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Zápis 2014 

 

Svet v roku 2014 

7. - 23. február - V ruskom meste Soči sa konali XXII. zimné olympijské hry. Najväčšej športovej 

udalosti, ktorá sa koná každé štyri roky sa zúčastnilo 88 krajín. Slovensko reprezentovalo 64 

športovcov. Najúspešnejšou krajinou v medailovej bilancii sa stalo domáce Rusko, ktoré získalo 13 

zlatých, 11 strieborných a 9 bronzových medailí. Slovensko získalo jednu zlatú medailu 

vďaka Anastasii Kuzminovej a v hodnotení krajín tak obsadilo 21. miesto. 

8. marec - Nad Indickým oceánom zmizlo bez stopy lietadlo malajzijskej spoločnosti s 227 

pasažiermi a 12 členmi posádky na palube. Lietadlo malo namierené z Kuala Lumpur do Pekingu. 

Zmiznutie lietadla vyvolalo množstvo špekulácii a rôznych teórií o tom, čo sa vlastne stalo, a či 

lietadlo skutočne spadlo do Indického oceánu. 

17. jún - Ďalšou tragédiou v leteckom svete bolo zostrelenie malajzijského lietadla nad územím 

konfliktom sa zmietajúcej Ukrajiny. Zomrelo 298 ľudí, prevažná väčšina cestujúcich boli 

Holanďania. 

6. jún - Svet si pripomenul 70. rokov od operácie Owerlord (vylodenie v Normandii). Vo 

Francúzsku sa uskutočnili oslavy, ktoré si pripomenuli najväčšiu vyloďovaciu vojenskú operáciu v 

dejinách. Za Slovenskú republiku sa osláv vylodenia spojeneckých síl v Normandii zúčastnil 

minister obrany SR Martin Glváč. Do Francúzska odcestoval v delegácii prezidenta SR Ivana 

Gašparoviča. Na oslavách sa zúčastnili aj dvaja slovenskí vojnoví veteráni 89-ročný Ondrej 

Bubniak a 92-ročný Štefan Miklánek. 

9. august - Zavraždenie černošského chlapca Michaela Browna policajtom v USA vyvolalo 

množstvo protestov proti policajnému násiliu v amerických mestách a otvorilo tému rasizmu. 

Rok 2014 je aj rokom vzniku radikálnej islamskej organizácie Islamský štát, ktorá tvrdí, že je 

zodpovedná za množstvo teroristických útokov najmä v Európe, ale aj v iných častiach sveta, 

islamské krajiny nevynímajúc. 

Najväčší priestor v svetových médiách bol v roku 2014 venovaný hlavne vývoju na Ukrajine, kde 

vypukla občianska vojna. Eskalácia napätia sa v susednej Ukrajine dala do pohybu už začiatkom 

roka 2014, keď si konflikty ozbrojených zložiek a vyzbrojených demonštrantov vyžiadal niekoľko 

desiatok obetí a zdemolovanie centra Kyjeva. Konflikt sa presunul na východ Ukrajiny, ktorá je 

silne proruská a odmietla orientovanie sa na Európsku úniu. V apríli 2014 tzv. proruskí separatisti 

vyhlásili na východe Ukrajiny Doneckú ľudovú republiku a Luhánsku ľudovú republiku. Na Rusku 

federáciu boli uvalené ekonomické sankcie pre údajnú vojenskú podporu separatistov. 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Rusko
https://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensko
https://sk.wikipedia.org/wiki/Anastasia_Kuzminov%C3%A1
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Slovensko v roku 2014 

22. január - Významného životného jubilea sa dožil kardinál Ján Chryzostom Korec, ktorý oslávil 

90 rokov. Medzi gratulantmi sa objavili aj prezident Ivan Gašparovič a predseda vlády Róbert Fico. 

15. marec - Na Slovensku sa uskutočnilo prvé kolo prezidentských volieb. Občania si mohli 

vyberať z pomedzi štrnástich kandidátov: 

BÁRDOS Gyula, 55 r., pedagóg, Senec 

BEHÝL Jozef, Mgr., 57 r., občiansky aktivista, Bratislava 

ČARNOGURSKÝ Ján, JUDr., 70 r. advokát, Bratislava 

FICO Robert, doc. JUDr., CSc., 49 r., predseda vlády Slovenskej republiky, Bratislava 

FISCHER Viliam, prof. MUDr., CSc., FICS, 75 r. lekár - kardiochirurg, Bratislava 

HRUŠOVSKÝ Pavol, JUDr., 61 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Nitra 

