OBEC NIŽNÝ KLÁTOV
Zápisnica
z desiateho zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 24.11.2016
Prítomní:

Starostka obce: PhDr. Ing. Marcela Jokeľová
Poslanci: Júlia Drábiková, Kamil Haraj, Tomáš Hudák, Jozefína Kolesárová
Bc. Metod Korpesio, M.A. Ivan Novotný, Matej Silvay
Neprítomný: 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.
700 výročie prvej písomnej zmienky o obci
5.
Komisia na vybavovanie sťažností
6.
Žiadosti
7.
Rozpočtové opatrenie č. 1/2016, č.2/2016, č.3/2016
8.
Správa o výsledkoch kontroly hlavnej kontrolórky od 16.8.2016 do
10.11.2016
9.
Návrh VZN č. 2/2016 o poplatku za rozvoj, návrh VZN č. 3/2016
o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území Obce Nižný Klátov
10.
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
11.
Konsolidovaná výročná správa Obce Nižný Klátov za rok 2015
12.
Rôzne
13.
Diskusia
14.
Záver
Bod 1
Otvorenie zasadnutia
V zmysle pozvánky desiate zasadnutie obecného zastupiteľstva v Nižnom Klátove otvorila
starostka obce. Pozvánka na dnešné zasadnutie bola poslancom doručená spolu s materiálmi,
bola zverejnená. Prítomní sú 7 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. Navrhla doplnenie bodu č. 7 o rozpočtové
opatrenie č. 4/2016 (vzhľadom k tomu, že základná škola predložila dve rozpočtové
opatrenia, ktorým sa upravujú výdavky, je potrebné urobiť úpravu aj príjmov).
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Zástupca starostky obce – žiadam o doplnenie bodu programu 5 o určenie predsedov komisií
obecného zastupiteľstva.
Starostka obce dala schváliť návrh starostky obce na doplnenie bodu programu č. 7
o rozpočtové opatrenie č. 4/2016:
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

7

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

0
0
0

Poslanci tento návrh doplnenia programu hlasovaním schválili.
Starostka obce dala schváliť návrh zástupcu starostky obce na doplnenie bodu programu č. 5
o určenie predsedov komisií obecného zastupiteľstva:
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

7

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

0
0
0

Poslanci tento návrh doplnenia programu hlasovaním schválili.
Starostka obce dala schváliť program 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva takto:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice Schválenie
programu, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a navrhovateľa uznesení
3. Kontrola plnenia uznesení
4. 700 výročie prvej písomnej zmienky o obci
5. Komisia na vybavovanie sťažností, určenie predsedov komisií obecného
zastupiteľstva
6. Žiadosti
7. Rozpočtové opatrenie č. 1/2016, č.2/2016, č.3/2016, č. 4/2016
8. Správa o výsledkoch kontroly hlavnej kontrolórky od 16.8.2016 do 10.11.2016
9. Návrh VZN č. 2/2016 o poplatku za rozvoj, návrh VZN č. 3/2016 o miestnych
daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území Obce Nižný Klátov
10. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
11. Konsolidovaná výročná správa Obce Nižný Klátov za rok 2015
12. Rôzne
13. Diskusia
14. Záver
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

7

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

0
0
0
2

Poslanci tento návrh programu hlasovaním schválili.
Za zapisovateľku zo zasadnutia obecného zastupiteľstva starostka určila Andreu Müllerovú,
za overovateľov: Júliu Drábikovú, Mateja Silvaya a za navrhovateľa uznesení M.A. Ivana
Novotného.
Bod 3
Kontrola plnenia uznesení
Starostka – na minulom zasadnutí OZ (24.8.2016) bolo prijatých 11 uznesení.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie kontrolu plnenia uznesení (uznesenie č. 128);
správu hlavnej kontrolórky o výsledkoch kontroly od 16.5.2016 do 15.8.2016 (uznesenie č.
134); informácie podané v bode rôznom (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) (uznesenie č. 136);
Uznesením boli schválené 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 (uznesenie č. 130); 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 (uznesenie č. 131); 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 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
(uznesenie č. 132); zameranie pozemku 713/1, 713/501 a zámer kúpy pozemkov v časti Čaks
713/1, 713/1, 713/501, 714/1, 714/501 (uznesenie č. 133); 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 (uznesenie č. 137).
Obecné zastupiteľstvo zrušilo uznesenie č. 54/2015 zo dňa 9.9.2015 (uznesenie č. 129).
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Obecné zastupiteľstvo nesúhlasilo s uzavretím dohody o úprave miestnej komunikácie pre
potreby firmy RICORSO, s.r.o. (uznesenie č. 135).
Bolo prijaté uznesenie č. 138 pravidelné predkladanie čerpania rozpočtu poslancom
štvrťročne obvyklým spôsobom.
Neboli schválené návrhy uznesení k bodu programu rozpočtové opatrenie č. 1/2016,
informácia o výsledku priestupkového konania voči Patrikovi T. vo veci spáchania
priestupku proti majetku (reproduktor s príslušenstvom).
Doteraz neboli splnené: Uznesenie č.3/2013 zo dňa 28.2.2013 neboli vyjasnené vlastnícke
vzťahy v časti Skalka ani predložená kópia katastrálnej mapy od pani JUDr. Márie
Šenkýrovej, zatiaľ nie je možné zaujať stanovisko k žiadosti.
Uznesenie č. 51/2013 zo dňa 20.09.2013 nebol uskutočnený predaj – prevod pozemku pre
Ruženu Tatranskú.
Uznesenie č. 9/2014 zo dňa 12.03.2014 nebol uskutočnený zámer obce na výmenu pozemkov
pri viacúčelovom ihrisku z dôvodu výstavby kanalizácie.
Uznesenie č. 38/2014 zo dňa 17.09.2014 nebol vypracovaný geometrický plán predaja
majetku Blažej Jokeľ.
Uznesenie č. 43/2014 zo dňa 17.09.2014 nebola prejednaná správa kábla v majetku obce
Dom smútku.
Uznesenie č. 68/2014 zo dňa 22.11.2014 neboli podpísané zmluvy o nájme
poľnohospodárskych pozemkov, parcela reg. E č. 1122/1, nakoľko jeden zo spoluvlastníkov
pozemkov odmietol zmluvu podpísať. Nájomné zmluvy na parcelu č. 1121 boli podpísané.
Uznesenie č. 28/2015 zo dňa 08.04.2015 bolo splnené čiastočne, nakoľko niektorými
žiadosťami sa bude obecné zastupiteľstvo zaoberať po realizácií vodovodu (žiadosť Mariána
Vrábeľa, Branislava a Evy Kelbelovej).
Uznesenie č. 35/2015 zo dňa 08.04.2015 nebolo prijaté uznesenie o doplnení sociálneho
fondu zamestnancov.
Uznesenie č. 110/2016 a 111/2016 zo dňa 10.3.2016, uznesenie č. 125/2016 zo dňa
30.5.2016, uznesenia č. 130/2016, 131/2016, 132/2016, 133/2016, 138/2016 zo dňa
24.8.2016 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:

7

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

0
0
0

Poslanci tento návrh zobrali na vedomie.
Starostka obce predložila návrh na zrušenie uznesení:
uznesenie č. 9/2014 zo dňa 12.03.2014, ktorým obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
schválilo zámenu pozemkov, a to parcela č. 3203/11, zapísaná v registri E, o výmere 449 m2,
druh pozemku – ostatná plocha, LV č. 816 vedeného Správou katastra Košice - okolie,
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v katastrálnom území Nižný Klátov a parcelu č. 5000/30, zapísaná v registri E, o výmere 59
m2, druh pozemku – ostatná plocha, LV č. 816 vedeného Správou katastra Košice - okolie,
v katastrálnom území Nižný Klátov za parcelu č. 402/501, zapísaná v registri E, o výmere
532 m2, druh pozemku – trávnatý porast, LV č. 908 vedeného Správou katastra Košice okolie, v katastrálnom území Nižný Klátov. Dôvod osobitného zreteľa: uloženie kanalizačnej
prípojky Obce Nižný Klátov pre bytový dom a RD.
Uznesenie navrhujem zrušiť, pretože táto zámena už nie je potrebná.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
ruší uznesenie č. 9/2014 zo dňa 12.03.2014.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

7

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

0
0
0

Poslanci tento návrh schválili.
uznesenie č. 35/2015 zo dňa 08.04.2015 o doplnení sociálneho fondu, vzhľadom k tomu, že
do dnešného dňa nebol poslancami predložený návrh. V zmysle zákona o sociálnom fonde
a platnej kolektívnej zmluvy sa fond tvorí povinným prídelom a ďalším prídelom v celkovej
výške 1,25 % zo súhrnu hrubých platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny
rok. Základom na určenie mesačného prídelu do sociálneho fondu je súhrnu hrubých platov
zúčtovaných zamestnancom na výplatu za príslušný kalendárny mesiac. Ďalšími zdrojmi
sociálneho fondu môžu byť dary, dotácie, príspevky poskytnuté zamestnávateľovi do
sociálneho fondu, ak zamestnávateľ vytvára zisk, môže prispieť do sociálneho fondu prídelmi
z použitého zisku. Obec Nižný Klátov má zostatok v sociálnom fonde k 31.12.2015 – 758,60
€, zostatok k 31.12.2014 -982,39 €. Mesačná tvorba sociálneho fondu za všetkých
zamestnancov je 50,75 €.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
ruší uznesenie č. 35/2015 zo dňa 8.4.2015.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

2
2
3
0

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

Poslanci tento návrh neschválili.
Bod 4
700 výročie prvej písomnej zmienky o obci
Starostka obce bol Vám predložený zápis zo stretnutí komisie a poslancov a to 04.07.2016,
26.07.2016, 20.09.2016, 04.10.2016 a 18.10.2016 (viď príloha). Na stretnutiach boli
dohodnutí účinkujúci, predbežný program na deň 12.8.2017. Vzhľadom k tomu, že je
potrebné zaslať oficiálne objednávky, potrebné je prijať uznesenie.
Tomáš Hudák – okrem skupín uvedených v návrhu žiadam o doplnenie skupiny Family.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
schvaľuje vystúpenie skupiny Kollárovci, Čarnica, Family dňa 12.8.2017 a napísanie knihy
5

Milenou Ostrolúckou pri príležitosti 700 výročia prvej písomnej zmienky o obci a schvaľuje
náklady s tým spojené.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

7

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

0
0
0

Poslanci tento návrh schválili.
Bod 5
Komisia na vybavovanie sťažností, určenie predsedov komisií obecného zastupiteľstva
Starostka obce starostka a obecné zastupiteľstvo môžu zriadiť komisie, a to stále alebo
dočasné. Obec Nižný Klátov má zriadené komisie: Komisiu na ochranu verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov, predseda komisie: Bc. Metod Korpesio, komisiu
verejného poriadku, predsedníčka komisie: Jozefína Kolesárová, kultúrno-športovú komisiu,
komisiu pre životné prostredie a výstavbu, finančno-sociálnu komisiu. V zmysle článku 5
Zásad postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach Obce Nižný Klátov, obecné
zastupiteľstvo zriaďuje komisiu na vybavovanie sťažností. Komisia má 3 členov a 1
náhradníka iba z radov poslancov. Komisiu navonok zastupuje predseda komisie, ktorého si
zvolí komisia zo svojich radov. Je potrebné zvoliť aj predsedu, ktorý zvoláva komisiu.
Júlia Drábiková – musím s návrhom súhlasiť?
Starostka obce – nemusíte súhlasiť. Ak nesúhlasíte, vymeníme člena.
Júlia Drábiková – nesúhlasím.
Starostka obce – dobrovoľník? Navrhnutý bol pán Novotný, Haraj, Silvay.
Jozefína Kolesárová – v komisii môžem byť ja.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
zriaďuje komisiu na prešetrenie a vybavovanie sťažností proti činnosti starostu obce,
hlavného kontrolóra, poslanca obecného zastupiteľstva v zložení Jozefína Kolesárová, M.A.
Ivan Novotný, Kamil Haraj a náhradník Matej Silvay.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

