúpu JUDr.
Danu Bystriansku, rod. Kollárovú, Mlynky 279/23A, 044 12 Nižný Klátov nikto iný
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neprejavil záujem o kúpu.
Dôvod hodný osobitného zreteľa, vzhľadom k tomu, že k predmetnému pozemku nie je
prístup, nemôže ho obec využívať v súlade so zákonom o majetku obcí a je pre obec
prebytočným nehnuteľným majetkom.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove v
súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a § 9a ods.
8 písm. e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v z. n. p. schvaľuje trojpätinovou väčšinou
predaj časti obecného pozemku, registra E KN č.3208/7, o celkovej výmere 145 m2, druh
pozemku – ostatná plocha, v katastrálnom území Nižný Klátov vo vlastníctve Obce Nižný
Klátov, vedeného v katastri nehnuteľností Okresného úradu Košice – okolie, katastrálneho
odboru na LV č. 816 do výlučného vlastníctva časť pozemku o výmere 100 m2 podľa
geometrického plánu zo dňa 29.4.2013 žiadateľke JUDr. Dane Bystrianskej, rod. Kollárovej,
bytom Nižný Klátov, Mlynky 279/23A za cenu 20 €/ m2, s tým, že dôvod predaja osobitný
zreteľ bol schválený uznesením č. 124/2016 dňa 30.5.2016.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

5

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

0
1
1

Jozefína Kolesárová
Tomáš Hudák

Poslanci tento návrh schválili.
Bc. Metod Korpesio – chcem sa opýtať, výmera je 145 m2 a v návrhu je 100 m2.
Starostka – áno, lebo pozemok má celkovú výmeru 145 m2 a my podľa geometrického plánu
predávame časť pozemku o výmere 100 m2. Čiže museli si dať vypracovať geometrický plán.
Bod 6
Návrh prenájmu pozemkov, parcely registra E č. 3174/5 a 3174/8
Starostka obce predmetom prenájmu sú parcela č. 3174/5, zapísaná v registri E, o výmere 17
m2, druh pozemku – ostatná plocha a parcela č. 3174/8, zapísaná v registri E, o výmere 33
m2, druh pozemku – ostatná plocha, LV č. 816 Úradom geodézie, kartografie, katastra
Slovenskej republiky v katastrálnom území Nižný Klátov. Zámer prenájmu nehnuteľného
majetku bol zverejnený na úradnej tabuli, webovej stránke.
Okrem záujemcov o
prenájom Mgr. Romana Vávru, rod. Vávru a Mgr. Daniely Vávrovej, rod. Igricziovej, obaja
bytom Košice, Dargovská 1214/3, Košice nikto iný neprejavil záujem o prenájom.
Dôvod hodný osobitného zreteľa, vzhľadom k tomu, že k predmetnému pozemku nie je
prístup, nemôže ho obec využívať v súlade so zákonom o majetku obcí a je pre obec
prebytočným nehnuteľným majetkom.
Pani Vávrová volala, že zatiaľ rigol nechajú prirodzene takto, podľa toho ako sa bude
zastavovať Čaks, tak sa potom rozhodne o vybudovaní rigola. Takže nebudú budovať hneď
rigol, tak ako mali zámer.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove v
súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a § 9a ods.
8 písm. e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v z. n. p. schvaľuje trojpätinovou väčšinou
prenájom obecných pozemkov s možnosťou výstavby stavieb na dva roky, parcela registra E
KN č.3174/5, o celkovej výmere 17 m2, druh pozemku – ostatná plocha, v katastrálnom území
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Nižný Klátov a parcela registra E KN č.3174/8, o celkovej výmere 33 m2, druh pozemku –
ostatná plocha, v katastrálnom území Nižný Klátov, vo vlastníctve Obce Nižný Klátov,
vedeného v katastri nehnuteľností Okresného úradu Košice – okolie, katastrálneho odboru na
LV č. 816 žiadateľom Mgr. Romanovi Vávrovi, rod. Vávrovi a Mgr. Daniele Vávrovej, rod.
Igricziovej, obaja bytom Košice, Dargovská 1214/3 za cenu 0,20 €/ m2/rok, s tým, že zámer
prenájmu bol schválený uznesením č. 125/2016 dňa 30.5.2016.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6
0
0
1