JURIŠTA Ján, PhDr., 69 r., vysokoškolský pedagóg, Bratislava 

KISKA Andrej, Ing., 51 r., manažér, Poprad 

KŇAŽKO Milan, 68 r., herec, Bratislava 

MARTINČKO Stanislav, 61 r., generálny riaditeľ spoločnosti, Košice 

MELNÍK Milan, prof. RNDr., DrSc., 75 r., vysokoškolský pedagóg - vedec, Bratislava 

MEZENSKÁ Helena, Mgr., 40 r., poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky, Poprad 

OSUSKÝ Peter, MUDr., CSc., 60 r., lekár, pedagóg, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, 

Bratislava sa 29.1.2014 vzdal kandidatúry 

PROCHÁZKA Radoslav, doc. JUDr., PhD., 41 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky a 

vysokoškolský pedagóg, Bratislava 

ŠIMKO Jozef, JUDr., 63 r., primátor mesta Rimavská Sobota, Rimavská Sobota 

29. marec – Uskutočnilo sa druhé kolo prezidentských volieb, do ktorého postúpili dvaja kandidáti 

Róbert Fico a Andrej Kiska. Novým slovenským prezidentom sa stal Andrej Kiska s počtom 1 307 

065 (59,38 %) hlasov. Róbert Fico získal 893 841 (40,61 %) hlasov. Druhého kola volieb prezidenta 

sa zúčastnilo 50,48 % voličov. Spolu bolo odovzdaných 2 200 906 platných hlasov. 

30. apríl - Na Hlavnom námestí v Bratislave sa konali oslavy desiateho výročia vstupu Slovenska 

do Európskej únie. Slávnostné podujatie sa uskutočnilo za účasti premiéra Roberta Fica, predsedu 

Národnej rady SR Pavla Pašku, šéfa Európskeho parlamentu Martina Schulza, predsedu Európskej 

rady Hermana von Rompuya, ako aj podpredsedu Európskej komisie Maroša Šefčoviča. 

3. máj - Uplynulo 95 rokov od tragickej smrti generála Milana Rastislava Štefánika. Pri tejto 

príležitosti sa uskutočnila spomienková slávnosť kladením vencov na Bradle. 

5. júl - Cyrilo-metodskou národnou púťou sa začali v Nitre oslavy 1151. výročia príchodu sv. Cyrila 

a sv. Metoda na Veľkú Moravu. Na slávnostnej svätej omši na Svätoplukovom námestí sa zúčastnili 

tisícky veriacich zo všetkých kútov Slovenska. Arcibiskup Mario Giordana apoštolský nuncius na 
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Slovensku, priniesol pozdrav a apoštolské požehnanie Svätého Otca Františka. 

29. august - Pred sedemdesiatimi rokmi vypuklo Slovenské národné povstanie. Pri tejto príležitosti 

sa uskutočnili oslavy v Banskej Bystrici. „Naša dnešná sloboda, demokracia aj štátna nezávislosť, 

postavenie Slovenskej republiky vo svete, naše príležitosti, aj naše historické sebavedomie, to všetko 

sa odvíja od rozhodnutia účastníkov Slovenského národného povstania (SNP) vydať sa na boj proti 

zlu.“ Tieto slová vyhlásil na oslavách v Banskej Bystrici prezident Andrej Kiska. S príhovormi 

vystúpili aj český prezident Miloš Zeman, predseda Národnej rady SR Pavol Paška a premiér SR 

Robert Fico. 

6. október - Na poľsko-slovenských hraniciach na Dukle pri príležitosti 70. výročia Karpatsko-

duklianskej operácie a Dňa obetí Dukly najvyšší predstavitelia SR položili vence k Pamätníku 

československých vojakov a vzdali úctu obetiam a bojovníkom, ktorí položili životy v neďalekých 

lesoch počas jednej z najťažších bitiek druhej svetovej vojny. V slávnostných príhovoroch si 

prezident SR Andrej Kiska i premiér Robert Fico spomenuli na obete z radov Čechov a Slovákov, 

ktoré sú pochované na neďalekom cintoríne i na všetky obete tohto krviprelievania. 