7

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

0
0
0

Poslanci tento návrh schválili.
Starostka obce – aby sme sa vyhli tomu, že na ďalšom zasadnutí si budete voliť predsedu,
bolo by dobré, ak by ste si zvolili predsedu komisie.
Kamil Haraj – navrhujem Jozefínu Kolesárovú.
M.A. Ivan Novotný – ja navrhujem tiež Jozefínu.
Matej Silvay – chcela do komisie dobrovoľne, mne je to jedno.
6

Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove berie na vedomie, že za predsedníčku komisie na
prešetrenie a vybavovanie sťažností proti činnosti starostu obce, hlavného kontrolóra,
poslanca obecného zastupiteľstva bola zvolená Jozefína Kolesárová.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

7

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

0
0
0

Poslanci tento návrh schválili.
Starostka obce odovzdala slovo Matejovi Silvayovi, ktorý dal návrh na doplnenie bodu
programu priamo na zasadnutí, materiály neboli predložené.
Predsedov nemajú komisie: kultúrno-športová komisia, komisia pre životné prostredie
a výstavbu, finančno-sociálna komisia.
Členmi kultúrno-športovej komisie sú: Tomáš Hudák, Júlia Drábiková, Matej Silvay, Marián
Ondrejkovič, Peter Škovran, Janette Furínová, Jana Hudáková.
Tomáš Hudák – za predsedu navrhujem Mateja Silvaya.
Členmi komisie pre životné prostredie a výstavbu sú Metod Korpesio, Jozefína Kolesárová,
Kamil Haraj, Ing. František Kováč, Ing. Iveta Bernátová, Patrik Bujňák, Radoslav Kollár.
Jozefína Kolesárová, Tomáš Hudák – navrhujeme Bc. Metoda Korpesia
Členmi finančno-sociálnej komisie sú Jozefína Kolesárová , Bc. Metod Korpesio, M.A. Ivan
Novotný, Ing. Gabriela Staníková, Mgr. Jana Kolesárová, Matej Silvay (členovia)
Jozefína Kolesárová – Gabrielu Staníkovú navrhujem.
Matej Silvay – predseda musí byť z radov poslancov.
Bc. Metod Korpesio – potom Jozefínu Kolesárovú.
Matej Silvay – ja som za pána Novotného, aby každý mal nejakú funkciu.
Obecné zastupiteľstvo určuje za predsedu kultúrno-športovej komisie Mateja Silvaya, za
predsedu komisie pre životné prostredie a výstavbu Bc. Metoda Korpesia, za predsedu
finančno-sociálnej komisie M.A. Ivana Novotného.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:
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Júlia Drábiková, Kamil Haraj, Tomáš Hudák, Jozefína Kolesárová,
Bc. Metod Korpesio, M.A. Ivan Novotný, Matej Silvay

0
0
0

Poslanci tento návrh schválili.
Bod 6
Žiadosti

7

Žiadosť o navýšenie pracovného úväzku
Starostka obce dňa 6.10.2016 bola obci doručená žiadosť riaditeľky MŠ o navýšenie
pracovného úväzku pani Dany Sedlákovej. V zmysle § 7 ods. 4 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008
Z.z. o materskej škole, na vychádzke nemôže mať pedagogický zamestnanec viac ako 21 detí
od štyroch do piatich rokov alebo 22 detí starších ako päť rokov. Pri vyššom počte detí alebo
pri činnostiach, ktoré si vyžadujú zvýšený dozor, riaditeľ zabezpečí ďalšieho zamestnanca
materskej školy, ktorý pod vedením učiteľa dbá na bezpečnosť detí. V materskej škole pri
zdravotníckom zariadení zodpovedá za bezpečnosť detí pedagogický zamestnanec a
zdravotnícky zamestnanec. S triedou s deťmi mladšími ako tri roky, s deťmi vo veku od troch
do štyroch rokov a s deťmi so zdravotným znevýhodnením sa uskutočňuje vychádzka detí
vždy za prítomnosti dvoch zamestnancov.
Žiadosť o výpis odmien pre starostov a obecné zastupiteľstvo
Starostka obce dňa 16.11.2016 bola obci doručená žiadosť Františka Čižmára o výpis odmien
pre starostov a obecné zastupiteľstvo.
Žiadosť o navýšenie pracovného úväzku, schválenie novej výpočtovej techniky
Starostka obce dňa 18.11.2016 bola obci doručená žiadosť vedúcej školskej jedálne
o navýšenie pracovného úväzku. V zmysle § 8 vyhlášky MŠ SR č. 330/2009 Z.z. o zariadení
školského stravovania, zariadenie školského stravovania určuje počet prevádzkových
zamestnancov podľa počtu prijatých stravníkov na odber hlavných jedál alebo doplnkových
jedál pri jednozmennej prevádzke zariadenia školského stravovania alebo celodennej
prevádzke zariadenia školského stravovania. Odporúčaný počet prevádzkových zamestnancov
pre školskú jedáleň je uvedený v prílohe č. 2. Odporúčaný počet zamestnancov v školskej
jedálni pri počte prijatých stravníkov 101-200 vedúca školskej jedálne na 100% úväzok,
kuchárka 100% úväzok, zaučený kuchár 100% úväzok, prevádzkový zamestnanec 100%
úväzok.
Žiadosť o nahlásenie člena komisie
Starostka obce dňa 18.11.2016 bola obci doručená žiadosť okresného úradu, katastrálneho
odboru o nahlásenie člena komisie.
Starostka obce v materskej škole od roku 2011 vykonávali dobrovoľnú činnosť uchádzačky
o zamestnanie, v čase vychádzok predovšetkým mimo areál MŠ deti sprevádzali aj rodičia,
prípadne pani Hužvárová a toho času Sedláková. Rozsah hodín sa vzhľadom na financie
u pani Sedlákovej znížil o dve hodiny. Máme ju na polovičný úväzok 4 hodiny.
V školskej jedálni nebolo možné prostredníctvom uchádzačov o zamestnanie vypomôcť,
možná bola iba roznáška obedov, ktorá bola realizovaná do septembra 2016. Všetky
zastupovania (krátkodobé) boli riešené iba vlastnými zamestnancami, väčšinou vedúca
zastúpila pomocnú silu alebo kuchárku, zastupovanie vedúcej sme nezabezpečovali, prácu si
po nástupe dokončila, denné normovanie zabezpečovala pracovníčka obce alebo starostka.
Zlý stav počítača na základe uvedeného môžem potvrdiť.
Zvýšenie úväzkov, rovnako aj akýkoľvek nákup techniky má dosah na rozpočet obce. Ako ste
boli informovaní na predchádzajúcom zastupiteľstve, pri návrhu rozpočtového opatrenia,
v MŠ nemáme naplnenú kapacitu, rozpočet bol schválený a počítalo sa s výpadkom 24 090,16
€. Keďže jedno dieťa nenastúpilo do MŠ z dôvodu nespokojnosti s učiteľkou Truhanovou,
stav sme doplnili na 19 detí dodatočne v septembri. Z toho jedno dieťa nenastúpi zo
zdravotných dôvodov do konca školského roka. Výpadok bude ešte + 4 805,68 €.
Financie, ktoré sú určené na mzdy zamestnancov na úseku školskej jedálne sú ešte nižšie,
11 261 € nám kryje jeden úväzok a časť nákladov na bežnú prevádzku.
Túto situáciu je možné riešiť prijatím pracovníčky na pol úväzku, ktorá zabezpečí výpomoc
v ŠJ a zároveň bude deti v prípade potreby sprevádzať na vychádzkach. Aby nám to
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nenabúralo rozpočet, možnosť je podať žiadosť na UPSVaR je možné podať do konca
kalendárneho roka, príspevok bude tak ako pri vedúcej ŠJ a údržbárovi 80% z celkovej ceny
práce zamestnanca (hrubá mzda zamestnanca a odvody za zamestnávateľa, cca 34,95 %).
Rozpočet na nový rok 2017 bude navrhnutý na základe uvedeného. Do toho času bude práce
v MŠ zabezpečované prostredníctvom menších obecných služieb. Čo sa týka počítača ten tam
treba, bol už v oprave, ale vypadáva.
K žiadosti ohľadne predloženia odmien, od roku 2010-2016 starostke PhDr. Ing. Marcele
Jokeľovej nebola schválená žiadna odmena. Traja poslanci Ing. Ján Hlavačka, Ing. Valér
Kováč a Matej Silvay (volebné obdobie 2010-2014) sa vzdali odmien, nebola im poskytnutá
žiadna odmena. Ostatným poslancom boli schválené odmeny zúčtované s výplatami
zamestnancov obce v riadnom výplatnom termíne, z odmien bola zaplatená daň, poslancom
boli predložené doklady. Rovnako je to aj s odmenami poslancov v tomto volebnom období
(2014-2018), odmeny sú zúčtované s výplatami zamestnancov obce v riadnom výplatnom
termíne a uhradená daň. Pánovi Čižmárovi boli v zmysle zákona o slobodnom prístupe
k informáciám poskytnuté informácie o výške odmien starostov a poslancov OZ od roku
1994-2010 a to 2011 a 2008. Má k dispozícií prehľad o odmenách.
Obec si nevedie zvláštnu evidenciu odmien, aby vedela poskytnúť informácie o výške odmien
za jednotlivé osoby od roku 1994 (od 4.12.1994 bol starostom obce Rastislav Bernát). Keďže
sa nejedná o zamestnancov obce, doklady sú archivované v zmysle registratúry 10 rokov.
Žiadosť smerovala na obecné zastupiteľstvo, aj keď v ďalšej časti spomína obecný úrad.
Z uvedeného bodu k prejednávanému bodu nie je potrebné prijať uznesenie.
Iné je to pri poslednej žiadosti. Komisia ROEP bola v obci Nižný Klátov zriadená v roku
2002. Na zasadnutí obecného zastupiteľstva 27.9.2002, uznesením 16/2002 bolo schválené
zastúpenie obce v komisii pre ROEP, za predsedu Ondrejkovič Milan, za člena Rastislav
Bernát, za zástupcu vlastníkov pozemkov Pavol Sceranka a náhradník Laurenc Kolesár,
zástupcu nájomcov pozemkov deleguje predseda PD Klatov, delegovaný bol Stanislav Kuzár.
V roku 2003 bol uznesením č. 19/2003 za predsedu schválený Rastislav Bernát (Milan
Ondrejkovič sa vzdal funkcie predsedu zo zdravotných dôvodov). Na zasadnutí obecného
zastupiteľstva 4.1.2007 bol uznesením č. 4/1/2007 odvolaní z funkcie predsedu ROEP
Rastislav Bernát. Uznesením č. 5/1/2007 bol za predsedu schválený Ing. Miroslav Bernát (k
dispozícii sú k nahliadnutiu kópie zápisníc a výpisov z uznesení, viď príloha). Svoju činnosť
komisia ukončila v roku 2008. Vzhľadom k tomu, že Poľnohospodárske družstvo Klatov dňa
12.1.2009 podalo návrh na zmenu vlastníctva pozemku v časti Čaks z Urbariátu na
Poľnohospodárske družstvo Klatov, následne sa Urbariát odvolal. Vec bola vrátená
prostredníctvom Okresného úradu Košice, odboru opravných prostriedkov na nové
prejednanie a rozhodnutie. Z uvedeného dôvodu je potrebné nahlásiť členov komisie. Chceli
sme to nechať v pôvodnom zložení, ale člen komisie Pavol Sceranka zomrel, ďalší člen
Stanislav Kuzár nie je v pracovnom pomere s nájomcom resp. užívateľom pozemkov a je
potrebná zmena. Môj návrh je predseda Ing. Miroslava Bernáta, zástupca vlastníkov
pozemkov Ing. Štefana Kováča, zástupca nájomcov alebo užívateľov pozemkov Ing. Michala
Hudáka.
Jozefína Kolesárová – my by sme chceli diskutovať o tých žiadostiach, keďže majú vplyv na
rozpočet. My sme sa nevyjadrili nikto k prvotným žiadostiam. Keďže to má vplyv na
rozpočet, poprosím poslancov, aby diskutovali. Keď od roku 2009 nebolo potrebné zvyšovať
úväzok.
Tomáš Hudák – ja si myslím, že je to v kompetencii starostu, čo my tu budeme o tom
rozhodovať. My nevieme ani prijímať ani vyhadzovať.
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Jozefína Kolesárová – chcem povedať svoj názor, poprosím ho do zápisnice. Keď v roku 2009
tak ako je tu uvedené ešte viacej stravníkov bolo a na opätovné žiadosti nebolo reagované,
nedal sa zvýšiť ani úväzok ani odmeny tým dvom kuchárkam, ani nič iné, myslím, tak ani
teraz nie je dôvod, absolútny. Keďže to má vplyv na rozpočet, ja s tým absolútne nesúhlasím.
Čo sa týka tej roznášky, keď sa to zastreší s údržbárom čo sa týka polhodiny, ja myslím, že sa
to dá zvládnuť, ja by som radšej volila taktiku odmeniť kuchárky vo forme odmeny, alebo
osobného príplatku, lebo si to zaslúžia a žiadne zvyšovanie úväzku, pretože keď sa apelovalo
v roku 2009 a žiadalo sa o zvýšený úväzok, nedalo sa, tak ja myslím, že to bude fungovať tak
ako to funguje doteraz.
A čo sa týka tej druhej žiadosti takisto nesúhlasím, tiež to má vplyv na rozpočet, takisto to
prevádzkovala Gitka Hužávrová, ľavou zadnou, čiže v pohode ešte počas voľného času a
takisto nebola ani ocenená a nebol dôvod ani jej zvyšovať, ani jej vyjsť v ústrety a nie je
dôvod ani v tejto žiadosti. Ja by som tu volila v tejto žiadosti radšej odmeniť a oceniť
kuchárky nakoľko si to zaslúžia, pretože formou osobného príplatku sa im dá, dá sa tak, aby
sa ocenili v rámci toho, že aj chodia na obecné akcie a snažia sa a iné veci a nie je dôvod
zvyšovať úväzok, pretože to má vplyv na rozpočet. Nech sa páči, nech sa každý vyjadrí k
tomu, nech povie svoj názor.
Tomáš Hudák – to zvyšovanie, nie je to v našej kompetencii, ale ako motivačné by to bolo,
keď to zvládali doteraz, tak by to zvládali.
Jozefína Kolesárová – určite by to zvládali, len ich treba oceniť a roznáška obedov sa dá
zastrešiť prostredníctvom údržbára alebo výpomoci, tá polhodina určite nie je dôvod na to
zvýšiť úväzok. Ja by som radšej nechala možnosť odmeniť, motivačnú odmenu.
Tomáš Hudák – a tak isto Dana Sedláková, veď tam starosta obce má možnosť poskytnúť to
finančné ohodnotenie.
Matej Silvay – ak by bola možnosť cez úrad práce, vieme, že nám vykryje tých 80 % alebo
neviem koľko % úrad práce, nebol by problém, že by sa niekto prijal, môžu byť aj z obce,
nemusí byť z mesta, ktorý by prišiel a by mal na starosti roznášku obedov, aj výpomoc
v kuchyni, keďže je tam toho veľa. A poprípade by tak ako bolo písané v správe, že robí aj
nad rámec, keď robí s deťmi, keď sa robia nejaké výjazdy, neviem kde chodia, tak by bolo
možno dobré.
Jozefína Kolesárová Tomáš Hudák – má na to vzdelanie?
Matej Silvay – ja nehovorím, že s deťmi vyučovať, len jak chodia rodičia, nemusia ísť
rodičia, ale ten človek, ktorý tam bude v kuchyni. Ja neviem aké tam bude vyučenie v
kuchyni, a keď pôjdu deti von, pôjde s deťmi ako výpomoc. Nič viac. Keď pôjde cez úrad,
máme to lacnejšie a nemáme osobu zamestnanú na dohodu, je to podľa mňa logickejšie ako sa
naťahovať o človeku, ktorého ani tam nemáme.
Júlia Drábiková – ale ja by som navrhovala aj tak pokiaľ sa nájde takýto človek z úradu práce,
vykompenzovať to motivačným príspevkom tým v kuchyni, jednoznačne môj návrh je ten a
motivovať ich nejak, motivácia stále je pre tých ľudí, pokiaľ sa nájde ten človek z úradu
práce alebo pracovník.
Matej Silvay – ja poviem tak minulé volebné obdobie sa poslanec vzdal svojich odmien v
prospech jedného pracujúceho na obecnom úrade.
Jozefína Kolesárová – toto nie je riešenie.
Matej Silvay – ja iba hovorím z môjho hľadiska.
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Jozefína Kolesárová – to nie je riešenie, tie ženy si zaslúžia stály príplatok a odmenu, pretože
vieme aké platy majú, lebo si to zaslúžia.
Matej Silvay – ale toho roku keď sa nedá, od nového roku keď budeme schvaľovať rozpočet.
Júlia Drábiková – sledujeme školský rok alebo kalendárny rok?
Jozefína Kolesárová – je tam treba stálu odmenu.
Júlia Drábiková – ešte k tomu počítaču, ja viem, že tam asi je potrebný počítač, ale máme
nejaký predpoklad koľko bude stáť, v akej hodnote bude ten počítač alebo nootebook?
Starostka obce – 400 € stredná kategória notebook.
Bc. Metod Korpesio – cez trhovisko to pôjde? Nezabudnite parametre dopísať.
Starostka obce – parametre stanoví jednoducho systém, ktorý tam je a to, gašparíkov program,
ktorý XP nezvláda, treba tam 10. Preto ten počítač je problém, takže buď kúpime nový
počítač alebo musíme kúpiť nový operačný systém, ktorý vieme koľko stojí.
Starostka obce – môžeme pokračovať v komisii?
Jozefína Kolesárová – ešte poprosím do zápisnice všetko čo sme tu povedali.
Matej Silvay – návrh si myslím, že je dobrý.
Bc,.Metod Korpesio – boli oslovení?
Starostka obce – Ing. Miroslav Bernát, bol oslovený, Kováč bol oslovený, Hudák oslovený
nebol, môžeme prijať uznesenie v pôvodnom znení, že člena deleguje PD Klatov.
Zámer bol ponechať komisiu v pôvodnom zložení, predseda ostáva, Kováč je namiesto
Sceranku, Michal Hudák sa zúčastňoval komisie namiesto Kuzára.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje členov
komisie na obnovu evidencie pozemkov, za predsedu Ing. Miroslava Bernáta, za zástupcu
vlastníkov pozemkov Ing. Štefana Kováča, za zástupcu nájomcov alebo užívateľov pozemkov
Ing. Michala Hudáka.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:
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Júlia Drábiková, Kamil Haraj, Tomáš Hudák, Jozefína Kolesárová,
Bc. Metod Korpesio, M.A. Ivan Novotný, Matej Silvay