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

Poslanci tento návrh schválili.
Bod 7
Zámer kúpy pozemkov, parcely registra E č. 714/501, 714/1, 713/501, 713/1
Starostka obce predmetom kúpy sú parcela č. 714/501, zapísaná v registri E, o výmere 447
m2, druh pozemku – trávnatý porast, zapísaná na LV č. 1607 a parcela č. 714/1, zapísaná v
registri E, o výmere 56 m2, druh pozemku – trávnatý porast, zapísaná na LV č. 1607, vlastníci
Kollárová Anna r. Mikulová, Klátovská 64, 044 12 Nižný Klátov a Kandrová Margita r.
Mikulová, 055 61 Jaklovce 157.
Predmetom kúpy sú parcela č. 713/501, zapísaná v registri E, o výmere 248 m 2,druh pozemku
– trávnatý porast, zapísaná na LV č. 1085 a parcela č. 713/1, zapísaná v registri E, o výmere
12 m2, druh pozemku – trávnatý porast, zapísaná na LV č. 1085, vlastníci Gazdičko Jozef r.
Gazdičko, Sofijská 22, 040 13 Košice a Bílková Irena r. Semanová, Rovníková 10, 040 12
Košice.
Dôvod kúpy: na pozemkoch sa nachádza miestna komunikácia, ulica Čaksová, na ktorej je
potrebné vybudovať odvodnenie s prepojením až k Myslavskému potoku.
Matej Silvay – pani Kollárová nechce predať časť pozemku, iba celý. Niekoľko dní dozadu
bola veľká prietrž a po celej ceste Čaksovej išla voda. Keby tam bol priepust, tak nás
zachráni, lebo odvrchu až po Sedmáka, všetka voda šla na cestu. Je zbytočné tam dávať asfalt,
keď nemáme urobený priepust. Nejaké rúry máme. Treba to zriešiť čím skôr.
Bc. Metod Korpesio – mi to ideme kupovať celé?
Matej Silvay – musíme sa dohodnúť, či to budeme kupovať celé, alebo len pás. Ja som nikdy
neuvažoval, aby sme robili celý úsek , ale možno by to bolo logickejšie zrobiť. Ale teraz sa
nám jedná o cestu, aby nám voda nešla na cestu.
Bc. Metod Korpesio – veď si vravel, že nechce predávať len časť pozemku.
Matej Silvay – nie ona chce predať celý pozemok a my ho potom môžeme ponúknuť tým
chatárom. Aj tak od nás odkupujú časti pozemkov. Možno by to bolo logickejšie tak.
Budeme sa s ňom musieť dohodnúť. Neviem, či budeme s tou cenou manipulovať, čo
manipulujeme teraz.
Kamil Haraj – s nimi sa už jednalo?
Bc. Metod Korpesio – vy chcete, aby sme Vám to odobrili, že ideme do toho?
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Starostka – vy rozhodnite či áno, alebo nie. Nemá význam s ľuďmi rozprávať, že ideme
kupovať pozemok a vy budete potom iného názoru. Môj návrh by bol taký, že pozemok, ktorý
má Bílková Irena a je tesne pri Sedmákovi bolo by dobré vysporiadať, pretože už teraz tam
máme umiestnený kontajner a vieme sa dostať až do Myslavského potoka. Spolu je to 260 m².
Predpokladám, že to tiež budú chcieť predať v celku. Ak by sme sa s nimi nedohodli, tak
potom odkúpiť časť pozemku od Kollárovcov. Museli by sme to dať zamerať, že či sa
vyhneme Kollárovi. Rozprávala som s Vladom Kollárom a jeho mamou a povedali, že majú
záujem to predať. Ja tam vidím problém u Kollára, lebo to má ohradené. V akom rozsahu to
má ohradené to neviem, či nezasiahol aj ďalšiu parcelu.
Matej Silvay – tým pádom kúpime pozemok aj s jeho plotom.
Starostka – určite by som odkúpila aspoň časť pozemku, aby sme vedeli urobiť opatrenia, aby
nám voda nestekala na cestu.
Jozefína Kolesárová – koľko je to dokopy?
Starostka – 260 m² parcely 713/1 a 713/501 a 503 m² parcely 714/1, 714/501.
Júlia Drábiková – aká by bola kúpna cena?
Starostka – my predávame za 20 Eur/m². Do takej sumy by sme sa chceli dostať.
Júlia Drábiková – súhlasili by s touto cenou?
Starostka – neviem. Kontrolórka vraví, že má byť súdnoznalecký posudok. My predávame za
20 Eur/m² za stavebné pozemky. Predpokladám, že tento by takúto hodnotu nemal mať.
Matej Silvay – ja by som oslovil všetkých.
Júlia Drábiková – len aby sme drahšie nekupovali ako predávame.
Kamil Haraj – bude sa s nimi rokovať a podľa toho sa rozhodneme, keď to správne chápem.
Starostka – návrh na uznesenie je, že schvaľujete zámer, nie kúpu. Ja by som začala
s parcelou 713 komplet. To je 260 m².
Bc. Metod Korpesio – treba s tou cenou operovať tak, že keby sme raz odkupovali pozemky
pod celou cestou, čo sme raz rozprávali, tak aby sme teraz nedali 30 Eur a potom 10 Eur.
Starostka – môžeme ísť na znalecký posudok. Máme znalecký posudok na pozemok, kde je
školský dvor a za takúto cenu nám to nikto nechce predať. Ale nie je problém, lebo znalecký
posudok nebude stáť horibilnú sumu.
Bc. Metod Korpesio – osobne si myslím, že keď im ponúknete niečo za cestu, na ktorej nikdy
zemiaky sadiť nebudú. Je iné, keď ide o pozemok, ktorý sa môže prihradiť. Cesta sa už
nemôže nikomu do dvora prihradiť.
Matej Silvay – pozemok nie je len pod cestou. Musíme to riešiť tak či tak v celosti, nie po
častiach.
Bc. Metod Korpesio – zase keď máš cestu, nemôžeš na tom pozemku nič postaviť, lebo je
nejaká vzdialenosť od miestnej komunikácie, kde nemôžeš stavať.
Starostka – je to prístupová cesta pre horné chaty, takže oni by mali mať v záujme si to
odkúpiť, lebo ju využívajú na prechod.
Júlia Drábiková – kto bude uhrádzať geodeta?
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Starostka – no my.
Júlia Drábiková – aj v prípade, že by Kollár mal ohradený aj obecný pozemok?
Starostka - skúsime najprv zamerať parcely 713/1 a 713/501 a budeme vedieť, či má
zasiahnutú túto parcelu a potom môžeme odkúpiť iba časť. Navrhla by som schváliť zámer
kúpy parcely 713/1, 713/501 a časť parcely 714. Alebo zatiaľ budeme riešiť iba 713/1
a 713/501. To čo by sme tam chceli urobiť, by sme mali dosiahnuť, odvodníme časť a potom
sa zariadime.
Matej Silvay – poďme urobiť aspoň ten úsek, ktorý vieme odvodniť, čiže od rigola ku potoku.
Kamil Haraj – ja si myslím, že treba hovoriť so všetkými a potom podľa toho ako sa vyjadria,
urobíme zámer.
Matej Silvay – potom bude problém, keď budeme rokovať s tým Dušanom Kollárom, ktorý
tam má niečo postavené. Najlepšie by bolo, keby sa oni vysporiadali.
Starostka – mi teraz urobíme zámer a kúpu budeme schvaľovať zvlášť. Keď sa nám nepodarí
vysporiadať parcelu 714, tak schválite iba 713/1 a 713/501.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
schvaľuje zameranie pozemku 713/1, 713/501 a zámer kúpy pozemkov v časti Čaks 713/1,
713/1, 713/501, 714/1, 714/501.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6
0
0
1