Po prezidentských voľbách sa konali na Slovensku komunálne voľby. Voliť prišlo 48,34 % 

oprávnených voličov. Najväčší úspech dosiahli nezávislí kandidáti na starostov a primátorov, ktorí 

boli volení v 1104 obciach a mestách. Z politických strán zvíťazila strana Smer-SD, ktorej 

kandidáti uspeli v 847 obciach a mestách, čo je 29,11 %. Na treťom mieste skončilo KDH, ktoré 

získalo 122 postov (4,19 %) starostov a primátorov. Ďalej SMK 107 (3,67 %), Most-Híd 87 

(2,99 %). Koalícia Smer-SD a KDH má 68 starostov a primátorov (2,33 %). V zastupiteľstvách 

miest a obcí bude najviac nezávislých poslancov, a to 6000 (28,91 %). Nasledujú poslanci za 

Smer-SD, 5123 (24,68 %), KDH 2190 (10,55 %), SMK 1151 (5,54 %), SNS 841 (4,05 %), 

Most-Híd 829 (3,99 %). 

29.október - Aeromobil zo Slovenska – Slováci sa pozitívne zviditeľnili vo svete vďaka projektu 

lietajúceho auta. Nápad, za ktorým stoja Juraj Vaculík a Štefan Klein vzbudil celosvetovú pozor-

nosť. Svet sa tak vďaka nim priblížil k splneniu snov našich predkov či vízii mnohých sci-fi spiso-

vateľov.  

 

Počasie 2014 

Rok 2014 sa považuje za historický najteplejší od čias meteorologických meraní. Zima bola 

mimoriadne teplá, v januári dosahovali teploty až 13 °C. Výraznejšie ochladenie nenastalo ani ku 

koncu zimy. Začiatok jari bol sprevádzaný jasným a polojasným počasím. V apríli vystúpili denné 

teploty v istých oblastiach až na 24 °C. Aj napriek slnečným teplým dňom zasiahol slovenské 

územie na východe krajiny 15. mája 2014 silný nárazový vietor, ktorý váľal stromy, strhával 
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strechy. Vietor dosahoval až 66 km/hod. Víchrica neobišla ani Tatry, kde vyvrátila množstvo 

stromov. V máji zasiahli Európu rozsiahle povodne, výrazne bolo prírodným živlom postihnuté 

hlavne Srbsko. Leto bolo na Slovensku sprevádzané zo začiatku tropickými horúčavami, kedy 

teplota dosahovala až 36 °C. V júli na území Slovenska bolo meteorológmi zaznamenaných až 29 

júlových dní s výskytom búrok. 21. júla - prívalová vlna po silnej búrke vo Vrátnej doline úplne 

zničila cestu z Terchovej k spodnej stanici sedačkovej lanovky na Chleb. 

Jeseň v roku 2014 bola jednou z najteplejších v histórii meteorologických meraní. Nadnormálne 

teplé boli všetky tri jesenné mesiace. Až v poslednom novembrom týždni sa zvýraznili teplotné 

rozdiely medzi zvyčajne chladnejšími severovýchodnými regiónmi Slovenska a jeho teplejšími 

juhozápadnými oblasťami. December opäť nepriniesol bohatú snehovú nádielku, ale pomerne teplé 

počasie na Vianoce. Silvester už bol chladnejší, na Lomnickom štíte bolo nameraných - 26°C. 

 

Naša obec v roku 2014 

 

Štatistika obyvateľstva 

Počet obyvateľov s trvalým pobytom v obci Nižný Klátov k 31.12.2014 bolo 780 

Prisťahovaní obyvatelia na trvalý pobyt: 41 

Odsťahovaní obyvatelia z trvalého pobytu: 17 

Narodení obyvatelia  – trvalý pobyt: 7 

Zomrelí obyvatelia – trvalý pobyt: 3 

Počet sobášov uzavretých na matričnom úrade v Nižnom Klátove: 5 

 

Financovanie obce (rozpočet, záverečný účet) 

V roku 2014 Obec Nižný Klátov hospodárila s prostriedkami, ktoré schválilo obecné zastupiteľstvo 

12. 3. 2014 prijatým uznesením č. 5/2014. Celkové príjmy boli schválené vo výške  598 488 €, 

výdavky vo výške 616 539 €. Schodok rozpočtu 18 051 € bol krytý prevodom z rezervného fondu a 

dočerpaním dotácie. K 31.12.2014 boli skutočné príjmy obce vo výške 519 008,8 €, výdavky vo 

výške 625 575 €. 