0
0
0

Poslanci tento návrh schválili.
Bod 7
Rozpočtové opatrenie č. 1/2016, č.2/2016, č.3/2016, č.4/2016
Starostka obce boli Vám doručené rozpočtové opatrenie č. 1/2016, 2/2016 a č. 3/2016 (viď
príloha). Dve rozpočtové opatrenia predložila základná škola, RO č. 1 je potrebné schváliť
presuny z jednotlivých ekonomických kategórií, presuny v rámci jednotlivej
ekonomickej kategórie, navýšenie výdavkov o 191 €, celkový rozpočet základnej školy
a ŠKD sa zvýši na 240 597 €.
RO č. 2 je potrebné schváliť presuny v rámci jednotlivej ekonomickej kategórie,
navýšenie výdavkov o 2 615 €, celkový rozpočet základnej školy a ŠKD sa zvýši na 243 212
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€.
V RO predložené ZŠ budú schválené výdavky, je jednoduchšie upraviť aj príjmy v rozpočte
obce ako RO č. 4/2016 o 2 806 € (312 111 príspevok na učebnice vo výške 33 €, 311 72a
grant Petit pres 158 € a 312 111 Normatívne ZŠ 2615 €), celkové príjmy obce sa zvýšia na
937 128 €.
RO č. 3 predložila obec a to prekročenie výdavkov a viazanie výdavkov v celkovej sume
10 500 €.
Jozefína Kolesárová chcem sa opýtať na položku MŠ, tarifný plat 4 000 €. Čerpanie MŠ je na
48 % kvôli čomu sa tu 4000 € presúva. Čo je to za výstup rozpočtu, absolútne neprehľadný.
Všetko je zhrnuté. To je výsmech. Neviem začo nás považuješ, ale asi vieme za čo.
Tomáš Hudák – tá rutinná a štandardná údržba 2500 € to je čo? Zimná údržba?
Starostka obce – v rámci položky sú náklady - čistili sme rigoly (Hlavná, Stará Košická,
Čaksová), osadili 2 značky, ešte sa osadia 3, údržba verejného osvetlenia (z Malej Idy boli
dovezené svetlá, ktoré boli prerobené a sú vymieňané staré svetlá), bola požiadavka v časti
Gruby, Mlynky doplniť ďalšie osvetlenie.
Bc. Metod Korpesio – všimol som si, že niekde sú LED svetlá.
Starostka obce – áno, boli upravené staré svetlá a dali sa nové žiarovky. V časti Mlynky budú
vymenené stĺpy, bude postavená nová trafostanica. Následne na to budú na nové stĺpy
osadzované nové svetlá, to je môj návh a pôvodné presunuté do ostatnej časti obce.
Vzhľadom na nesúhlas vlastníkov sa výstavba posúva.
Tomáš Hudák – čo sa presunulo tých 5000 eur to bolo z Domu smútku?
Júlia Drábiková – 2500 € kultúrne akcie 700 výročie, presahuje viac.
Starostka obce – áno, náklady na Dom smútku nebudú, v návrhu je iba záloha na akcie k 700
výročiu, nie celkové výdavky.
Jozefína Kolesárová – čo je tých 500 eur, to je na odmeny, osobné príplatky?
Starostka obce – to je na tarifný plat.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
schvaľuje rozpočtové opatrenie č.: 1/2016 presuny z jednotlivých ekonomických kategórií,
presuny v rámci jednotlivej ekonomickej kategórie, navýšenie výdavkov o 191 €, celkový
rozpočet základnej školy a ŠKD vo výške 240 597 €, rozpočtové opatrenie č.:2/2016 presuny
v rámci jednotlivej ekonomickej kategórie, navýšenie výdavkov o 2 615 €, celkový rozpočet
základnej školy a ŠKD vo výške 243 212 €, rozpočtové opatrenie č. 3/2016 viazanie
výdavkov v rámci schváleného rozpočtu, funkčná klasifikácia 09111 Predprimárne
vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (MŠ), 0840 Náboženské a iné spol. služby v celkovej
sume 10 500 €, prekročenie výdavkov, funkčná klasifikácia 0111 výdavky obce, 0451
správa a údržba ciest, 0640 verejné osvetlenie, 0810 rekreačné a športové služby, 0820
ostatné kultúrne služby, 09602 školské stravovanie v rámci primárneho vzdelávania, 09603
školské stravovanie v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania v celkovej sume 10 500 €,
rozpočtové opatrenie č. 4 navýšenie príjmov obce o 2 806 € (312 111 príspevok na učebnice
vo výške 33 €, 311 72a grant Petit pres 158 € a 312 111 Normatívne príjmy ZŠ 2615 €),
celkové príjmy obce vo výške 919 868 €.
Hlasovanie:
12

7

Za:

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

0
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný:
Poslanci tento návrh schválili.
Bod 8
Správa o výsledkoch kontroly hlavnej kontrolórky od 16.8.2016 do 10.11.2016
Starostka obce predložila obecnému zastupiteľstvu správu hlavnej kontrolórky o výsledkoch
kontroly od 16.8.2016 do 10.11.2016 (viď príloha).
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky o výsledkoch kontroly od 16.8.2016 do
10.11.2016.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

