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Zápis 2015 

Svet v roku 2015 

1 . január - Litva sa stala 19. členom eurozóny. 

7. január - Svetová hrozba terorizmu neobišla ani rok 2015. Začiatok roka sa niesol v znamení 

teroristického útoku na parížsku redakciu satirického týždenníku Charlie Hebdo, ktorá sa preslávila 

karikatúrami proroka Mohameda. Zabili 12 ľudí, ďalší útok nasledoval o deň neskôr. V médiach sa 

objavila správa, že zbrane, ktoré teroristi použili pochádzali zo Slovenska. 

6. február - prostredníctvom online hry Tetris predstavila Európska centrálna banka (ECB) novú 

dvadsaťeurovú bankovku, oficiálne bola predstavená prezidentom ECB Mariom Draghimo 

24.februára. Emitovať sa začala 25. novembra. 

8. - 9. máj - Európa si pripomenula sedemdesiat rokov od ukončenia druhej svetovej vojny a 

víťazstva nad nacizmom na starom kontinente. Spomienky sa niesli v duchu rôznych pietnych akcií 

a osláv v mnohých európskych krajinách. Valné zhromaždenie OSN v rezolúcii 59/26 z 22. 

novembra 2004 vyhlásilo 8. a 9. máj za Dni spomienok a zmierenia na počesť všetkých, ktorí 

zomreli počas 2. svetovej vojny. 

5. júl – konalo sa referendum o záchrannom programe 2015 v Grécku. 

27. august - Migračná kríza, ktorá pokračovala a svet sa v nej zmietal aj v tomto roku, si neďaleko  

našich hraníc vyžiadala ďalšie obete. V Rakúsku objavili policajti kamión so 71 mŕtvymi 

utečencami. Podľa zistení polície sa migranti udusili ešte na území Maďarska, kadiaľ kamión 

prechádzal. Vozidlo bolo v minulosti majetkom slovenského potravinárskeho podniku Hyza. 

30. august - Rusko sa oficiálne zapojilo do vojny v Sýrii a spustilo letecké útoky voči pozíciám 

Islamského štátu a proti opozícii prezidenta Baša al-Asada. Opozícia, ktorá bola prezentovaná 

západnými médiami ako umiernená, mala podľa niektorých zdrojov podporu radikálnej islamskej 

organizácie Al Káida, a zároveň výraznú podporu a vojenskú pomoc od USA. 

13. november - Vo Francúzsku došlo k veľkej tragédii. Viacnásobné útoky militantov z Islamského 

štátu si v Paríži vyžiadali 130 mŕtvych a okolo 352 zranených (niektoré zdroje uvádzali iný počet 

zranených). Atentátnici postrieľali najviac ľudí v koncertnej sále Bataclan. Zomrelo tam 89 ľudí. 

Ďalším terčom útoku sa stal napríklad štadión Stade de France, kde prebiehal futbalový zápas medzi 

Nemeckom a Francúzskom. Spolu útočníci spáchali šesť útokov strelnými zbraňami a štyri 

samovražedné bombové útoky. Francúzsky prezident Francoise Holland vyhlásil v krajine 

výnimočný stav a navrhol uzavrieť hranice. 

15. december - v Európskej únii bol zrušený poplatok za roaming. 

22. december - Medzinárodná organizácia pre utečencov zverejnila informáciu, že v roku 2015 sa 

do Európy dostalo vyše milión migrantov. 
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Slovensko v roku 2015 

12. január - prezident SR Andrej Kiska za účasti predsedu NR SR Petra Pellegriniho a podpred-

sedu vlády SR (a ministra financií SR) Petra Kažimíra slávnostne vymenoval Jozefa Makúcha do 

funkcie guvernéra Národnej banky Slovenska, po jeho opätovnom zvolení Národnou radou SR 27. 

novembra 2014 na funkčné obdobie šiestich rokov.  

7. február - Na Slovensku sa uskutočnilo Referendum o rodine. Bola zaznamenaná veľmi nízka 

účasť, iba 21,41 %. Referendum tak bolo neplatné. Voliči mali k dispozícii tri otázky: 

1. „Súhlasíte s tým, aby sa nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným 

mužom a jednou ženou?“ 

2. „Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené 

osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?“ 

3. „Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho 

správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?“ 

Štvrtá otázka: „Súhlasíte s tým, aby žiadnemu inému spolužitiu osôb okrem manželstva nebola 

priznaná osobitná ochrana, práva a povinnosti, ktoré sú právnymi normami k 1. marcu 2014 

priznané iba manželstvu a manželom – najmä uznanie, registrácia či evidovanie ako životného 

spoločenstva pred verejnou autoritou, možnosť osvojenia dieťaťa druhým manželom 

rodiča?“ nebola uznaná Ústavným súdom. 

8. máj - Slovensko si pripomenulo 70 rokov od ukončenia druhej svetovej vojny, a to oslavami na 

najväčšom vojenskom cintoríne v Liptovskom Mikuláši. Osláv sa zúčastnili aj najvyšší politickí 

predstavitelia predseda vlády SR Robert Fico, prezident SR Andrej Kiska, predseda Národnej rady 

SR Peter Pellegrini. Hlavný program osláv konca druhej svetovej vojny sa začal preletom stíhačiek 

nad pietnym areálom. K centrálnemu pamätníku položili vence najvyšší ústavní činitelia a asi 30 

diplomatov z rôznych krajín sveta. 