Počet daňovníkov v roku 2014 bol 826, s výškou dane 24 089 €. Reálne do obecnej pokladne prišlo 

20 740 €, nedoplatok bol vo výške 3 349 €. Komunálny odpad malo zaplatiť 825 poplatníkov vo 

výške 27 223 €. Reálne sa vyzbieralo 25 990 €, nedoplatok bol 1 233 €. Príspevok z recyklačného 

fondu bol 95 €. Výdavky spojené s likvidáciou odpadov predstavovali sumu 21 656 €. Dohromady 

bolo vyprodukovaného 237 ton odpadu. Komunálny odpad – 171 ton, sklo – 13 ton, plasty – 5 ton 

a objemový odpad – 42 ton. 
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Obci v roku 2014 boli poskytnuté dotácie v celkovej výške 240 545,44 €. Na matričnú činnosť bola 

poskytnutá dotácia vo výške 2 869,09 €, evidenciu obyvateľstva 247,17 €, likvidáciu odpadu 95 €. 

Dotácia vo výške 3 185,26 € bola určená na výdavky spojené s voľbami. Prostriedky pre Základnú 

školu v Nižnom Klátove boli prijaté vo výške 227 110,00 €. Z úradu práce sociálnych vecí bol 

poskytnutí príspevok v sume 2 113,73 € na rozvoj zamestnanosti a 106,54 € na dobrovoľnú činnosť. 

Z rozpočtu obce bol poskytnutý príspevok vo výške 8 847 € na činnosť Školského klubu detí pri 

Základnej škole v Nižnom Klátove. Ďalej boli z rozpočtu obce poskytnuté dotácie pre centrá 

voľného času v Košiciach, ktoré navštevujú deti s trvalým pobytom v obci Nižný Klátov, spolu to 

bol príspevok vo výške 773,50 €. Rozpočtová organizácia, Základná škola v Nižnom Klátove 

hospodárila s rozpočtom vo výške 234 168,14 €, na mzdy a prevádzku bolo poskytnutých spolu 216 

090 €. V rámci finančných prostriedkov určených na prevádzku budovy školy sa v roku 2014 začala 

rekonštrukcia počítačovej učebne, na chodbách sa upravila podlaha, boli vymaľované chodby a 

doplnená interaktívna tabuľa.  

Poslanci obecného zastupiteľstva dňa 19.6.2014 na zasadnutí obecného zastupiteľstva schválili ce-

loročné hospodárenie obce za rok 2013 bez výhrad. Obec rok 2013 ukončila so schodkom -

16.444,11 €.  

 

Investície obce 

 V roku 2014 sa uskutočnila v poradí tretia čiastková kolaudácia obecnej kanalizácie v 

zmysle stavebného povolenia z roku 1999. Kolaudácia sa uskutočnila 24.6.2014 a rozhodnutie 

o povolení zmeny stavby a užívania vodnej stavby „Kanalizácia – Nižný Klátov“ sa stalo 

právoplatným dňa 14.8.2014. Dňa 28.11.2014 bolo obecným zastupiteľstvom schválené zverenie 

kanalizácie (v hodnote 144 225,49 €) do správy Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. v 

zmysle zmluvy o výkone správy majetku Obce Nižný Klátov s VVS, a. s.  Stavba mohla byť 

zrealizovaná aj vďaka majiteľom pozemkov, ktorí umožnili výstavbu kanalizácie na svojich 

pozemkoch a to bezodplatne. Poďakovanie patrí rodine Miklodovej, Ondrejkovičovej, pani 

Korlovej, Kuráňovej, pánovi Čižmárovi, Bernátovi a Zajacovi. Celkovo v rámci tretej etapy bola 

vybudovaná kanalizácia v dĺžke 310,87  m, vrátane 16 prípojok, ktoré boli v dĺžke 66,35 m. 

 V mesiaci jún bolo vymenených 19 ks ampliónov verejného rozhlasu. V časti Gruby a 

Mlynky, vedľa cesty III triedy 050193 bolo doplnené vedenie verejného osvetlenia a osadených 5 

kusov lámp. Zároveň bolo vymenených 11 ks kontajnerov (1100 l) na komunálny odpad. Dňa 

2.10.2014 prebehli udržiavacie práce na ceste III triedy a miestnych komunikáciách, v časti Mlynky 

bol vybudovaný rigol, priepust a vyasfaltovaná cesta. Súbežne sa začalo s výstavbou vodovodu na 

začiatku obce (Mlynky).  

Samospráva obce 
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Za rok 2014 na zasadnutiach obecného zastupiteľstva (spolu 6) bolo prijatých 68 uznesení, dve 

všeobecne záväzné nariadenia obce. 

Pre obyvateľov obce bol do každej domácnosti rozdaný stolový kalendár aj so základnými údajmi 

o obci, stránkových hodinách obecného úradu, pošty a telefonických kontaktoch.  