7

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

0
0
0

Poslanci tento návrh hlasovaním zobrali na vedomie.
Bod 9
Návrh VZN č. 2/2016 o poplatku za rozvoj, návrh VZN č. 3/2016 o miestnych daniach
a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce
Nižný Klátov
Starostka obce predložila obecnému zastupiteľstvu návrhy VZN č. 2,3/2016. Obec môže
zaviesť na svojom území poplatok za rozvoj. Návrh bol predložený rovnako aj zvýšenie daní
na rok 2017 o 20%. Vývoj daní od roku 2010-2015 (skutočnosť):
41
41
41
41
41
41

121001
121002
121003
121
133001
133003
133013
133

ROK
Daň z pozemkov
Daň zo stavieb
Daň z bytov a nebytových priestorov
Daň z nehnuteľností spolu:
Daň za psa
Daň za nevýherné hracie prístroje
Daň za komunálne odpady a DSO
Daň za špecifické služby spolu:
ROK

41
41
41
41
41
41
41

121001
121002
121003
121
133001
133003
133012
133013

Daň z pozemkov
Daň zo stavieb
Daň z bytov a nebytových priestorov
Daň z nehnuteľností spolu:
Daň za psa
Daň za nevýherné hracie prístroje
Daň za užívanie verejného priestranstva
Daň za komunálne odpady a DSO

2013
9 916
15 300
35
25 251
2 574
200
21 081
23 855

2014
8 046
15 466
92
23 604
2 071
200
21 156
23 427

2015
7 824
15 682
77
23 583
2 124
200
21 377
23 701

2010
13 660
6 514
4
20 178
1 653
333
10
15 772

2011
14 256
3 400
2
17 658
1 708

2012
7 377
13 391
18
20 786
2 059
366

14 952

20 470
13

41

133 Daň za špecifické služby spolu:
134001 Daň z úhrad za dobývací priestor

17 768
368

16 660
164

22 895
164

Starostka obce Andrea pre Vás pripravila porovnanie dane z nehnuteľností za rok 2016 a 2017
u jednotlivých druhov stavieb a pozemkov. Dane sa nezvyšovali od roku 2007, zvýšili sa 1x
v roku 2012. Čo sa týka podielových daní, v roku 2014 sme 1x dostali viac ako bol plán.
Odteraz máme plnenie nad plánovaný rozpočet. Štát si povie pri pohľade na čísla, že
nerobíme dobre daňovú politiku. VZN neboli zatiaľ zverejnené, ak sa rozhodnete ich prijať,
budú 25.11 zverejnené a v decembri sa uskutoční zasadnutie OZ minimálne s týmto bodom.
Tomáš Hudák – v zákone je uvedená sadza minimálne 10 €. Daň sa mi zdá, pri nevýherných
vysoká.
Bc. Metod Korpesio – odkiaľ máme tie čísla?
Odovzdávam slovo Andrei Müllerovej, zamestnankyni obce, aby Vám predstavila analýzu:
DOM – zastavaná plocha 100 m² + 1 nadzemné podlažie
2016 13 € (0,08 + 0,05 x 100)
2017 16 € (0,10 + 0,06 x 100)
Rozdiel:
3€
CHATA – zastavaná plocha 50 m² + 1 nadzemné podlažie
2016 18 € (0,31 + 0,85 x 50)
2017 21,50 € (0,37 + 0,06 x 50)
Rozdiel:
3,50 €
BYT – obytná plocha 60 m² + 4 m² nebytový priestor
2016 6,40 € (64 x 0,10)
2017 7,68 € (6,40 x 0,12)
Rozdiel:
1,28 €
ZÁHRADA – intravilán – výmera 600 m²
2016 3,56 € (600 x 1,32 x 0,45%)
2017 4,28 € (600 x 1,32 x 0,54 %)
Rozdiel:
0,72 €
ZÁHRADA – extravilán – výmera 600 m²
2016 6,73 € (600 x 1,32 x 0,85 %)
2017 8,08 € (600 x 1,32 x 1,02 %)
Rozdiel:
1,35 €
STAVEBNÝ POZEMOK – výmera 200 m²
2016 11,94 € (200 x 13,27 x 0,45 %)
2017 14,33 € (200 x 13,27 x 0,54 %)
Rozdiel:
2,39 €
Starostka obce v zmysle návrhov bude poslancom predložená analýza ostatných daní a ich
navýšenie. V návrhu VZN č. 1/2016 bude poplatok upravený na minimum v zmysle zákona
10 €.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
berie na vedomie informácie podané k návrhu VZN č. 2/2016 a VZN č. 3/2016.
Hlasovanie:
14

Za:

7

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

0
0
0

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

Poslanci tento návrh hlasovaním zobrali na vedomie.
Na žiadosť Bc. Metoda Korpesia starostka dala hlasovať o návrhu na 10 minútovú prestávku.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

7

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

0
0
0

Rokovanie bolo prerušené do 19:50 hod.
Pokračovanie v rokovaní 19:54 hod.
Bod 10
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Starostka obce dňa 20.10.2016 boli obci zaslané zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného
bremena. Zmluva Vám bola zaslaná. Jedná sa o pozemky vo vlastníctve obce KN-C 1463/1
a 1466, LV 900. Zmluvy riešia majetkovoprávne vysporiadanie a kolaudácie stavby
vodovodu, konkrétne čerpačky pre obec Vyšný Klátov, stavby však budú kolaudované
spoločne ako Vyšný Klátov, Nižný Klátov – skupinový vodovod. Ako ste si všimli v zmluve
je zle uvedený názov stavby. Na požiadanie zaslali opravu mailom 23.11.2016 (viď príloha)
Na zmenu stavby prípojky oproti projektu na pozemkoch vo vlastníctve obce Nižný Klátov
som upozornila okrem iného pri kolaudácii 1.7.2016. Zmena stavby bola vykonaná na základe
nesúhlasu vlastníkov s uložením vodovodného potrubia na pozemkoch v ich vlastníctve.
Je potrebné pripomenúť, že obec Vyšný Klátov napriek uzavretej dohode, nevysporiadala
150,0 tis. Sk, ktorými mala spolu s našou obcou financovať projektovú dokumentáciu
hlavného kanalizačného zberača (zberač Myslava – Nižný Klátov). Náklady tak znášala iba
obec Nižný Klátov, napriek tomu, že ho využíva aj obec Vyšný Klátov. Rovnako pri
vodovode náklady na pozemok pre vodojem v k.ú. Bukovec mala znášať iba obec Nižný
Klátov. Voda z vodojemu Bukovec však zásobuje aj vodojem Vyšný Klátov cez zásobné
potrubie. Obec Nižný Klátov nakoniec za pozemok pre výstavbu vodojemu neplatila
21.386 €. Pozemok na stavbu vodovodu pre Nižný a Vyšný Klátov kúpila od Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Hýľov, filiálky Bukovec Východoslovenská vodárenská spoločnosť
a.s. Košice priamo.
Na záver je nutné uviesť, že v prípade nepodpísania zmluvy VVS a.s. Košice bude musieť
vrátiť preinvestované peniaze, nebude skolaudovaný ani vodovod Nižný Klátov, preto
odporúčam zmluvu schváliť. Je to bezodplatne. Dúfam, že rovnako ústretová bude VVS a.s.
pri doriešení otázky kanalizačnej prípojky MŠ a nedorobkov pri výstavbe vodovodu v obci
Nižný Klátov. V zmysle zmluvy bude geometrickým plánom, odčlenená parcela 1463/1
a 1466 pre vecné bremeno, aby ťarcha nebola na celej výmere pozemkov, čo by mohlo
komplikovať jeho využitie do budúcna. Keďže parcela 1466 je celé trávnaté ihrisko.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
schvaľuje uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena spočívajúceho
v záväzku Obce Nižný Klátov strpieť v prospech Východoslovenskej vodárenskej
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spoločnosti, a.s. Košice umiestnenie NN prípojky k stavbe Vyšný Klátov, Nižný Klátov –
skupinový vodovod, jej užívanie, prevádzkovanie; vstup oprávneného a ním poverených osôb
peši, vozidlami alebo mechanizmami na dotknuté nehnuteľnosti v súvislosti s projektovaním,
zriaďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, prevádzkovaním alebo na účely opráv, údržby,
kontroly NN prípojky; nerealizovať na dotknutých nehnuteľnostiach stavbu spojenú so zemou
pevným základom a vysádzať stromy a kry, zdržať sa zemných prác a iných činností, ktoré by
mohli obmedziť oprávneného vo výkone práv zodpovedajúcich vecnému bremenu bez
predchádzajúceho súhlasu oprávneného, a to v trase vedenia NN prípojky v rozsahu
vyznačenom geometrickým plánom na pozemku KN-C 1463/1, druh pozemku ostatná
plocha, výmera 554 m2, LV 900 a časti pozemku vymedzenom geometrickým plánom KN-C
1466, druh pozemku ostatná plocha, výmera 6 232 m2, LV 900. Vecné bremeno sa zriadi
bezodplatne.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

7

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

0
0
0

Poslanci tento návrh schválili.
Bod 11
Konsolidovaná výročná správa Obce Nižný Klátov za rok 2015
Starostka obce dňa 21.11.2016 sa uskutočnil audit konsolidovanej závierky a výročnej správy.
Výročná správa (viď príloha) Vám bola zaslaná. Prekladám Vám správu nezávislého audítora
Obecnému zastupiteľstvu obce Nižný Klátov a dodatok správy audítora o overení súladu
výročnej správy s účtovnou závierkou v zmysle zákona č. 540/2007 Z. z. § 23 odsek 5 (viď
príloha).
V zmysle zákona o účtovníctve výročnú správu je potrebné schváliť za predchádzajúce
účtovné obdobie (rok 2015) do 31.12.2016.
Starostka – obec je zriaďovateľom základnej školy s právnou subjektivitou, preto je potrebné
vykonať konsolidovanú závierku oboch subjektov a zároveň vypracovať za celok aj výročnú
správu. Obec je v zmysle zákona povinná auditovať svoje účtovníctvo, základná škola túto
povinnosť nemá. To v správe zdôrazňuje aj audítorka. Konsolidáciou sa spája auditovaná
účtovná závierka obce s neauditovanou účtovnou závierkou ZŠ.
Tomáš Hudák – ja neviem, že máme národnú kultúrnu pamiatku.
Starostka obce – kostol je národnou kultúrnou pamiatkou, zapísanou v zozname. Z uvedeného
dôvodu je možná dotácia na opravu kostola.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
berie na vedomie konsolidovanú výročnú správu Obce Nižný Klátov za rok 2015, správu
nezávislého audítora Obecnému zastupiteľstvu obce Nižný Klátov a dodatok správy audítora
o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou v zmysle zákona č.540/2007 Z. z. § 23
odsek 5.
Hlasovanie:
Za:
Proti:

7

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

0
16

Zdržal sa:
Neprítomný:

0
0

Poslanci tento návrh zobrali na vedomie.
Bod 12
Rôzne
List Patrika Truhana
Starostka obce dňa 24.8.2016 bol obci doručený predmetný mail (viď príloha) na rokovanie
Obecného zastupiteľstva dňa 24.8.2016 k bodu 10. Informácia o výsledku priestupkového
konania voči Patrikovi T. vo veci spáchania priestupku proti majetku (reproduktor
s príslušenstvom).
Rekonštrukčné práce v budove obecného úradu
Starostka obce – v sále KD boli vymenené okná, sála a pódium boli vymaľované, opravená
opona, vymaľovaná tanečnica a tanečník, posledná akcia je ohlásená na 6.12.2016, potom sála
bude k dispozícii iba na cvičenie a telesnú výchovu pre žiakov 1.stupňa ZŠ. Medzi sviatkami
alebo začiatkom roka budú opravené parkety, opravená elektrina v kuchynke, vymaľované
pivničné priestory poškodené pri povodni.
Smernica o verejnom obstarávaní
Starostka obce – dňa 25.8.2016 bola vydaná interná smernica o verejnom obstarávaní
v zmysle nového zákona.
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľky MŠ
Starostka obce – od 5.9.2016 je novou riaditeľkou MŠ PaedDr. Eva Sobinkovičová
Festival regiónu Rudohoria
Starostka obce – sa uskutočnil 10.9.2016, za obec sa ho zúčastnil zástupca starostky obce,
Janette Furínová, Michaela Ondrejkovičová, Monika Ondrejkovičová. Budúci festival by mal
byť v Jasove, termín zatiaľ stanovený nie je.
MAS Rudohorie
Starostka obce - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vydalo dňa 26.9.2016
dodatok č. 3, ktorým zmenilo systém riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre
programové obdobie 2014-2020. Obec sa tak musí podieľať na vypracovaní a prerokovaní
novej Stratégie CLLD MAS RUDOHORIE, o. z. Okrem posunu termínov na predkladanie
projektov, došlo aj k zníženiu celkových zdrojov pre MAS. Obec Nižný Klátov bude môcť
čerpať finančné prostriedky znížené oproti už zaslanej stratégii o cca 17,0 tis. eur.
Obsadenie miesta vedúcej a pomocnej sily ŠJ pri MŠ Nižný Klátov
Starostka obce – od 1.10.2016 je novou vedúcou školskej jedálne Gabriela Kövérová.
Organizačný poriadok obecného úradu
Starostka obce – Organizačný poriadok obecného úradu bol vydaný 1.10.2016.
PRV 2014-2020
Starostka obce - Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 10.10.2016 zrušila výzvu 7.4 na
predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Obec podala žiadosť na
rekonštrukciu Domu smútku, miestnej komunikácie, rigolov. Prvá informácia bola ohľadne
zmeny dátumu aj výšky prostriedkov na jeden projekt. Posledná informácia, ktorú zaslal
ZMOS, výška prostriedkov na jeden projekt by sa nemala meniť. V každom prípade obec
bude potrebovať novú žiadosť zo všetkými novými prílohami, nakoľko väčšina z nich musí
byť max. v platnosti 3 mesiace. V niektorých prípadoch bude potrebné predĺžiť platnosť
stavebného povolenia.
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Posedenie s dôchodcami
Starostka obce 23.10.2016 sa uskutočnilo posedenie s dôchodcami, účasť bola cca 70 ľudí, 20
sa posedenie nezúčastnili, postupne ich navštevujem. Nákup darčekov bol pre 90 ľudí.
Zúčastnením ďakujem za účasť a pomoc.
Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie
Starostka obce 27.10.2016 bola zaslaná žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na
Environmentálny fond, vybudovanie a rekonštrukcia rigola Stará Košická
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok
2015/2016
Starostka obce – dňa 31.10.2016 bola zriaďovateľovi predložená správa Základnej školy
Nižný Klátov. Po oprave chyby (počet tried) bola zriaďovateľom schválená a zverejnená na
webovej stránke obce. Žiaľ musíme konštatovať, že za ostatné roky sme v testovaní 9 – MAT
dosiahli najnižšiu úspešnosť čo si pamätám 28,9 % (na porovnanie úspešnosť SR 52,8 %).
Výsadba stromčekov, úprava verejných priestranstiev a verejného osvetlenia
Starostka obce - v mesiaci novembri bola uskutočnená výsadba stromčekov mimo areálu MŠ,
starého a nového cintorína. Sme povinní vykonať náhradnú výsadbu za výrub 66 stromov na
novom cintoríne, 7 stromov v MŠ. Na starom cintoríne sa vykoná orez líp. Boli vyčistené
rigoly v častiach, ktoré sú postihnuté povodňami, Čaks, Hlavná, Stará Košická. Bola
vykonaná bežná údržba verejného osvetlenia.
Predvolanie na pojednávanie ohľadne RICORSO s.r.o.
Starostka obce – dňa 16.11.2016 sme obdŕžali predvolanie na pojednávanie ohľadne
odstránenia poškodenia úseku miestnej komunikácie, ktoré sa uskutoční 19.1.2017.
Žiadosť o kontrolu a opravu regulácie Nižnoklátovského potoka
Starostka obce – dňa 21.11.2016 bol SVP, š.p. požiadaný o kontrolu a opravu regulácie
potoka.
Zrušené verejné obstarávanie zimnej údržby komunikácií a odstavných plôch v obci
Nižný Klátov a jej zabezpečenie prostredníctvom objednávky
Starostka obce – do 23.11.2016 mohli uchádzači predkladať ponuky v zmysle výzvy. Do
stanoveného termínu nebola predložená záväzná ponuka. Bude potrebné opakovať verejné
obstarávanie. Do toho času bude údržba na objednávku zabezpečená prostredníctvom NDS,
a.s. Bratislava a VHV, s.r.o. Košice.
Kontrola zo sociálnej poisťovne
Starostka obce – bola vykonaná kontrola zo sociálnej poisťovne.
Osadenie značiek
Starostka obce – na ulici Tichá boli osadené dve značky, ďalšie tri budú osadené budúci
týždeň.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
berie na vedomie informácie o liste Patrika Truhana; rekonštrukčných prácach v budove
obecného úradu; smernici o verejnom obstarávaní; výberovom konaní na obsadenie funkcie
riaditeľky MŠ; festivale regiónu Rudohoria; MAS Rudohorie; obsadení miesta vedúcej
a pomocnej sily ŠJ pri MŠ Nižný Klátov; organizačnom poriadku obecného úradu; PRV
2014-2020; posedení s dôchodcami; žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie; správe
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2015/2016;
výsadbe stromčekov, úprave verejných priestranstiev a verejného osvetlenia; predvolaní na
pojednávanie ohľadne RICORSO s.r.o.; žiadosti o kontrolu a opravu regulácie
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Nižnoklátovského potoka; zrušenom verejnom obstarávaní zimnej údržby komunikácií
a odstavných plôch v obci Nižný Klátov a jej zabezpečení prostredníctvom objednávok;
kontrole zo sociálnej poisťovne; osadení dopravných značiek.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

7

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

0
0
0

Poslanci tento návrh zobrali na vedomie.
Odmeny poslancov obecného zastupiteľstva
Starostka obce – bola Vám zaslaná dochádzka poslancov, je potrebné rozhodnúť o odmenách.
Môj návrh je v rámci akcií odmeňovať účasť na 13 z nich: stretnutie s projektantom, ohliadka
domu smútku; korčuľovanie na ľade; roznáška brožúr; stolnotenisový turnaj; povodeň;
šachový turnaj; nastavenie svetiel; deň zdravia; deň matiek; čistenie rigola; dni regiónu;
posedenie s dôchodcami; gulečníkový turnaj. Akcie schvaľuje zastupiteľstvo, ak niekto chce
doplniť, opraviť dochádzku, nech sa páči.
Bc. Metod Korpesio – stretnutie projektant, 5.1.2016 bola na to nejaká pozvánka? Každý má
pomlčku, len Maťo má účasť.
Matej Silvay – môžem?
Starostka obce - To je projektant, robili sme ohliadku na dom smútku.
Matej Silvay – vyčlenili sme peniaze na dom smútku, ja som vtedy sám navrhol starostke, že
pôjdem s projektantom, keď príde urobiť ohliadku a zavolám k tomu aj odborne spôsobilú
osobu, čo bol Radoslav Kollár. Najprv sme si nalistovali dostupné dokumenty na obecnom
úrade jeden deň, druhý deň sme išli hore, rozobrali sme strechu, pozreli v akom stave je
drevo, tehly, podlaha, každú miestnosť, sanitu, všetko sme skontrolovali a na ďalší deň sme
prišli s pánom, ktorý má špeciálne merače vlhkosti. Mali sme to rozložené na tri dni. Sám
som bol toho iniciátorom, aby išiel aj niekto z obce. Ja za to nemusím nič zobrať.
Bc. Metod Korpesio – všetci ostatní sme to odriekli? Mne sánka spadla, aké sú tu akcie. Treba
zavolať, môžeš prísť nemôžeš prísť, či čo gumáky zoberiem a pôjdem čistiť keď bude búrka.
Matej Silvay – aj to je potrebné.
Bc. Metod Korpesio – to netreba robiť, to treba vyriešiť.
Matej Silvay – ja som bol pri každej veci, čo bolo treba, ja nemám problém ísť, keď dačo
treba.
Bc. Metod Korpesio – Vávrovci to je čo?
Starostka obce - To je stretnutie, na stretnutia ste dostali každý pozvánku, bavíme sa o
akciách.
Matej Silvay – odíde voda v kostole, komu zavolá kostolníčka? Vám volala?
Bc. Metod Korpesio – máš to tu napísané?
Matej Silvay – nie, ale bol som, dvakrát, trikrát? Odstaviť vodu? Je problém, že pôjdete vy?
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Poviete, že vy pôjdete. Na jar tam teba vymeniť spínač, kľudne, kúpi sa z obecných peňazí
spínač, pôjdete vymeniť.
Bc. Metod Korpesio – pani starostka povedala, že na ulicu Hlavnú máme projekt za 450, 0 tis.
Eur, schvaľovali sme, že dajaký projekt treba vyrobiť, zadarmo bol ten projekt urobený? Bol
sa dakto spýtať poslancov, že chcem takú cestu? Tu si každý dačo zmyslí, teraz iba Maťo so
starostkou si tu dačo zmyslí, lebo nikde inde nie sú čiarky iba Maťo, Maťo..
Matej Silvay – ale šak kľudne, za prvé volebné obdobie som nezobral ani cent a mal som
toľko isto čiarky ako teraz, mňa vôbec nezaujíma zoznam. Každý nech sa stará o svoje. Ja sa
o svoje starám koľko môžem. Z vlastnej iniciatívy som to robil a peňazí sa môžem zrieknuť.
Bc. Metod Korpesio – o to nejde.
Matej Silvay – ide asi. Keď Vám to vadí, nepozerajte na mňa zakryte to, ja nezoberiem ani
cent. Ja nemám problém, prvý rok som svoje peniaze, mal som tam viac čiarok ako teraz, dal
do škôlky. Buďte charakter, každý nech dá.
Bc. Metod Korpesio – Dom smútku, jaká suma tam vyskočila, za také peniaze postavíme
nový dom smútku.
Matej Silvay – šak postavme.
Starostka obce – môžem sa vyjadriť? Rozhodli sme sa, že ideme rekonštruovať dom smútku
sa pýtam? Máme na to uznesenie? Mám hľadať? Maťo ani Rado tam nemuseli byť, verejne
sme vyobstarali projektanta. Projektant má za úlohu robiť ohliadky, netušila som, že taký
problém bude z jednej ohliadky. Projektant dostal starý projekt, v tom dome smútku nič nie je
postavené podľa projektu. Keby bol postavený podľa projektu, nevyzerá stavba z roku 1995
tak ako vyzerá. Keďže tam nebolo dodržané odvodnenie, izolácia (bola 16 v projekte, po
odkrytí je tam 8). Mňa to nezaujímalo, ja som na tej ohliadke nebola, pretože ja stavbár nie
som. V konečnom dôsledku všetko navrhoval projektant, on sa pod to podpíše a on je na to
odborne spôsobilý. Najjednoduchšie by bolo dom smútku zbúrať, ale čo by sme robili s tým
odpadom? K tým 120,0 tis. Eur, existuje cenník. Na verejnom obstarávaní ste boli pán
Korpesio, neboli ste? Stačí povedať, ak chcete byť pri ohliadkach, nie je problém.
Tomáš Hudák – bavme sa na rovinu, minulý rok je tam odovzdávanie kľúčov na prípravu
ľadu, v obecných novinách bolo poďakovanie za prípravu ľadu. Mohlo tam byť ďakujem
Petrovi Müllerovi za prípravu ľadu. Mohol tam byť pochválený. Je to také smiešne, že zobral
kľúč z kancelárie a odomkol klub.
Bc. Metod Korpesio – vyzerá to, že na obci robí starostka a Maťo Silvay. My sme tu neni.
Na stolnotenisovom turnaji sme tu postavili 4 či 3 stoly. Zahral som si tri hry a išiel som preč.
Kto skladal stoly?
Matej Silvay – vy ste neboli na turnaji. Ja skladám stoly pred turnajom, aj stále keď
trénujeme. Stále tu chodím pri tréningoch otvárať, zatvárať, na turnaji som tu celý deň.
Starostka obce - dochádzka je zverejňovaná priebežne, nikto nedal žiadnu pripomienku k
bodu, že som ho vynechala.
Bc. Metod Korpesio – ma tam nepíšte keď som tam nebol, len podľa tej dochádzky to vyzerá,
že tu chodí iba Maťo a nikto iný.
Starostka obce – Maťo asi nebude chodiť na akcie. Pokračuje v akciách korčuľovanie na ľade;
roznáška brožúr; stolnotenisový turnaj môže byť?
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Jozefína Kolesárová – sneženie kontrola Hlavná, to čo je?
Starostka obce – áno vtedy sme mali povodeň a sneženie. Chytil lopatu.
Matej Silvay – Na snežení ma videl aj pán Novotný.
Jozefína Kolesárová – prečo si ma nezavolal, mám tiež doma lopatu.
Matej Silvay – dobre. Piesok od parku až hore by ste tiež vytlačili?
Bc. Metod Korpesio – nastavenie krovinorezu, ja si tiež štelujem krovinorez.
Starostka obce – nastavoval krovinorez obecný, lebo ten, ktorý nám robil kosenie to urobiť
nevedel.
Jozefína Kolesárová – odloženie zrkadla? Stavanie lešenia sála? Alarm OcU?
Matej Silvay – áno zrkadlo, ktoré ste si schválili, Vaša sestra, spadlo. Bolo v jarku, ľudia mi
volali trebalo pre neho ísť. Nech volajú Vám, napíšem na internet, budete chodiť po jarku, po
lese, budete lapať psov, robiť poriadok pri kontajneroch.
Maľovala sa sála, s Petrom som staval lešenie.
Volali mi, že hučí alarm, lebo mi robí na pošte mama.
Vypadol hlavný stihač na verejnom osvetlení, v nedeľu sme ho s pánom Liptákom vymenil a
zabezpečil som ďalší stikač. Nemám to tam zapísané a ma to vôbec nezaujíma. Pre obec to
robím, nie pre seba.
Jozefína Kolesárová – ešte odovzdanie kľúčov tu treba, alebo už to tam je?
Matej Silvay – za dobrotu na žebrotu, hanba. Robte si to sami. Ľad som robil minimálne 10
rokov. A nebol som ani poslanec, koľko zimy som si tam odbil. Nikdy som za to nič nedostal,
ani od Slava, ani od Marty.
Jozefína Kolesárová – ľad robili viacerí
Matej Silvay – áno, jasné. Aj odhŕňali aj lopatovali. Aj polievali každý večer, aj rozkladali, aj
balili čerpadlo. Aj sa spájalo, doniesol som svoje, Kristián Kozák doniesol svoje. Som
povedal starostke, predtým ako to tlačila, nech ma tam nepíše, lebo som si to nezaslúžil.
Odteraz to tak bude, budete tam vy šiesti. Robte angažujte sa, ja prepošlem číslo na Vás.
Vypadne svetlo, treba ho nahodiť, vy neviete kde to je, budete volať starostke. Stane sa dačo
na iberšeku, vy neviete kde to je. Takže s tým neurobíte nič.
Bc. Metod Korpesio – ty si obecný údržbár?
Matej Silvay – ja nepotrebujem také oslovenie, mne niekto povie dačo a ja idem. Vypadlo
sklo, viem koľko to stálo na rázcestí, okolo 300 €. Musel prísť policajt, aby sme to založili.
Zobral som to domov. Údržbár to dal dokopy, áno.
Bc. Metod Korpesio – my tu máme mať dajakého údržbára?
Matej Silvay – ja už nepôjdem, pôjdete vy, údržbár je tu v sobotu, v nedeľu? Čo ho mám
vyvolávať?
Starostka obce – odmeňovanie akcie schvaľuje zastupiteľstvo, ja som navrhla akcie: takže
stretnutie s projektantom, ohliadka domu smútku - ruším; korčuľovanie na ľade, Tomáš
Hudák, prejde; roznáška brožúr - prejde; stolnotenisový turnaj; povodeň - ruším; šachový
turnaj; nastavenie svetiel - ruším; deň zdravia; deň matiek; čistenie rigola - ruším; dni
regiónu; posedenie s dôchodcami; gulečníkový turnaj.
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Ing. Oxana Hospodárová – prepáčte mne ide posledný spoj, pokiaľ nemáte nič na mňa a
nebude Vám to vadiť.
Eva Truhanová – ja mám v diskusii.
Jozefína Kolesárová – takže musíte počkať.
Starostka obce dala schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove
schvaľuje poskytnutie odmien za aktivity v zmysle dochádzky 2016: korčuľovanie na ľade;
roznáška brožúr; stolnotenisový turnaj; šachový turnaj; deň zdravia; deň matiek; dni regiónu;
posedenie s dôchodcami; gulečníkový turnaj.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