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

Poslanci tento návrh schválili.
Bod 8
Rozpočtové opatrenie č. 1/2016
Starostka obce Spolu s materiálmi Vám bolo predložené rozpočtové opatrenie č. 1/2016 a to
viazanie výdavkov (z titulu neplánovaných nákladov na nákup nového reproduktora
a náklady na súdne konanie z kapitoly ostatné kultúrne služby a z dôvodu nižšieho počtu detí
v MŠ a nižších podielových daní určených na výdavky na mzdy a prevádzku MŠ viazanie
výdavkov v kapitole MŠ), prekročenie výdavkov (rutinná a štandardná údržba, realizácia
stavieb), povolené prekročenie finančných operácií (prevod z rezervného fondu) (viď
príloha).
Na doplnenie, pri schvaľovaní rozpočtu bolo na MŠ vrátane časti výdavkov na ŠJ (príprava
stravy pre 20 detí a učiteľky) určených z podielových daní na rok 2016 48 056,84 €, pre ŠJ
11 261 € (spolu 59 317,84 €), výška výdavkov bola rozpočtovaná 50 088 € MŠ a 33 320 € ŠJ
spolu 83 408 €, čo bolo – 24 090,16 €. Toľko obec plánovala doplatiť na úsek MŠ a ŠJ
z vlastných peňazí.
Vzhľadom na nižší počet detí (prihlásených je 18, dve deti nám do MŠ nenastúpia, jedno
z nich aj s uvedením dôvodu, otázny je nástup aj ďalších detí, lebo napriek upozorneniu od
rodičov detí nebolo vyžiadané vyhlásenie, že dieťa nie je prihlásené v inej MŠ a v septembri
nastúpi do MŠ Nižný Klátov) a ďalšie neplánované výdavky – zastupovanie a odchodné.
Pri 18 deťoch to bude 43 251,16 €, 17 deťoch 40 848,31 €, takže výpadok 7 208,53 €. Preto
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bol môj návrh viazanie výdavkov v rámci kapitoly MŠ.
Ostatné úpravy sú spojené s plánovanou výstavbou kanalizačnej prípojky cez viacúčelové
ihrisko, rovnako sa spočíta s predĺžením trasy prípojky a osadením viacerých šácht.
Bc. Metod Korpesio – viete koľko sme mohli ušetriť jedným povolením? 35 000 €
s povolením pre Hudáka na rekonštrukciu dajakej maštale. Keď som sa Vás pýtal, tu sedel
oproti, že keď Vám dáme to povolenie tak nám povolíte? Hej, vy ste povedali nie, ja som
zásadová.
Starostka obce – povolia nám prejsť cez pozemok, vy si myslíte, že družstvo by nám zaplatilo
35 000 €? My tie náklady nemáme kvôli pánovi Hudákovi, ale Bernátovi.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
schvaľuje rozpočtové opatrenie č. : 1/2016 viazanie výdavkov v rámci schváleného rozpočtu,
funkčná klasifikácia 0820 Ostatné kultúrne služby vrátane KD a 09111 Predprimárne
vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (MŠ) v celkovej sume 5 500 €, prekročenie výdavkov,
funkčná klasifikácia 0111 výdavky obce a 0520 nakladanie s odpadovými vodami v celkovej
sume 35 000 €.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

1
0
5
1

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

Poslanci tento návrh neschválili.
Starostka obce vzhľadom k tomu, že nebolo schválené rozpočtové opatrenie, nemá význam
predkladať návrh na ďalšie uznesenie. Čo navrhujete?
Bc. Metod Korpesio – jednať s dotknutými občanmi
Starostka obce jednáme už dva roky. Do 31.12.2016 potrebujeme vyčerpať peniaze.
Matej Silvay žiadali sme peniaze z fondov, aby sme mohli odkanalizovať bytovku, ďalšie
domy, škôlku. Pre mňa je podstatné, aby sa využili peniaze, ktoré sme dostali z fondov.
Zvážte čo robíte. Keď neviete problematiku, treba sa viac informovať čo sa tu deje.
Starostka obce ďalší návrh bol presun z rezervného fondu, nemá to význam schvaľovať.
Vrátime peniaze, odkanalizujeme len škôlku čo bude asi problém, lebo čerpačka je
naplánovaná aj pre bytovú jednotku.
Bod 9
Správa o výsledkoch kontroly hlavnej kontrolórky od 16.5.2016 do 15.8.2016
Starostka obce predložila obecnému zastupiteľstvu správu hlavnej kontrolórky o výsledkoch
kontroly od 16.5.2016 do 15.8.2016 (viď príloha).
Jozefína Kolesárová – ja by som sa chcela spýtať, že bolo porušené odmeňovanie
zamestnancov v zmysle zákona vo verejnom záujme. O čo sa tu jednalo?
Oxana Hospodárová – neboli správne zaradení zamestnanci podľa taríf. Odmeňovanie robí
Spoločný obecný úrad, pochybil, náprava bola zjednaná. Neboli správne odmeňovaní niektorí
zamestnanci, nemôžem povedať ktorí zamestnanci, lebo by som porušila zákon.
10

Jozefína Kolesárová – obecný úrad Beniakovce pochybil?
Oxana Hospodárová – áno.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky o výsledkoch kontroly od 16.5.2016 do
15.8.2016.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

5

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

0
1
1

Jozefína Kolesárová
Tomáš Hudák

Poslanci tento návrh hlasovaním zobrali na vedomie.
Bod 10
Informácia o výsledku priestupkového konania voči Patrikovi T. vo veci spáchania
priestupku proti majetku (reproduktor s príslušenstvom)
Starostka obce dňa 31.5.2016 bolo vydané rozhodnutie o priestupku. Patrik T. bol
kontaktovaný niekoľkokrát (naposledy 29.7.2016, 12.8.2016), napriek prísľubom nezavolal
späť a už vôbec nevrátil reproduktor. Po opakovanom telefonáte, priznal, že zaplatí pokutu aj
trovy priestupkového konania a keďže obec si môže uplatňovať škodu cestou súdu, zaplatí aj
súdne trovy, ale reproduktor nevráti. Na základe uvedeného ak reproduktor do 16.9.2016
nebude vrátený, rozhodnutie bude vykonateľné a obec po tomto dátume môže podať žalobu
na súd.
Na doplnenie vrátenie reproduktora bolo prerokované na zasadnutí 15.12.2015, 10.3.2016.
Dňa 26.5.2016 bol požiadaný o vyjadrenie a bolo zaradené do bodov rokovania OZ dňa
30.5.2016. V tom čase však žiadne vyjadrenie doručené nebolo, zasadnutia sa menovaný
nezúčastnil.
Obec mala záujem o vrátenie reproduktora, nikdy nemala záujem o to, aby bola vec vyriešená
náhradou škody. Za týmto účelom sa obec odvolala v priestupkovom konaní, čo uviedla
v dôvode odvolania, po vyjadrení Patrika T., že reproduktor nevráti, obec odvolanie zobrala
späť a tak rozhodnutie nadobudlo dňa 16.8.2016 právoplatnosť. Výšku škody tak obec vyčísli
v súdnom konaní.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
schvaľuje výdavky spojené s podaním žaloby na obvineného Patrika T.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