 

Ťažba uránu na Jahodnej 

V súvislosti s ťažbou uránu na Jahodnej obec odmietla podpísať memorandum proti ťažbe a 

uprednostnila spoluprácu so samosprávou a občianskymi združeniami. O odmietnutí memoranda 

ministra životného prostredia Petra Žigu priniesol článok denník Korzár v Košiciach 6. 3. 2014 

„Podľa poslancov treba dať v tejto oblasti prednosť spolupráci s občianskymi združeniami a obcami 

navzájom,“ hovorí starostka Marcela Jokeľová (nezávislá).“  

viac:https://kosice.korzar.sme.sk/c/7125332/kosicke-samospravy-neveria-zigovmu-memorandu-o-

urane.html#ixzz5ELYknvUI  Memorandum bolo odmietnuté z obavy, že nedáva žiadne záruky, aby 

sa ťažbe uránu na Jahodnej zabránilo. Občianske združenia a aktivisti zorganizovali protesty a 

distribuovali letáky s pozvánkou „ Stop uránu! Zastavme urán teraz!  V obci sa na distribúcii 

letákov podieľali poslanci obecného zastupiteľstva. Ďalšie protestné stretnutie sa uskutočnilo 6. 4. 

2014.  Napriek nesúhlasu občanov okolitých obcí vrátane Nižného Klátova hrozba ťažby naďalej 

pretrvávala.  Minister Peter Žiga sa na 35. schôdzi NR SR vyjadril, že ťažba uránu môže byť 

nakoniec schválená. V rozprave k novele geologického zákona sa vyjadril: „Preto to skrátené 

legislatívne konanie, pretože municipalita, mestá a obce dotknuté v Košiciach, Košice-Sever 

a Nižný Klátov povedali, že nechcú memorandum ministra životného prostredia proti ťažbe 

uránu. Zástupcovia týchto obcí sa vyjadrili, že nechcú memorandum proti ťažbe uránu. Tie, 

ktoré sa majú potom vyjadrovať v samotnom banskom podľa, v banskom konaní, tí 

zástupcovia, tí zastupitelia sa vyjadrili, že nechcú to memorandum. Takže hrozí, že keď sa to 

dostane do banského konania, tak môže naozaj byť schválená ťažba uránu v Košiciach.“  

O túto tému sa zaujímal redaktor Silver Jurtinus, ktorý obci zaslal otázky k danej téme. 

Odpovede boli dňa 4.6.2014 zaslané a spracované v článku Minister prekrútil stanoviská 

dotknutých miest, Kremnické noviny, zo dňa 26.6.2014 strana 6, 

http://www.kremnica.sk/files/kn/kn_2014_06.pdf. V článku sa okrem iného uvádza, že obyvatelia 

obce sú proti ťažbe uránu a teda proti akejkoľvek možnosti tento zákaz obísť.   

 

Aktivity obce v súvislosti s ťažbou amfibolitu 

Dňa 4. 12. 2013 povolil Hlavný banský úrad banskú činnosť v dobývacom priestore Vyšný Klátov I 

firme RICORSO, s.r.o., ktorá v predmete svojej činnosti nemala banskú činnosť. Firma oslovila 

vlastníkov pozemkov v blízkosti lomu so zámerom na ich odkúpenie. V prípade, že by nebola firma 

https://kosice.korzar.sme.sk/c/7125332/kosicke-samospravy-neveria-zigovmu-memorandu-o-urane.html#ixzz5ELYknvUI
https://kosice.korzar.sme.sk/c/7125332/kosicke-samospravy-neveria-zigovmu-memorandu-o-urane.html#ixzz5ELYknvUI
http://www.kremnica.sk/files/kn/kn_2014_06.pdf
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RICORSO úspešná, mala podniknúť kroky na vyvlastnenie nehnuteľnosti. 

V súvislosti s problémovou situáciou ohľadom ťažby amfibolitu bola dňa 7. 3. 2014 odvysielaná 

reportáž v správach RTVS „Nátlak pri predaji pozemkov nevyšiel“. 

Dňa 12. 3. 2014 bola firme KRUŠGEO. SK, s.r.o. súdom uložená povinnosť vypratať 

nehnuteľnosti, ktoré využívala pri lome bez súhlasu ich vlastníkov a zaplatiť súdne trovy vo výške 

547, 71 eur. Dňa 12.6.2014 bol potrebný výjazd hasičov do lomu z dôvodu úniku oleja, na ktorý 

obec upozornili obyvatelia obce. Súdne rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 20. 6. 2014, ale firma 

KRUŠGEO.SK, s.r.o. ignorovala nariadenie súdu. Nakoniec však došlo k vyprataniu nehnuteľností. 