0
0
7

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

0

Poslanci tento návrh hlasovaním nechválili. Takže Vám budú vyplatené odmeny za účasť na
zasadnutia, resp. odmeny budú prejednané na najbližšom zasadnutí OZ.
Bod 14
Diskusia
Starostka obce otvorila diskusiu. Do diskusie sa prihlásili Eva Truhanová. Nech sa páči.
Eva Truhanová – dobrý večer, ja by som mala otázku na pani hlavnú kontrolórku. V súvislosti
s upozornením na porušenie pracovnej disciplíny, ktorú mi dala pani starostka, čo sa týka
môjho zdravotného stavu z 2.9.2016, som 8.9.2016 podala sťažnosť na Obec Nižný Klátov.
Chcem sa opýtať pani hlavnej kontrolórky, prečo som do dnešného dňa nedostala žiadnu
odpoveď.
Ing. Oxana Hospodárová – nechápem, prečo sa pýtate mňa.
Eva Truhanová – pretože sťažnosti vybavuje hlavná kontrolórka s tým, že pokiaľ je to
sťažnosť na starostku obce, mala to posunúť na komisiu. Prečo do dnešného dňa nemám
žiadne upozornenie, alebo upovedomenie.
Ing. Oxana Hospodárová – kontrolórka nevybavuje sťažnosti, kontrolórka kontroluje, či sú
riešené sťažnosti. Teraz som takúto kontrolu nerobila.
Eva Truhanová – do 60 pracovných dní, čo uplynie myslím 1.12.2016, by som mala dostať
odpoveď. Takže sa Vás pýtam, ako to bude?
Ing. Oxana Hospodárová – Vaša otázka nie je na mieste. Ja som takúto sťažnosť nedostala po
prvé a po druhé ja nie som kompetentná vybavovať sťažnosti.
Eva Truhanová – tak ako je vybavená moja sťažnosť?
Ing. Oxana Hospodárová – ja neviem, ja nevybavujem sťažnosti.
Jozefína Kolesárová – ja dávam návrh na to, aby ste skontrolovali túto sťažnosť.
Ing. Oxana Hospodárová – v poriadku.
Eva Truhanová – takže po dvoch mesiacoch nemám vôbec žiadnu odpoveď.
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Jozefína Kolesárová – môžeme to aj odsúhlasiť, keď to nemáte v náplni zase.
Eva Truhanová – pokiaľ vy ste jej podriadená, tak to posúvate na komisiu.
Starostka – kontrolórka nie je moja podriadená.
Eva Truhanová – ako to, že nie je?
Ing. Oxana Hospodárová – ja som podriadená len v prípade, keď žiadam o dovolenku, alebo
keď som nemocná.
Eva Truhanová – budem rada, ak sa to dostane do zápisu.
Ing. Oxana Hospodárová – prepáčte, vy budete rada. Vy nie ste poslanec, ste na zasadnutí
zastupiteľstva, máte právo vystúpiť, vy ste vystúpili, ale by som vás požiadala, komentáre
a stanoviská, nehnevajte sa nie sú na mieste.
Eva Truhanová – ja som vám dala otázku.
Ing. Oxana Hospodárová – ja som vám na otázku odpovedala. Ja sťažnosti nevybavujem,
kontrolu na vybavovanie sťažností som teraz nevykonávala, robím to raz ročne v januári.
Každý rok v januári robím kontrolu vybavovania sťažností. Kontrolu na starostu neriešia
zamestnanci obce. A ďalšia vec je, že akej veci sa sťažnosť týka. Keď je to
o pracovnoprávnych veciach, tak ani poslanci nemôžu riešiť.
Eva Truhanová – to nie je pracovnoprávne.
Ing. Oxana Hospodárová – je to pracovnoprávne.
Eva Truhanová – ako to viete, keď ste ju neriešila?
Ing. Oxana Hospodárová – keď hovoríte, že ste dali sťažnosť vo veci, že ste boli upozornená.
To je pracovnoprávna vec. Ja neviem o upozornení.
Eva Truhanová – na každú sťažnosť je potrebné odpovedať. Nedostala som ju a pýtam sa
kedy?
Ing. Oxana Hospodárová – ja nevybavujem sťažnosti, takže ja nie som povinná odpovedať.
Starostka – môžeme to ukončiť?
M.A. Ivan Novotný – sa ja chcem opýtať komu ste adresovali tú sťažnosť?
Eva Truhanová – obci.
M.A. Ivan Novotný – takže Obec Nižný Klátov mala zareagovať. To znamená posunúť tú
sťažnosť tomu, v koho kompetencii je riešiť tieto sťažnosti. To znamená, že niekto to stopil,
bolo to potrebné posunúť komisii na vybavovanie sťažností.
Tomáš Hudák – nie som si istý, že či tie pracovnoprávne veci my ako komisia obecného
zastupiteľstva môžeme riešiť. My môžeme možno riešiť sťažnosť občana, keď je niekde
v obci napríklad niečo vyhodené. My môžeme dať podnet pani kontrolórke na to, aby to
prešetrila.
Jozefína Kolesárová – viem, že kontrola sťažností bola. Viem, že čo bola kontrola v kuchyni
kvôli gélovým nechtom, tak sme dostali správu o výsledku kontroly.
Ing. Oxana Hospodárová – ale to bola sťažnosť zamestnanca na zamestnanca, nie
zamestnanca na štatutára. Sťažnosť na štatutára, keďže dnes ste zriadili komisiu, môže riešiť
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komisia, ale pán poslanec má pravdu, že v pracovnoprávnych veciach ani komisia nemôže
túto sťažnosť vybaviť. Tieto veci môže riešiť príslušný orgán, ktorý je v pracovnoprávnych
vzťahoch. Toto nemôžu riešiť poslanci. Nemajte to za zlé. To je pracovné právo.
Bc. Metod Korpesio – kto to má riešiť, Inšpektorát práce?
Ing. Oxana Hospodárová – podľa môjho názoru Inšpektorát práce.
Eva Truhanová – takže pani starostka, ty to máš na starosti?
Jozefína Kolesárová – čoho sa týkala tá sťažnosť?
Eva Truhanová – sťažnosť sa týkala toho, že som dostala porušenie pracovnej disciplíny za to,
že som bola vo vážnom stave a som nenahlásila hneď ráno, že odchádzam. Ja som bola na
operácii, takže určite neprídem v takomto stave do práce a v tomto stave, čo by som mala
odpadnúť, by som išla ešte na vyšetrenie. Čo sa týka pani starostky, ešte raz sa ťa pýtam, kto
to má vyriešiť?
Starostka – to je otázka na mňa? Komisiu na vybavenie sťažnosti sme zriadili. Stačí taká
odpoveď?
Eva Truhanová – dobre, takže dostanem odpoveď od komisie.
Jozefína Kolesárová – pani kontrolórka nám povedala, že ani tá komisia to nemôže riešiť.
Eva Truhanová – jedno na druhé sa vyhovára.
Ing. Oxana Hospodárová – to nie je vyhováranie. To je fakt.
Eva Truhanová – na každú sťažnosť je potrebné, aby obyvateľ, alebo zamestnanec dostal
odpoveď. Je to 60 dní, čo som žiadnu odpoveď nedostala.
Starostka – odpoveď bude zaslaná.
Eva Truhanová – ďakujem za váš čas.
Starostka – ďalšia, ktorá sa prihlásila do diskusie je pani Gabriela Staníková. Nech sa páči.
Ing. Gabriela Staníková – ja som vás chcela veľmi pekne poprosiť, teda poslancov. 3.12.2016
budeme organizovať deň relaxu a oddychu. A keďže pri tejto akcii budú pomáhať poslanci
Júlia Drábiková, Jozefína Kolesárová a Tomáš Hudák, či by sme nemohli mať zvýhodnený
prenájom za sálu. Je to pre občanov Nižného Klátova.
Jozefína Kolesárová – robili sme už Deň zdravia v apríli, takže si myslím, že by nikto nemal
nič proti tomu. Keď tak sa môže hlasovať.
Ing. Gabriela Staníková – takže ste za, aby sme nemuseli platiť za sálu?
Jozefína Kolesárová – robili sme to už v apríli prvý krát a teraz by to bolo druhý krát. Vtedy
sme mali aj podporu obce a teraz by sme to robili v rámci svojich možností. Iba sálu by sme
chceli, aby bola zvýhodnená. Čiže súhlasíte? Nech sa vyjadrí každý.
Tomáš Hudák – voči tomu nemám žiadne výhrady.
Jozefína Kolesárová – vtedy to bolo veľmi úspešné.
Starostka – ja si nepamätám, že by sme brali nájom zato.
Ing. Gabriela Staníková – nie, ale vtedy to bolo robené pod záštitou obce.
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Starostka – nevyberali sme ani za stolnotenisový turnaj.
Bc. Metod Korpesio – treba to uznesením, alebo len takto to schválime?
Starostka – nie, netreba.
Ing. Gabriela Staníková – tak ďakujem veľmi pekne.
Starostka – ešte niekto do diskusie?
Eva Truhanová – keďže pani starostka má veľmi rada pani Truhanovú v jazyku, tak by som sa
opýtala, aký bol dôvod na sťažnosť pani Jenigárovej, že jedno dieťa odišlo kvôli mne
a rozpočet materskej školy bol ponížený o 2 402 Eur. Na margo môžem povedať, že kvôli
starostke a kvôli pani Benešovej, ktorá nazvala nás všetky hyeny, odišlo z materskej školy
sedem detí, čo je poníženie o viac ako 15-tisíc Eur. Je to nepomer. Môžem aj vymenovať,
ktoré deti mohli prísť k nám a neprišli a to pani Staníkovej, pani Chovanovej dve, nášho
zamestnanca Martina Krůčeka radšej chodí do Vyšného Klátova dieťa, pani Škovranovej dve
deti, nesmej sa, je to tak a pani Parovej jedno dieťa, ktoré vôbec k nám nenastúpilo. Takže
sme prišli o sedem detí, nie ako kvôli mne o jedno. To je poznámka. Môžu sa aj poslanci
vyjadriť.
Starostka – chce sa vyjadriť aj niekto iný?
Jozefína Kolesárová – ja to len môžem potvrdiť.
Starostka – kvôli starostke? Ja zasahujem do výchovno-vzdelávacieho procesu?
Jozefína Kolesárová – kvôli asi celkovému postoju.
Tomáš Hudák – bolo tam dusno.
Jozefína Kolesárová – aj čo sa vyjadrili klátovskí ľudia, tak áno.