2
2
2
1

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

Poslanci tento návrh neschválili.
Ing. Oxana Hospodárová – k tomu by som chcela dodať, predpokladala som, že bude takýto
výsledok, ale tým ste dali verejne najavo, prepáčte že to takto hovorím, že hocikto si môže
hocičo obecné zobrať a nebudeme nikoho postihovať, nebudeme žiadať náhradu. Môžu si
rozobrať obecný majetok a nikoho nebudeme ani nie že postihovať, lebo tu nešlo o to by sme
niekoho postihovali, ale o to, aby sa majetok vrátil obci.
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Bc. Metod Korpesio – mali sme podobný prípad a takisto sa postavila druhá strana k tomu.
Jozefína Kolesárová – boli sme očiernení, že čo vlastne hľadáme, čo chceme.
Ing. Oxana Hospodárová – niekto niečo zobral alebo ukradol?
Jozefína Kolesárová – nie, nezobral nikto. Teraz niekto niečo ukradol, alebo zobral pani
kontrolórka?
Bc. Metod Korpesio – však to dostal.
Ing. Oxana Hospodárová – darom?
Jozefína Kolesárová – darom.
Ing. Oxana Hospodárová – dostal to darom?
Jozefína Kolesárová – my hovoríme o tej veci, o ktorú sa jednalo predtým, kde sme dávali my
trestné oznámenie. Sme boli očiernení a sme chceli takisto chrániť majetok obce.
Ing. Oxana Hospodárová – majetok o ktorom vy hovoríte nebol nikomu daný, bol tam len
uskladnený. To je Váš názor, nemusíte komentovať. Komentárov bolo toľko, že to je na jeden
román, ale toto je fakt paradox, že si môže zobrať z obce majetok a nemusí vrátiť.
Jozefína Kolesárová – a že majetok sa uskladní niekde inde a poslanci o tom ani nevedeli?
Starostka – výsledok traktora je 1 300 Eur, ktorý ste vy síce schválili, ale znalecky ste si to
dali ohodnotiť na nejakú sumu a potom ste ju podliezli, keď ste majetok predávali. Prepáč,
gratulujem si, 1 300 Eur som dostala do obce, či tomu budeš hovoriť ako chceš, nikdy by ten
traktor tu nebol. 1300 Eur máme v obci. Pán Truhan nikdy netvrdil, že ten reproduktor
nezobral, ty si ho sama vyzvala, aby ho vrátil. Mne povedal, že ho nevráti. To je všetko
z mojej strany. Zariadime sa podľa toho.
Júlia Drábiková – osobne bol tu na jednaní, lebo ja som na poslednom zastupiteľstve nebola.
Starostka – 15. decembra 2015 bol na rokovaní zastupiteľstva. Toho roku bol pozvaný.
V máji bol pozvaný na zasadnutie. A čo sa zmenilo? Mal sa vyjadriť.
Jozefína Kolesárová – aj my sme vyzývali, aby prišlo skontrolovať, čo nie je, aby sa majetok
obce chránil.
Starostka – sme pri reproduktore.
Jozefína Kolesárová – to je to isté. A ešte poslal list pre poslancov.
Starostka – ten traktor nikdy obec nekúpila, obec s nim nemala žiadne výdavky.
Jozefína Kolesárová – pani starostka, list bol poslaný pre poslancov. Nemáme ho.
Starostka – ukončujem bod 10.
Ing. Oxana Hospodárová – aký list pre poslancov?
Starostka – list pre obecné zastupiteľstvo.
Jozefína Kolesárová – kde je ten list?
Ing. Oxana Hospodárová – nech sa páči, mohol ho doručiť. Kto bráni, aby vám bola
doručovaná pošta.
12