Súdne konanie bolo možné vďaka sponzorom, ktorí prispeli na právnu pomoc vo výške 1 000 €.  

 

Deň matiek 

Deň matiek patrí medzi podujatia, ktoré každoročne obec organizuje v spolupráci so základnou 

a materskou školou. Cieľom tejto kultúrnej akcie je poďakovať všetkým mamám, babkám a 

prababkám, ktoré s láskou vychovávajú a starajú sa o deti, vnukov a pravnukov. V roku 2014 tento 

deň pripadol na 16. máj. Na úvod sa všetkým mamám prihovoril zástupca starostky obce Ing. Ján 

Hlavačka. Deti materskej školy, žiaci základnej školy a žiaci hudobného odboru základnej 

umeleckej školy si pre ne pripravili bohatý program. Deti ako poďakovanie svojím mamám 

odovzdali živé ruže. 

 

Juniáles 2014 

Mesiac Jún sa v našej obci spája aj so spoločensko-kultúrnym podujatím pod názvom Juniáles. 

Výnimkou nebol ani rok 2014. Juniáles sa konal 21. júna. Začal futbalovým turnajom o 13. 00 hod, 

ktorého sa zúčastnilo 11 mužstiev. Družstvá z Nižného Klátova obsadili 2. a 3. miesto. Pre deti boli 

pripravené rôzne súťaže. Nepochybne najzaujímavejšie bolo maľovanie na tvár. Oficiálny program 

sa začal o 16.00 hod príhovorom starostky obce PhDr. Ing. Marcely Jokeľovej. Následne vystúpili 

deti z materskej školy a žiaci hudobného odboru Základnej umeleckej školy. Pod vedením pani 

učiteľky Marcely Šedivej nám zahrali a zaspievali Emmka Müllerová, Evka Staníková, Kamilka 

Vaľová, Katka Kollárová, Veronika Vaľová, Paťko Tirpák, Frederik Sceranka. S programom 

sa predstavila aj folklórna skupina Blancar, baletný a folklórny súbor Jahodná. Divákov a 

účinkujúcich neodradilo ani nepriaznivé počasie. Program ukončilo vystúpenie Klubu dôchodcov z 

Nižného Klátova. Pokračovala voľná zábava, ktorú spríjemňovala hudba skupiny Samson. Pre 

obyvateľov obce a účinkujúcich bol aj tento rok pripravený guľáš. Pri organizácii Juniálesu 

pomáhali dobrovoľníci, pracovníčky obce, materskej školy, školskej jedálne, poslanci a poslankyne 

obecného zastupiteľstva. 
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Voľby 2014 

Rok 2014 bol v našej krajine bohatý na voľby. Obyvatelia našej obce mali možnosť prísť k 

volebným urnám až trikrát a odovzdať hlas svojim kandidátom. 

  

Voľba prezidenta SR 

Dňa 29. marca 2014 sa uskutočnilo 2. kolo prezidentských volieb, v ktorom si občania mohli 

vybrať spomedzi dvoch kandidátov, a to: Róbert Fico a Andrej Kiska. Z 636 oprávnených voličov 

prišlo k volebným urnám 351 voličov (55,18%). Bolo odovzdaných 348 platných hlasovacích 

lístkov. Výsledky volieb: Róbert Fico   - 118 hlasov, Andrej Kiska 230 hlasov. 

 

Voľby do Európskeho parlamentu  

Dňa 24. mája 2014 sa uskutočnili voľby do europarlamentu. Na území Slovenska si občania volili 

13 kandidátov. K volebným urnám v našej obci prišlo 86 oprávnených voličov (13,62%). Bolo 

odovzdaných 86 platných hlasovacích lístkov. 

 

Komunálne voľby 

 Dňa 15. novembra 2014 sa uskutočnili na Slovensku voľby do orgánov samosprávy obcí. 

Obyvatelia Nižného Klátova si mohli voliť starostu spomedzi 6 kandidátov. Siedmych poslancov 

obecného zastupiteľstva si obyvatelia obce volili z 19 kandidátov. 