Starostka – v konečnom dôsledku sme mali plný stav odkedy som starostka. Nemám čo
k tomu dodať.
Eva Truhanová – keď kvôli Truhanovej odišlo jedno dieťa, tak kvôli starostke a Benešovej
odišlo sedem detí.
Starostka – to je tvoj názor, nikto ti ho neberie.
Eva Truhanová – ešte jednu vec. Keďže som dosiahla 50 rokov veku, požiadala som
o vyplatenie jedného mesačného platu. Starostka, keď som je po výplatnom termíne volala, že
prečo som nedostala vyplatené, sa vyjadrila, že lebo. Tak ma to dosť zarazilo. Hneď som
volala našej mzdárke pani Rusnákovej a zhodou okolností bola starostka prítomná na tom
úrade. Tak sa išla pýtať. Potom som jej volala, že aký bol výsledok. Takže pani Rusnáková sa
nemá čo miešať. Zjazdila pani starostka našu mzdárku, tým pádom pani Rusnáková nemala
žiaden podklad. Potom som sa odvolala na Inšpektorát práce, ktorý následne urobil kontrolu
so zistením, že patrí mi nárok na jednomesačný plat pri dožití 50 rokov. Môžem aj poslancom
dať na vedomie. Môže byť, že aj z rozpočtu obce bude asi nejaká finančná náhrada.
Jozefína Kolesárová – ale to je dané v kolektívnej zmluve, nie?
Eva Truhanová – áno. Inšpektorát práce potvrdil, že mi patrí, takže po štyroch mesiacoch som
sa toho jednomesačného platu dožila za tých mojich deväť rokov, či sedem rokov čo tu
pracujem. A to isté aj zo SLOVES-u pani Vošová mi potvrdila, že nemáme až takú veľkú
stratu. Čiže keď máme stratu, čo sa týka nášho rozpočtu menšiu ako dá sa povedať 500 Eur,
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tak nie je problém tých 70 Eur vyplatiť zamestnancovi pri životnom jubileu. Takže je možné,
že dostanem aj od SLOVES-u. Takže netreba zavádzať, že máme 900 alebo 700 Eur stratu. Je
to životné jubileum a každého to čaká možno. Potvrdil mi to Inšpektorát práce, prebehla
kontrola.
Jozefína Kolesárová – ty si si dovolila porušiť kolektívnu zmluvu pani starostka?
Starostka – pracovnoprávne vzťahy tu nepatria, nemáme sa k čomu vyjadrovať.
Jozefína Kolesárová – keď je to raz dané zákonom a ešte kolektívna zmluva je nad zákon?
Starostka – ja sa nebudem vyjadrovať. Dávam slovo diskutujúcej, či ešte niečo chce.
Eva Truhanová – je to z moje strany všetko. Môžu sa páni poslanci vyjadriť.
Jozefína Kolesárová – si si dovolila porušiť kolektívnu zmluvu?
Starostka – nebudem to tu rozoberať. Sú to pracovnoprávne vzťahy.
Jozefína Kolesárová – výsledok kontroly je kde?
Ing. Gabriela Staníková – nie je to trošku osobné?
Eva Truhanová – je to osobné. Sú to veľmi osobné útoky.
Starostka – ešte niekto chce niečo povedať?
Jozefína Kolesárová – výsledok kontroly je kde? Ja sa pýtam.
Starostka – nebudem odpovedať.
Jozefína Kolesárová – nebudeš odpovedať? Tak si to prosím do zápisnice, to čo povedala pani
starostka.
Starostka – pretože sem nepatria pracovnoprávne vzťahy.
Jozefína Kolesárová – ja si myslím, že si porušila úmyselne kolektívnu zmluvu, ktorá je nad
zákon. Ja si myslím, že si úmyselne a zámerne porušila kolektívnu zmluvu. Poprosím do
zápisnice. Dôvod nechápem, pretože keď je to raz dané v kolektívnej zmluve a zákonom, že
má ten človek, tak či je to Truhanová, čo je to Čarná, či Biela, ako si môžeš dovoliť porušiť
kolektívnu zmluvu? Ja nechápem, ako si môžeš dovoliť porušiť kolektívnu zmluvu.
Tomáš Hudák – ja sa chcem opýtať na organizačné zmeny. Nemáme sa stránke obce
zverejnený organizačný poriadok? Počul som, že sa menil. Poslancom to netrebalo dať, ako
vedeli o čo sa jedná? Či len oznámiť.
Starostka – áno, len oznámiť.
Tomáš Hudák – tam bola zmena tá, že sa znižoval stav zamestnancov?
Jozefína Kolesárová – pani kontrolórka na vás mám jednu otázku. Poslanci nemajú nárok
zhliadnuť organizačný a pracovný poriadok? Akože oznámiť áno, nie je to v našej
kompetencii. Máme nárok na zhliadnutie týchto vecí?
Ing. Oxana Hospodárová – pokiaľ viem, keď ste žiadali, tak ste dostali. Nedostali ste?
Jozefína Kolesárová – nie, nedostali sme. Chceme opätovne žiadať.
Ing. Oxana Hospodárová – ale keď ste žiadali už v priebehu roka, myslím, že ste už žiadali
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pracovný poriadok.
Jozefína Kolesárová – nie, nedostali sme ani raz pani kontrolórka. Vyslovene žiadam, aj keď
nemáme právo, my chceme vidieť a chcem k nahliadnutiu organizačný a pracovný poriadok.
Chceme mať v tom prehľad, pretože sme poslanci obecného úradu. Ja viem, čo chcete
povedať. Ja sa pýtam, keď si tu odsúhlasíme, chceme každý jeden z nás k nahliadnutiu
skontrolovať a pozrieť organizačný a pracovný poriadok.
Ing. Oxana Hospodárová – chcete k nahliadnutiu, alebo skontrolovať?
Jozefína Kolesárová – k nahliadnutiu poslanci obecného úradu.
Ing. Oxana Hospodárová – keď sa dohodnete s pani starostkou, že prídete nahliadnuť.
Jozefína Kolesárová – jaj nahliadnuť.
Ing. Oxana Hospodárová – hovoríte o nahliadnutí, lebo kopírovať niečo ...
Jozefína Kolesárová – by bolo veľmi nákladné.
Ing. Oxana Hospodárová – aký to má efekt kopírovať? Vy to dostanete domov a čo ďalej.
Zistíte, aký je stav a nemôžete nič zmeniť na tom.
Jozefína Kolesárová – to by ma tiež zaujímalo, keď si niekto dovolí také niečo, tak to je už na
uváženie.
Ing. Oxana Hospodárová – kto si čo dovolí? Bola vydaná zmena, boli ste o tom informovaní
podľa zákona.
Tomáš Hudák – my nemôžeme do toho zasahovať, len tu už na dedine ľudia hovoria, že zo
starostkinej moci sa tu také veci dejú, ako sa dejú. Už my sa cítime tak, ako sa cítime, lebo sa
tu fakt dejú veci. Počul som, že jej dcéra bola vyhodená a riešili sa tam veci spred dvoch
rokov, čo niekto niečo dal na facebook. Ja si myslím, že ona tu bola dosť potrebná, lebo ja si
myslím, že keď Aďa ochorie a starostka má toho toľko, že fakt, že má čo robiť, žeby stíhala
svoje veci a nie to ešte zaskakovať za Aďu, matriku. V tomto ohľade sa mi to fakt zdalo ako
pomstychtivosť. Fakt toho človeka nám tu trebalo. My v tomto nemáme kompetencie. Tu ide
o to, že tu ľudia na dedine rozprávajú také veci.
Jozefína Kolesárová – ona nebola vyhodená. Tu boli urobené reorganizačné zmeny. Ja si
myslím, že k tomu nahliadnutiu máme právo. Najlepšie by bolo ale, že keď si pani starostka
dovolí také dačo, že poruší kolektívnu zmluvu, to by bolo najlepšie asi všetkých zrušiť, aby tu
kraľovala sama. To by bolo najlepšie. Poprosím do zápisnice, aby si to prečítali všetci.
Starostka – ešte niekto sa chce vyjadriť?
M. A. Ivan Novotný – ja by som mal viacero vecí, ale k tomu poslednému čo tu sledujem,
pokiaľ môžem ako poslanec požiadať pani Oxanu Hospodárovú, ktorá je kontrolórkou obce,
aby zaujala stanovisko ku sťažnosti pani Truhanovej, keďže jej sťažnosť napadla štatutára
obce. Neviem či môžem, alebo nemôžem, ale žiadam pani Hospodárovú ako kontrolórku, aby
zaujala k tomuto stanovisko podľa svojich možností. Potom by som mal v rôznom aj iné veci,
lebo som poslanec a ľudia sa ma pýtajú. Nehnevajte sa, bývam tu nejakých 16 rokov, to vám
hovorím z úst košičanov, ktorí sem prídu občas povedzme na birmovku, alebo na nejaké
návštevy, nechodia sem pravidelne. Ja som si už zvykol. Neviem presne či ukážem dobrým
smerom, že toto sa už nedá nazvať ulica, to sa dá nazvať tankodróm. Nehnevajte sa sme
nejakých 10 kilometrov od Košíc. Košičania takto zareagujú, keď idú autom. Čo sa týka tej
cesty, ja si myslím, že s tým treba čo najskôr niečo robiť. Ja som to bral ešte do minulého
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roku ako odsúvanie z dôvodu pokračovania prác na kanalizácii, pokračovania prác čo sa týka
vody. Ale keď nič iné, tak zahrňme do rozpočtu nejaké finančné prostriedky, nech aspoň ako
cigáni žijeme a nie ako ... nechcem sa vyjadrovať. A keď náhodou príde na obecné
zastupiteľstvo tuto k hosťom nejaký postihnutý, ktorý si tu rozflákal auto, tak ja vám ho
zavolám a skutočne to môže byť. Peniaze sú peniaze a zdravie je zdravie. Ak si tu niekto
nabije papuľu vďaka nášmu lajdáctvu, alebo čie je to lajdáctvo, tak sorry. Žime aspoň ako
cigáni, ale nie ako .... Potom sa ma niektorí obyvatelia pýtajú, že čo je s tou vodou, čo sa týka
vodovodu. Neviem im na to odpovedať.
Tomáš Hudák – teraz vyplynulo, že sa ešte len bude kolaudovať, čo sme teraz schválili.
Starostka – skolaudovalo sa 1. júla. Ja za to nemôžem, že firma nedodala okrem tlakových
skúšok, vecné bremená, nájomné zmluvy. Povedala som v rámci bodu zmluva do 31.12. majú