Jozefína Kolesárová – nikto nebráni, ale prečo tu nie je prečítaný, keď bol na obecné
zastupiteľstvo poslaný pre poslancov.
Júlia Drábiková – ja by som sa vrátila ešte k tomu bodu, že aké z toho vyplýva ukončenie, ako
budeme ďalej postupovať.
Starostka – ale veď vy ste rozhodli, že žaloba nebude podaná.
Ing. Oxana Hospodárová – ale veď ty môžeš podať žalobu. Prekročíš výdavky, ale máš
chrániť majetok. Si dokonca povinná to dať.
Bod 11
Návrh na uzatvorenie dohody o úprave miestnej komunikácie v zmysle § 19 ods. 1
zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v z.n.p. (RICORSO,
s.r.o.)
Starostka obce dňa 25.7.2016 bol obci doručený návrh na uzavretie dohody (viď príloha).
Firma obec vyzvala na uzavretie dohody o úprave miestnej komunikácie a odstránenie jej
poškodení v úseku Hlavná ulica v celkovej dĺžke 570 m, medzi napojením ulice Hlavnej na
komunikáciu III triedy a odbočkou Tichá tak, aby stav predmetnej miestnej komunikácie bol
vyhovujúci pre prejazd motorových vozidiel s okamžitou hmotnosťou do 27 ton. V zmysle §
19 ods. 1 cestného zákona (135/1961 Zb.) Ak pri veľkých stavbách, ťažobných prácach alebo
pri terénnych úpravách, ktoré vyžadujú stavebné povolenie alebo iné povolenie podľa
osobitných predpisov, sa má užívať pozemná komunikácia, ktorej stavebno-technické
vybavenie nezodpovedá požadovanej premávke na tejto komunikácii, musia sa na nej vykonať
potrebné úpravy po dohode s jej vlastníkom alebo správcom. Ak vykonanie úprav nie je
účelné alebo možné, musí sa vybudovať nová pozemná komunikácia, ktorá zodpovedá
predpokladanej dopravnej záťaži. Stavbu novej komunikácie alebo úpravy jestvujúcej
komunikácie je povinný zabezpečiť na vlastný náklad ten, kto túto potrebu vyvolal.
Nech sa páči vyjadrite sa.
Bc. Metod Korpesio – posledné tri vety sú najpravdepodobnejšie.
Starostka – požiadala som o stanovisko JUDr. Ivetu Rajtákovú. Dobre viete, že podali na nás
žalobu na súd, aby sme komunikáciu dali do súladu, aby teda mohli jazdiť. Pani JUDr.
Rajtáková poslala dnes vyjadrenie.
Starostka obce prečítala v plnom znení stanovisko JUDr. Ivety Rajtákovej k návrhu
spoločnosti RICORSO, s. r. o. k uzavretiu dohody o úprave miestnej komunikácie zo dňa
24.8.2016 (viď príloha).
Starostka – ja k stanovisku pani JUDr. Rajtákovej doplním len to, že firma mala dohodu
s obcou na prejazd 20 vozidiel 27-tonových za deň. Dobre viete, že okamžitá hmotnosť
vozidiel bola okolo 35 ton, keďže len prázdne auto malo 14 ton.
Júlia Drábiková – čo s tými pozemkami, o ktorých sa hovorilo, že sú vykúpené a idú tadiaľ
odkloňovať cestu. Prečo oni žiadajú našu obecnú komunikáciu.
Starostka – pre nich by to bolo možno lacnejšie. Ja nemôžem hovoriť za nich.
Júlia Drábiková – len tak sa hovorilo zo začiatku, že tam majú odkúpené pozemky a urobí sa
obchvat. Ale zatiaľ sa to nekoná.
Bc. Metod Korpesio – lebo tam bývajú iní papaláši a vyšli by rovno pri nich.
Júlia Drábiková – potom budeme znečisťovať prostredie dedine a občanov.
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Bc. Metod Korpesio – pamätáš sa, keď som sa Maťa pýtal, keď sa robili mostíky, že sa to
pripravuje pre kameňolom, aby splnilo normy?
Matej Silvay – ale oni neopravovali mosty, ale iba konštrukciu mosta.
Bc. Metod Korpesio – len aby prišiel posudok, že už tam môžu chodiť aj s boingami.
Matej Silvay – asi keď bude niekto opravovať most, tak ho bude opravovať aj zospodu, nielen
zvrchu.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
nesúhlasí s uzavretím dohody o úprave miestnej komunikácie pre potreby firmy RICORSO,
s.r.o.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6
0
0
1