Výsledky volieb: 

Kandidáti na starostu: 

1. Čonka-Skyba Jaroslav, 41r., živnostník, Strana TIP 

2. Drábik Jozef, Ing., 56r., manažér, nezávislý kandidát 

3. Jokeľová Marcela, PhDr. Ing., 42r., doktor filozofie,  nezávislý kandidát 

4. Korpesio Metod, Bc., 48r., SZČO, KDH a SMER-sociálna demokracia 

5. Staníková Gabriela, Ing., 38r., administratívny pracovník, nezávislý kandidát 

6. Truhanová Eva, 48r., učiteľka v MŠ, nezávislý kandidát 

   

Kandidáti na poslancov obecného zastupiteľstva: 

 1. Bernátová Renáta, Mgr., 28r., súdny asistent, SMER- sociálna demokracia 

 2. Čonka-Skyba Jaroslav, 41 r., SZČO, Strana TIP 

 3. Čokina Peter, Ing., 56 r., vojak z povolania, Strana  občianskej ľavice - SOĽ 

 4. Drábik Jozef, Ing., 56r., manažér, Slovenská národná  strana 

 5. Drábiková Júlia, 57r., skladník, SIEŤ 

 6. Hajduková Gabriela, Ing., 43 r., IT manažér, SMER –  sociálna demokracia 
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 7.  Haraj Kamil, 38 r., živnostník, Strana občianskej ľavice - SOĽ 

 8.  Hudák Tomáš, 33 r., barman, nezávislý kandidát 

 9.  Jokeľ Radoslav, 44 r., automechanik, SIEŤ 

10. Jokeľová Danuša, 56 r., opatrovateľka, SIEŤ 

11. Kolesárová Jozefína, 48 r., poštový doručovateľ, nezávislý kandidát 

12. Kollár Daniel, Mgr., 25 r., advokátsky koncipient, NOVA 

13. Korpesio Metod, Bc., 48 r., SZČO, KDH 

14. Novotný Ivan, M.A., 56 r., vysokoškolský pedagóg, nezávislý kandidát 

15. Orviská Iveta, 51 r., školníčka, nezávislý kandidát 

16. Silvay Matej, 25 r., živnostník, nezávislý kandidát 

17. Štefan Lukáš, 31 r., hasič, Slovenská národná strana 

18. Tirpák František, 40 r., živnostník, Strana občianskej ľavice - SOĽ 

19. Vaško Ľubor, 44 r., predák, Strana občianskej ľavice –  SOĽ 

 

Za starostku obce bola vo voľbách 2014 zvolená Jokeľová Marcela, PhDr. Ing. (152 hlasov). 

Poslancami obecného zastupiteľstva sa stali Silvay Matej (190 hlasov), Hudák Tomáš (189 hlasov), 

Kolesárová Jozefína (177 hlasov), Korpesio Metod, Bc. (170 hlasov), Novotný Ivan, M.A. (156 

hlasov), Haraj Kamil (144 hlasov), Drábiková Júlia (121 hlasov). Ustanovujúce zhromaždenia 

obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo 14. 12. 2014. 

Člen miestnej volebnej komisie Mikuláš Bernát oboznámil prítomných s výsledkami volieb a 

odovzdal osvedčenia starostke a poslancom obecného zastupiteľstva. Novozvolená starostka a 

poslanci zložili sľuby. Starostka sa poďakovala odstupujúcim poslancom za ich prácu pre obec, za 

podporu a pomoc pri riešení rôznych situácií a problémov v obci. Novozvoleným poslancom 

blahoželala k zloženiu sľubu a začatiu výkonu mandátu v územnej samospráve. Zastupovaním 

starostky obce bol poverený Matej Silvay. Za poslanca oprávneného zvolávať zasadnutia obecného 

zastupiteľstva bol zvolený Bc. Metod Korpesio. Na zasadnutí bola zriadená: komisia na ochranu 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v zložení: Júlia Drábiková, Kamil 

Haraj, Bc. Metod Korpesio. Obecné zastupiteľstvo schválilo Júliu Drábikovú do funkcie 

zástupcu sobášiaceho v matričnom obvode Nižný Klátov. 

 

Základná a materská škola 

Dňa 02.09.2014 svoje brány otvorila aj Základná škola v Nižnom Klátove. Školu v školskom roku 

2014/2015 navštevovalo 90 žiakov, z toho 7 prvákov. Otvorenie prebehlo v sále kultúrneho domu, 

kde sa žiakom a rodičom  prihovorila riaditeľka školy a starostka obce. Pre prváčikov boli 

pripravené farbičky a výkresy. 
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Materskú školu začalo navštevovať 20 detí, z toho 7 predškolákov. Dňa 31.1.2014 sa v materskej 

škole uskutočnila otvorená hodina anglického jazyka, na ktorej mali deti možnosť spolu s pani 

učiteľkou Erikou Markovičovou ukázať svojím rodičom, čo sa všetko naučili. Otvorená hodina 

bola veselá, deti boli disciplinované a snaživé. Na záver pani učiteľka rozdala deťom sladkú 

odmenu a odovzdala Certifikáty o absolvovaní Anglického jazyka v prvom polroku školského 

roka 2014/2015. 