mať právoplatné kolaudačné rozhodnutie.
Tomáš Hudák – dúfam, že nedopadneme tak ako obce, ktoré majú 15 rokov vodovody v zemi
a doteraz nefungujú.
Starostka – ale ja to nezaručím. To nie je stavba Obce Nižný Klátov. Je to stavba vodárenskej
spoločnosti.
M.A. Ivan Novotný – čo im vieme v podstate odpovedať na tú kolaudáciu, že je tu termín na
kolaudáciu do konca roka, čo sa týka vody to nie je isté.
Starostka – preto sme čistili studňu v materskej škôlke, pretože ja nepredpokladám, že
napojím skôr ako v júli 2017. A budú sa tam robiť akékoľvek práce, lebo sa dalo urobiť,
príprava ešte ďalej, aby sa nestratila voda. Máme pokles vody po tom, ako sa robila
kanalizácia a voda.
M.A. Ivan Novotný – ešte ďalšia vec. Od istej doby som trošku menej v kontakte s obecným
úradom, resp. s obcou ako takou, viac sa zdržujem v meste. Chcel by som sa spýtať, keďže za
chvíľu nebude len snežiť, ale aj mrznúť, že akým spôsobom je dotiahnutá zimná údržba, aby
sme nedopadli ako minulý rok, že budeme si to robiť sami.
Starostka – pred chvíľou som to povedala. Do verejného obstarávania sa nám nikto neprihlásil
napriek tomu, že sme tam dali pohotovosť a hodinovú sadzbu, nie na kilometre, ako je
zvykom. Tak ako minulý rok, Národná diaľničná spoločnosť má objednávku, rovnako aj pán
Vargovčák z Myslavy. Takže bude opakované kolo. Oslovená bola Národná diaľničná
spoločnosť, Správa ciest, PD Klatov, Patrik Kolesár, Myslava, neviem ešte kto ďalší, robí to
poverený verejný obstarávateľ. Výzvu prevzali, buď to mám potvrdené mailom, alebo poštou.
Tomáš Hudák – kedy sa dá ďalšia výzva?
Starostka – zajtra. Tak ako minulý rok, keď sme to štyrikrát zopakovali. Akurát tam skúsime
zmeniť nejaké podmienky. Značky by nám mali pomôcť, snáď sa nebude parkovať na Tichej.
Priorita je, aby bola verejne obstaraná prioritne ulica Hlavná a Tichá, pretože je tam kopec.
Keď tam nebudú parkovať, vie nám NDS v rámci cesty III. triedy odhrnúť Hlavnú aj Tichú.
Tomáš Hudák – chcem dodať jednu vec. Čo sa týka začiatku každého obecného zastupiteľstva
sa dáva informácia pre verejnosť aj pre nás, že citujem „ak si niekto robí vlastné záznamy, je
to v rozpore so zákonom“.
Starostka – to je môj názor.
Tomáš Hudák – ja by som povedal svoj názor. Článok 26 Ústavy, sloboda prejavu a ods. 2
Ústavy: každý má právo slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať informácie bez ohľadu
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na hranice štátu. Ústava a zákon o obecnom zriadení priamo neupravuje spôsob vyhľadávania,
získavania a šírenia informácií z verejných zasadnutí vychádzajúc z princípu čl. 2 ods. 3
Ústavy. Ústava ponecháva každého rozhodnúť sa ako bude vyhľadávať, prijímať a rozširovať
informácie o verejných veciach a či pritom využije technické zariadenie určené na
vyhodnotenie obrazového, alebo zvukového záznamu.
Jozefína Kolesárová – potom prečo sa na to stále upozorňuje?
Tomáš Hudák – ja som si to zistil. S tým bol problém, v mnohých obciach u starostov
a poslancov boli súdy, každá jedna obec prehrala. My to musíme strpieť ako verejní činitelia.
M.A. Ivan Novotný – keď sa tu veci začnú rozprávať z istých dôvodov, je dobré tie veci
ukončiť, alebo niekam nasmerovať. V podstate viem o čom hovorí Tomáš, rovnako aj dnešné
zastupiteľstvo sa začalo s tou istou vítkou a pokiaľ táto citácia, ktorú Tomáš prečítal je
pravdivá, tak je úplne jasné, že ten začiatok toho obecného zastupiteľstva nebol celkom o.k.
Dobré by bolo ujasniť si to.
Tomáš Hudák – keby sa zakázalo zahrávanie, tak to by bolo na súd. Tá prvá veta neodznela,
že sa zakazuje. To je informatívna záležitosť. Preto ja som dal informáciu, kde som to chcel
vyvrátiť.
Starostka – môžem ukončiť, alebo ešte niekto?
Bc. Metod Korpesio – ja sa chcem opýtať v akom štádiu je rozpočet.
Starostka – zatiaľ som nepripravovala rozpočet.
Bc. Metod Korpesio - ja by som navrhol, aby sa finančno – sociálna komisia stretla kvôli
rozpočtu, aby sme tam nejaké veci poriešili. Nechám to na vás oznámiť telefonicky.
Jozefína Kolesárová – budeme musieť oznámiť aj všetkým členom.
Starostka – keď ste zriaďovali komisiu, dávali ste nejaký mail.
Jozefína Kolesárová – teraz by sme mohli stanoviť termín.
Tomáš Hudák – takého stretnutia zvoláva predseda.
Starostka – ako ste si prečítali vo výročnej správe, základ rozpočtu obce sú podielové dane.
Nemám informácie, že by bola vonku výška podielových daní na rok 2017 a podľa toho sa to
odvíja.
Jozefína Kolesárová – dáva sa to orientačne podľa minulého roku.
Starostka – stále sme išli na plán rozpočtu.
Jozefína Kolesárová – sa by som chcela opýtať ohľadne vecí, ktoré sme dali nakúpiť do
kuchynky, že v akom je to štádiu, pretože som rozprávala s Petrom Liptákom, lebo som
počula, že sa bude robiť elektrika v kuchynke.
Starostka – povedal mi, že poviete, kde čo chcete, že čaká.
Jozefína Kolesárová – mne hovoril, že od začiatku to nie je problém, že našiel nejakú žilu.
Hovoril nám, že dalo sa to aj z toho. Takže ako to bude s tými vecami.
Starostka – ešte raz. Elektriku ste rozhodli, že kde čo chcete? Včera tu bol a povedal, že sa
máte stretnúť a máte mu povedať, čo kde chcete.
Jozefína Kolesárová – dobre, tak to môže byť aj hneď zajtra.
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Starostka – môžeme sa ísť aj hneď pozrieť. Môžete sa ísť pozrieť na tanečnicu a môžete sa
pozrieť do kuchyne.
Jozefína Kolesárová – ja som chcela odpoveď, že kedy budú zakúpené tie veci. Či to zase
budú na druhý rok?
Starostka – načo tam budem kupovať veci skôr, ako bude urobená elektrika.
Tomáš Hudák – umývadlo sa mohlo kúpiť.
Starostka – ja chcem urobiť prípravu na bojler, lebo keď tu máme akcie, musí tu lietať
Andrea. Takže môj návrh je pri výdajnom pulte zástrčka na konvicu, mikrovlnku, vedľa toho
chladnička, sporák, ventilátor na odsávanie, oproti bojler.
Jozefína Kolesárová – v hlásniku bolo, že sa bude robiť kuchyňa z fondov. Z akých?
Starostka – MASKa mala ísť v septembri. V MASKe som dala 3500 Eur na vybavenie
kuchyne a sály kultúrneho domu.
Jozefína Kolesárová – a z vlastných prostriedkov, ale tam nebolo citované ešte z akých
prostriedkov sa bude dopĺňať kuchyňa.
Starostka – máme v rozpočte peniaze. 3500 Eur sa dala v rámci MASKy. Keďže MASKu
zrušili v septembri, alebo v októbri, takže výzva nie je.
Jozefína Kolesárová – ale ja hovorím o niečom inom, že zariadenie do kuchyne sa doplní
z fondov a z vlastných prostriedkov. Nebolo tam citované, že ešte z akých prostriedkov.
Starostka – v rámci rozpočtu máme vlastné peniaze. V rozpočte ste dávali. Aká tam je presná
výška, neviem.
Jozefína Kolesárová – čerpanie tam bolo 440 Eur. Sme to presunuli, aby sa niečo robilo, aby
sa kúpilo z peňazí, ktoré sme získali z predaja a nič.
Tomáš Hudák – len aby sme sa stretli ešte do 31.decembra.
M.A. Ivan Novotný – ja by som ešte chcel k tej zimnej údržbe, že možno treba zvážiť dôvod
toho, že keď boli štyrikrát vypísané verejné obstarávania, resp. verejné súťaže a nikto sa
neprihlásil, či dôvodom nie sú zle nastavené podmienky zo strany obce voči tomu
potencionálnemu vykonávateľovi. Ja vám to poviem úprimne, išiel som stopom s jedným
nemenovaným človekom, ktorý má o to záujem a povedal, že za týchto podmienok v žiadnom
prípade. Ja len tak na inšpiráciu, pretože nemôžeme donekonečna konštatovať už niekoľko
rokov, že nikto sa neprihlásil, my zistíme, že budeme tu fakt zapadávať, ako niekde na Sibíri
do snehu. Kto z diaľničnej spoločnosti vyjde na Cintorínsku ulicu, nikto. Novotný s lopatou
bude toto robiť.
Starostka – z diaľničnej prešiel cez Cintorínsku. Osobne som to s ním prešla.
Tomáš Hudák – možno by bolo výhodnejšie, aby niekto do konca volebného obdobia získal
zákazku.
Starostka – je tam hodinová sadzba, je tam pohotovosť. Ja neviem, čo by som tam ešte mohla
zmeniť.
Jozefína Kolesárová – ale ostatné podmienky, čo sa týka lehoty splatnosti.
Starostka – do 30 dní mi nedá ani podklady na fakturáciu.
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Tomáš Hudák – včera skončila výzva, či o tom vôbec vedel jeden a druhý.
Bod 15
Záver
Starostka obce ukončila desiate zasadnutie obecného zastupiteľstva, prítomným poďakovala
za účasť. Zasadnutie bolo ukončené o 21:08 hod.
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