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

Poslanci tento návrh schválili.
Bod 12
Rôzne
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok
2015/2016
Starostka – 28.6.2016 bola zriaďovateľovi predložená správa. Jedná sa o materskú školu. Po
oprave nájdených chýb (napr. zle vyrátaná priemerná dochádzka za celý školský rok, chybné
meno triednej učiteľky) bola zriaďovateľom schválená. Je zverejnená na webovej stránke
obce.
Dátum osláv 700 výročia prvej písomnej zmienky o obci
Starostka – poslanci Kamil Haraj, Tomáš Hudák, Matej Silvay spolu s členmi kultúrnej
komisie Janetty Furínovej, Jany Hudákovej sa stretli 4.7.2016 a následne 26.7.2016. Termín
osláv bol stanovený na 12.8.2017.
Mobilná aplikácia Nižný Klátov
Starostka – od 28.7.2016 je k dispozícii mobilná aplikácia, ktorú pre nás ako aj iné obce
vytvoril pán Ruščák (obyvateľ obce). Uvítala som, že pre prijímanie správ nie je potrebné
nikomu nahlásiť svoje mobilné číslo, ale záujemca si stiahne aplikáciu a formou notifikácie je
upozornený na nové správy. Správu je možné doplniť o termín akcie, link na zverejnený
článok na webe. K 24.8.2016 bolo pripojených 40 zariadení (tablet, mobil).
Povodne v časti Čaks, Hlavná
Starostka – dňa 28.7.2016 bol vyhlásený 3 SPA v časti Čaks, problém je stekanie vody z lesa
v k.ú. Bukovec a Hýľov. Rovnako pri každej väčšej búrke máme problém na ulici Hlavnej pri
potravinách RAMAS, vo februári bol podaný projekt na vybudovanie rigola, v júli bol návrh
výzvy PPA zrušiť, doteraz nemáme odpoveď či náš projekt bude úspešný, výsledok
očakávame koncom roka 2016 alebo začiatkom roka 2017. Pred realizáciou akýchkoľvek
opatrení bude potrebné vypracovať štúdiu pre celý kataster. Keďže musím takto opatrne
s výdavkami, tak si to neviem predstaviť.
Prax študentka UPJŠ
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Starostka - v čase od 1.8.2016 do 19.8.2016 vykonávala na obecnom úrade prax študentka
UPJŠ. Dňa 17.8.2016 zažila aj kontrolu z Inšpektorátu práce. Mali sme ďalší podnet.
Voľne sa pohybujúce psy
Starostka - stále máme sťažnosti na voľne sa pohybujúce psy, 2.8.2016 aj napadnutie človeka
na miestnej komunikácií v časti Čaks, k. ú. Hýľov. Vec bola odstúpená obci Hýľov na
prejednanie priestupku.
Opakované výberové konanie na funkciu riaditeľky MŠ v Nižnom Klátove
Starostka – výberové konanie na funkciu riaditeľky materskej školy bolo vyhlásené 2.8.2016,
predkladanie prihlášok a dokladov ukončené 22.8.2016, termín výberového konania bude
31.8.2016, nástup od 5.9.2016. V prípade, ak školská rada nevyberie uchádzača 2 x po sebe
z uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady, výberové konanie bude v kompetencii
starostky. Pri neúspešnom výberovom konaní môže (najviac na dobu 6 mesiacov) poveriť
vedením príslušnej školy alebo školského zariadenia zamestnanca školy a do šiestich
mesiacov vyhlási nové výberové konanie (§ 5 ods. 8, 9 zákona č. 552/2003 Z. z.). Keďže som
prevzala zoznam prihlásených detí v počte 18, od júla informácie ohľadne žiadosti o prijatie
detí podávam ja a prihlášky na vybavenie odovzdám riaditeľke a rozhodne ona.
Žiadosť Mgr. Romana Vávru a Mgr. Daniely Vávrovej
Starostka – dňa 8.8.2016 ma pani Vávrová kontaktovala ohľadne odvodnenia, ich návrh je
zatiaľ nechať iba prirodzene vybudovaný rigol na okraji ich pozemku a podľa stavu po
zástavbe riešiť budovanie rigolov. Aj mňa zaujíma, že koľko vody by mali pustiť cez
pozemok.
Mzdy učiteľov, minimálna mzda v roku 2017
Starostka – obec dňa 8.8.2016 zaslala žiadosť na OÚ ohľadne zvýšenia miezd v ZŠ
(dohadovacie konanie), rozpočet ZŠ bude navýšený zo zákona, rozpočtové opatrenie nie je
potrebné, naopak pri MŠ to budú zvýšené výdavky obce, nakoľko podielové dane sa nezvýšia,
ale znížia z dôvodu nižšieho počtu detí. Štát zvyšuje mzdy aj pre učiteľov MŠ, ale obciam na
toto zvýšenie nenavyšuje príjem v rozpočte. Rovnako sa bude zvyšovať aj minimálna mzda
v roku 2017, ktorá v rámci platných tabuliek pre verejnú správu bude dosahovať skoro 5
platovú triedu a 12 platový stupeň (počet rokov praxe nad 32). Základná stupnica platových
taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme začína na 280,50 €.
Akcia Na tráve 2016 s podporou Obce Nižný Klátov
Starostka – na základe uznesenia č.110/2016 zo dňa 10.3.2016 bol priestor trávnatého ihriska
vrátane energie a zariadenie podľa preberacieho protokolu prenajaté v čase od 10.8. do
16.8.2016 na usporiadanie akcie na tráve 2016. Bola vystavená a uhradená objednávka
mobilných WC. Poskytnuté boli lavice, stany (po ich rozložení Tomáš Hudák oznámil, že boli
prevzaté poškodené, vyhotovil fotodokumentáciu, posledný ktorý mal prenajaté stany bol
Patrik Truhan), priestor šatne TJ a kľúče od sály pre odloženie pivných setov.
Dopravná nehoda
Starostka – dňa 15.8.2016 sme boli účastníkmi dopravnej nehody, boli vykonané ohliadky
a vzhľadom k tomu, že je malá pravdepodobnosť získania iného auta darom, dúfam, že bude
napriek veku opravené. Na doplnenie sme poškodení, nespôsobili sme dopravnú nehodu.
Prípojka pre bytový dom a MŠ
Starostka – dňa 18.8.2016 bolo vykonané geometrické zameranie pozemkov, vykonali sa
výkopové práce v areáli ihriska až po napojenie na prípojku na Čaksovej ulici.
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste vedúcej školskej jedálne a pomocnej sile
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Starostka – dňa 19.8.2016 bolo oznámené voľné pracovné miesto 80 % vedúca ŠJ a zároveň
20 % pomocná sila v kuchyni, predpokladaný nástup 1.10.2016
Posedenie s dôchodcami a jubilantmi
Starostka – blíži sa nám október, je potrebné stanoviť termín posedenia s dôchodcami, toho
roku máme 48 jubilantov, už teraz sledujem aké darčeky by sme mohli kúpiť, problém sú aj
darčeky pre všetkých, rovnako aj pre jubilantov. Môj návrh je 23.10.2016. To je nedeľa.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
berie na vedomie informácie o správe o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej
činnosti za školský rok 2015/2016; dátume osláv 700 výročia prvej písomnej zmienky o obci;
mobilnej aplikácii nižný klátov; povodni v časti Čaks, Hlavná; praxi študentky UPJŠ; voľne
sa pohybujúcich psoch; opakovanom výberovom konaní na funkciu riaditeľky MŠ v Nižnom
Klátove; žiadosti Mgr. Romana Vávru a Mgr. Daniely Vávrovej; mzdách učiteľov,
minimálnej mzde v roku 2017; akcii Na tráve 2016 s podporou Obce Nižný Klátov; dopravnej
nehode; prípojke pre bytový dom a MŠ; oznámení o voľnom pracovnom mieste vedúcej
školskej jedálne a pomocnej sile; posedení s dôchodcami a jubilantmi.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6
0
0
1

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

Poslanci tento návrh hlasovaním schválili bez pripomienok.
Starostka – v rámci bodu rôzne. Vieme, že máte mať materiály pred rokovaním tri dni. Dnes
bola osobne doručená žiadosť o vyjadrenie. No vzhľadom k tomu, že ste doklady nemali
predložené k nahliadnutiu v zmysle zákona, dávam hlasovať o ich zaradení do bodu rôzneho.
Jedná sa o zmenu územného plánu. V územnom pláne máme chybne označené elektrické
vedenie. Zatiaľ ešte zmena nie je účinná. Naša zmena č. 3 je ešte na Krajskom stavebnom
úrade. K žiadosti je pripojené vyjadrenie VSD, kde je naozaj umiestnené elektrické vedenie.
Druhá vec je, že k územnému plánu sa vyjadruje 50 organizácií, medzi nimi aj VSD. Je to na
Vás.
Jozefína Kolesárová – takže kvôli tomu to ešte nie je účinné?
Starostka – stojí to ešte na Krajskom stavebnom úrade. Keď ho nechceme vyblokovať, aby
mohol stavať, tak potrebujeme urobiť zmenu v rámci uznesenia. Už sme to robili. Jedna chata
už stojí v tejto časti. Keďže až dnes bola doručená žiadosť a ja som za dodržiavanie zákona,
rozhodnete, či budete o žiadosti rokovať, alebo má niekto iný návrh?
Kamil Haraj – na najbližšie zasadnutie
Bc. Metod Korpesio – kedy bude v decembri?
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
schvaľuje v rámci bodu Rôzne prejednanie žiadosti o vyjadrenie k výstavbe rodinného domu
Hlasovanie:
Za:
Proti:

5

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

0
16

Zdržal sa:
Neprítomný:

1
1

Kamil Haraj
Tomáš Hudák

Poslanci tento návrh hlasovaním schválili bez pripomienok.
Žiadosť o vyjadrenie k výstavbe rodinného domu
Starostka- obec dnes, 24.8.2016 obdŕžala žiadosť o vyjadrenie k výstavbe rodinného domu na
parcele č. 1317, registra „C“ (viď prílohy). V platnom územnou pláne obce je predmetná
parcela v ochrannom pásme elektrického vedenia, na území, kde nie je možná výstavba. To je
v rozpore so stanoviskom elektrárni a skutočným stavom, nakoľko sa vedenie v tejto časti
nenachádza.
Starostka obce prečítala žiadosť o vyjadrenie k výstavbe rodinného domu a vyjadrenie
prevádzkovateľa distribučnej sústavy v plnom znení (viď príloha).
Starostka – k vyjadreniu je doplnená mapa, že vedenie je mimo parcely. Tam, kde sa parcela
nachádza je zmiešané územie. To znamená, že buď tam postavia dom, alebo chatu. Oni
žiadajú o vyjadrenie k rodinnému domu. Ja by som navrhla, aby bol buď rodinný dom, alebo
chata kvôli tomu, aby sme nerobili ďalšie vyjadrenie. On keď nedodrží odstupové
vzdialenosti, my mu nemôžeme schváliť rodinný dom. Pri rodinnom dome platí odstup 7
metrov stavba od stavby, dva metre od hranice pozemkov. Pri chate je to meter. A keďže sú
tam pozemky úzke, tak sa obávam, či tam bude vedieť rodinný dom postaviť. Ak nemá
v okolí domy, tak možno áno.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
schvaľuje zmenu územného plánu v časti Pri Myslavskom potoku, parcela registra C 1317 –
územie vhodné na výstavbu rodinného domu alebo stavby pre individuálnu rekreáciu
(zmiešané územie) za dodržania všetkých podmienok stavebného zákona a vykonávacích
vyhlášok.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6
0
0
1

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

Poslanci tento návrh hlasovaním schválili bez pripomienok.
Kamil Haraj – ešte ja by som chcel do bodu rôzne. Neviem či je to teraz aktuálne. Na
stretnutiach sme sa rozprávali, že by sme udelili niektorým občanom čestné občianstvo. Mám
návrh na Jaroslava Jokeľa - olympionika, Máriu Juhásovú – riaditeľku škôlky a pani
Bystriansku, lebo je v súdnej rade predsedkyňa sudcov Slovenska. Nech aj ostatní
porozmýšľajú. Pri tej slávnosti, že by sme udelili čestné občianstvo.
Starostka – čestné občianstvo môžeš udeliť Jaroslavovi Jokeľovi, oceniť môžeš ostatných.
Myslím, že to tak je. Čestné občianstvo má pani Zemková, býva na Zlatej Ide, preveríme to,
ako to je.
Jozefína Kolesárová – pani riaditeľka Andrusová tiež má odrobené 22 rokov.
Starostka – musíme si to zistiť. Predpokladám, že to budeme musieť schváliť uznesením.
Ing. Oxana Hospodárová – vyhotoví sa im listina, že sa im udeľuje čestné občianstvo.
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Starostka – môj návrh bola pani Anna Dilýová In memoriam.
Jozefína Kolesárová – aj toto je dobrý nápad.
Starostka – môžeme si dať slávnostné zasadnutie, alebo iba odovzdávanie.
Jozefína Kolesárová – chcela by som sa spýtať na to vysporiadenie p. Rajtákovej, čo nebolo
včasné dodanie odvolania a mala obec hradiť 845 Eur, že ako to skončilo.
Starostka – nehradili sme. Vyjadrenie som dala.
Jozefína Kolesárová - bolo to hradené z poistky?
Starostka – ja neviem či to bolo vôbec hradené, obec nehradila.
Jozefína Kolesárová – obec o tom nebola oboznámená?
Starostka – obec nemala vyúčtovanie žiadnych 800 eur. Vtedy ste boli informovaní, žiadna
zmena od vtedy nie je.
Bod 13
Predkladanie čerpania rozpočtu
Starostka obce odovzdala slovo Jozefíne Kolesárovej, ktorá dala návrh na doplnenie bodu
programu priamo na zasadnutí, materiály neboli predložené.
Jozefína Kolesárová – v skratke by som chcela schváliť uznesením predkladanie čerpania
rozpočtu, pravidelne poslancom, nakoľko schválili rozpočet a nevedia ako sa čerpá, kvartálne
by som dala návrh, po troch mesiacoch obvyklým spôsobom tak ako sa nám doručujú
materiály, bez toho či je zastupiteľstvo alebo nie, proste kvartálne čerpanie rozpočtu, toto by
som chcela navrhnúť na schválenie, aby sme mali prehľad o tom že čo a ako sa čerpá. Takže
tak v skratke, môžte sa vyjadriť ak chcete, doplniť alebo iný jak kvartálny termín, štvrťročne.
Chcete viacej?
Jozefína Kolesárová predložila na návrh na uznesenie: Pravidelné predkladanie čerpania
rozpočtu poslancom štvrťročne obvyklým spôsobom.
Starostka obce dala schváliť predložený návrh na uznesenie:
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