Dňa 10.2.2014 navštívil svoju bývalú materskú školu a zúčastnil sa besedy o hokeji obyvateľ našej 

obce Oliver Jokeľ. Deťom ukázal svoje dresy, hokejku a každému doniesol plagát hokejového 

klubu HC Košice, kde pôsobí ako útočník. 

V roku 2014 prebehli aj voľby do školskej samosprávy. Dňa 14.5.2014 bola zriadená rada školy pri 

ZŠ. Za predsedníčku rady školy bola zvolená Mgr. Šarlota Socháňová. Dňa 12.5.2014 bola zriadená 

rada školy pri MŠ. Za predsedníčkou rady školy bola zvolená Ing. Tatiana Chovanová. Funkčné 

obdobie rady školy sú štyri roky. 

V máji sa uskutočnili voľby riaditeliek našich škôl. Dňa 23.5.2014 bola školskou radou za 

riaditeľku materskej školy vybraná PaedDr. Verona Piknová, dňa 29.5.2014 za riaditeľku 

základnej školy Mgr. Anna Hudáková. Do zaslúženého dôchodku odišla riaditeľka materskej 

školy Irena Andrusová, ktorá pôsobila ako riaditeľka materskej školy 21 rokov. V škole pracovala 

od roku 1993 do 30. júna 2014. 

 

Prietrž mračien 

Dňa 12.júla 2014 zažila naša obec prietrž mračien. Veľké množstvo zrážok spôsobilo, že sa po 

Čaksovej ulici valil prívalový dážď. O 6:00 hod bolo potrebné privolať hasičov, ktorí pomocou 

ponorného čerpadla odčerpávali vodu z rigolov, ktoré sa zaniesli konármi a lístím z lesa. Po hodine 

sa hasičom podarilo sfunkčniť priepust odvádzajúci vodu z rigolov do Myslavského potoka 

a hladina vody sa výrazne znížila. Celý deň obyvatelia ulice čistili komunikáciu a rigoly, ktoré boli 

znečistené v dĺžke cca 800 metrov.  

 

Šport v našej obci 

Aj v roku 2014 sa naši hokejisti zúčastnili turnajov v Spišskej Novej Vsi, kde obsadili 3.miesto a v 

Gelnici, kde obhájili 2.miesto. V máji sa mužstvo HK Nižný Klátov zúčastnilo turnaja Ga-Me-Ra 

& Klivent CUP v Košiciach v CROW Aréne. V silnej konkurencii mužstiev obsadili 9. miesto. 

V miestnom pohostinstve RAMAS sa 16. novembra 2014 uskutočnil Klátovský gulečníkový 

turnaj o najlepšieho amatérskeho hráča biliardu. Turnaja sa mohli zúčastniť obyvatelia obce nad 18 

rokov. Víťazom turnaja sa stal Michal Legát, na druhom mieste skončil Jozef Tomčani a na treťom 

Peter Škovran. 
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Z dejín našej obce 

V tomto roku uplynulo sto rokov od vypuknutia prvej svetovej vojny, ktorej dôsledky neobišli ani 

náš Nižný Klátov. Atentát na rakúskeho následníka trónu Františka Ferdinanda d´Este sa stal 

dôvodom na vypuknutie jedného z najväčších konfliktov v novodobých dejinách. Dňa 28. júla 1914 

Rakúsko-Uhorsko vyhlásilo vojnu Srbsku. V Nižnom Klátove boli 26. júla 2014 vyvesené 

mobilizačné vyhlášky. Narukovať mali všetci muži schopní vojenskej povinnosti do 37 rokov. 

Postupne bolo odvedených 60 mužov z Nižného Klátova. Domov sa nevrátilo 15 mužov, z ktorých 

väčšina padla na ruskom fronte. Boli to: Matej Rozum, Juraj Kušnír, Michal Čižmár, Michal 

Vaško, Juraj Mikula, Matej Hudák, Štefan Oreško, Michal Kubík, Štefan Vaško, Ondrej 

Kolesár, Michal Kolesár, Matej Rozum, Michal Potočňák, Ján Tirpák, Jozef Danč. 

 

Zápis za rok 2014 do obecnej kroniky zapísaný na základe uznesenia č. 272/2018 zo dňa 
12.6.2018. 

 