4
1
1
1

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

Poslanci tento návrh hlasovaním schválili bez pripomienok.
Bod 14
Diskusia
Starostka obce otvorila diskusiu. Do diskusie sa prihlásili Rastislav Vajcík. Nech sa páči.
Rastislav Vajcík – pri tom, čo som si vypočul za hodinu a pol, som zabudol, čo som vlastne
chcel. Takže ďakujem.
Júlia Drábiková – na poslednom stretnutí ohľadne výročia som nebola, ale som informovaná
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zhruba čo všetko sa chystá. Ja sa pýtam, ako bude vybavená kuchyňa, aby sme splnili
požiadavky a aby to bolo na kvalitnej úrovni. Aby sme nemuseli naháňať z požičovne nejaké
príbory a veci ohľadne vybavenia kuchynky.
Matej Silvay – veď v škôlke budeme.
Júlia Drábiková – a tam to postačí všetko?
Starostka – 100 riadov máme v kuchyni a 100 riadov tu. Neviem o čom sa bavíme.
Júlia Drábiková – trebárs hrnce na vybavenie. Ideme robiť posedenie pre jubilantov príklad.
Ideme variť čaj, kávu. Robíme to pre ľudí a niekedy sa trápne cítim ja osobne, toto nemám,
toto donesiem z domu. Chápete ma, čo tým chcem povedať? Nejaké doplnenie kuchynky
určite by bolo vhodné, aby sme sa nemuseli strapňovať pri nejakých oslavách, keď treba robiť
pre našich občanov.
Jozefína Kolesárová – mňa by skôr zaujímalo, prečo nie je doplnená kuchynka tak, ako sme
dali parametre. Som počula, že je problém v elektrike.
Starostka – s Tomášom som rozprávala, aby mi predložil parametre, pretože to potrebuje pán
Lipták.
Jozefína Kolesárová – problém je v elektrike?
Starostka – áno. Vy sa musíte rozhodnúť, pretože je rozdiel, keď tam napojíme sporák, ktorý
je na 380 V, keď tam dávame aj ohrev vody, aj odsávanie.
Matej Silvay – ističe sú tam slabé.
Júlia Drábiková – a čo tak sporáky, ktoré sú už nevhodné, tak jeden z nich vymeniť za nový.
Proste máme tam tri a keď robíme na jednom z nich, lebo na druhom uniká plyn.
Starostka – áno, ale máte dať parametre.
Jozefína Kolesárová – na hrnce netreba parametre. Dali sme tri ponuku. Prečo sa nič nekúpilo,
ani hrnce, ani kanvica. Na drez treba parametre, aby sa urobil?
Starostka – tam je tiež ohrev vody, tak by bolo dobré.
Jozefína Kolesárová – my sme sa rozprávali o ohreve? My sme sa rozprávali o dreze.
Starostka – jednoducho elektrikár mi to povedal a rozprávala som sa o tom s Tomášom.
Lipták jednoducho chce vedieť, čo všetko tam bude, aby sa to 100-krát neprerábalo.
Bc. Metod Korpesio – tam treba povedať iba toľko, že koľko kilowatt tam pôjde a vy stále
aké parametre, aký typ.
Starostka – na obstarávanie ja potrebujem parametre, nie značky. S Tomášom som sa
rozprávala, mal Vám dať vedieť.
Jozefína Kolesárová - ja si myslím, že je najvyšší čas, už dávno to malo byť kúpené. A keby
sa dali prerobiť tie rozvody.
Starostka – treba to prerobiť. Lipták chce vedieť parametre, čo tam všetko chceme napojiť.
Matej Silvay – o tom som hovoril, že treba také veci riešiť, nie vylepšovať niečo, keď
nerobíme podstatnejšie veci. Podstatná vec tu bola stále elektrika, lebo je hliníkové vedenie
a na hliníkovom vedení nič nevydrží dlho. A to čo sa tu po novom napája, už ističe
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nezvládajú.
Júlia Drábiková – ale ak by sa jeden nefunkčný, alebo polofunkčný sporák vyradil?
Matej Silvay – sporák je plynový, takže kľudne kúpte nový.
Starostka – ale rúra je elektrická.
Júlia Drábiková – teraz nie je elektrická rúra vo vnútri?
Matej Silvay – sporák je na plyn.
Júlia Drábiková – ja si myslím, že keď nám tu uniká ten plyňák, keď nevieme jednu rúru
zfunkčniť, tak by trebalo konečne s tým niečo robiť.
Jozefína Kolesárová – ja si myslím, že sme vyčlenili v rozpočte dosť na to, aby sa kuchyňa
nielen doplnila, ale aj zrekonštruovala, čo sa týka elektriky aj všetkého. Treba s ním
rozprávať, aby to bolo urobené poriadne, aby neboli výpadky. Bude tam veľmi veľa rýpania?
Starostka – v prvom rade sú tam tri zásuvky, kto to pozná. Zistili sme, že sú z jedného zdroja.
Je napájané cez WC. Potrebuje to rozrýpať a potrebuje vedieť, keď to namerá, že čo tam
chceme mať a kde chceme mať, aby nám vedel povedať, že toto sa dá a toto sa nedá.
Jozefína Kolesárová – ale keď sa tam dajú silnejšie ističe, tak sa to dá.
Matej Silvay – nedajú sa dať silnejšie ističe.
Starostka – hovorím to od začiatku on nebude ťahať nič z rozvodnej skrine. Bolo mi
povedané, že ste sa s pánom Liptákom rozprávali.
Jozefína Kolesárová – ešte ja za ním pôjdem osobne a spýtam sa ho na parametre.
Starostka – bol sa tu ešte raz pozrieť. V škôlke sa to dalo, v škôlke sme išli stále s novým
káblom. Ale tu už nie je na to miesto. Nevie to tam dať.
Júlia Drábiková – v rámci výmeny zlého sporáka za nová sa to dá urobiť si myslím. Ja sa
s Liptákom porozprávam.
Matej Silvay – netrebalo ísť do tých vecí, trebalo ísť do elektriky, alebo do projektu, ktorým
by sa prerobila komplet kuchynka.
Jozefína Kolesárová – pôjde sa postupne.
Matej Silvay – áno, najprv položím dlažbu a potom budem rozbíjať vodu. Tak ako sa robilo
v škôlke za Marty.
Jozefína Kolesárová – ja si myslím, že spotrebiče, hrnce a veci, ktoré sme žiadali, nemajú nič
s rekonštrukciou, ani s dlaždičkami.
Starostka – zásuvky sú totálne zhorené.
Bod 15
Záver
Starostka obce ukončila deviate zasadnutie obecného zastupiteľstva, prítomným poďakovala
za účasť. Zasadnutie bolo ukončené o 20:10 hod.

Overovatelia:
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