20. máj - za predsedu Najvyššieho kontrolného úradu SR bol zvolený Karol Mitrík. Návrh podal 

predseda SDKÚ-DS, Pavol Frešo. Mitrík získal v tajnej voľbe 82 poslaneckých hlasov. 

V roku 2015 nás opustilo viacero významných osobností z kultúrnej a spoločenskej oblasti. 

Verejnosť asi najviac zasiahla správa o úmrtí hereckej legendy Ladislava Chudíka 29. júna 2015,  

kardinála Jána Chryzostona Korca 24. októbra 2015. Tretieho júla sa Slovensko navždy rozlúčilo 

s predstaviteľom slávneho Adama Šangalu, hercom Ivanom Palúchom, ktorý zomrel vo veku 75 

rokov a 20. júla  slovenský herecký svet opustila Magda „Majda“ Paveleková. Podľa jej slov mala 

v sebe šľachtickú krv a bola potomkom rodu Koháryovcov. Zomrela vo veku 84 rokov. 

1. október - Slovenský parlament schválil zníženie DPH na 10% na desať základných potravín, z 

ktorých je na pultoch viac ako sto rôznych výrobkov. 

12. október - Slovensko sa prvýkrát kvalifikovalo na majstrovstvá Európy vo futbale. 
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11. december - Na Slovensko prišla ďalšia automobilka. Na úrade vlády bola podpísaná 

investičná zmluva s automobilkou Jaguar Land Rover. Zmluvu podpísali predseda vlády SR 

Robert Fico a generálny riaditeľ Jaguar Land Rover Ralf Dieter Speth. Automobilový gigant, 

ktorý patrí indickému koncernu Tata Motors, si vybral slovenskú Nitru za miesto pre svoj nový 

závod. Nový závod s kapacitou výroby 150 až 300 tisíc vozidiel ročne, by mal vytvoriť 2000 až 

4000 nových pracovných miest. Predpokladané investičné náklady sú odhadované na viac ako 1 

miliardu eur. Začiatok výstavby závodu sa očakával v roku 2016 a spustenie prevádzky v roku 

2018 alebo 2019. 

Pozoruhodný výsledok sa podarilo v  roku 2015 dosiahnuť slovenskej trojici v zložení Erik Baláž, 

Karol Kaliský a Jozef Fiala, ktorí stáli za vznikom zaujímavého dokumentárneho filmu s názvom 

Vlčie hory. Film ukazujúci stále divoký život vo východných Karpatoch rozprestierajúcich sa na 

našom, poľskom a ukrajinskom území Organizácia National Geographic zaradila do svojho 

programu. Vďaka tomu sa mohol vysielať v afrických a európskych štátoch a v mnohých ďalších 

krajinách na celom svete. 

Počasie v roku 2015 

Nový rok 2015 nám priniesol prvé týždne zamračené, až oblačné počasie. Teploty dosahovali cez 

deň - 6°C v, noci sa teplota znižovala, až do – 14°C. Koniec januára priniesol husté sneženie v 

kombinácii s dažďom. Na niektorých miestach Slovenska napadalo až pol metra snehu, čo riadne 

skomplikovalo dopravu. Vo februári nastalo oteplenie sprevádzané dažďom a zamračenou oblohou. 

Jar v roku 2015 bola v rámci normálu, iba slabo teplotne nadpriemerná. Na začiatku apríla sa 

objavilo obdobie chladného, veterného a vlhkého počasia, ktoré trvalo do druhej polovici mája. 

Výrazne teplotne nadpriemerný deň bol 16. apríl 2015, keď v Hurbanove dosiahla teplota 

rekordných 28,4 °C. V máji došlo v Prešove k prietrži mračien. 

Začiatkom júna nastúpilo málo oblačné, suché a teplé, miestami až horúce počasie. Dňa 3. júna 

2015 začali horúčavy nad 30 °C, ktoré s výnimkou jedného dňa pretrvali na území Slovenska 10 dní. 

Po slabom ochladení 7. júna 2015 horúčavy vyvrcholili a na východe republiky teplota dosiahla 

33°C. Júl 2015 bol celosvetovo považovaný za najteplejší od roku 1880. V auguste sa horúce dni 

striedali s búrkami z tepla. Na Slovensku sme mali v niektorých krajoch vyhlásený tretí stupeň 

povodňovej aktivity. 

Nastupujúca jeseň priniesla pokles teplôt, ale aj tak bola pomerne teplá. Od 28. septembra do 7. 

októbra 2015 sme mali babie leto. V novembri boli v nížinách zaznamenané mrazy a hmly, a 

naopak vo vysokých polohách boli letné teploty. Napríklad na Štrbskom plese + 18,9°C. 

V decembri sa na našom území zima výraznejšie neprejavila. Prevažovalo počasie, ktoré sa skôr 

podobalo na neskoršiu jeseň – teda mali sme relatívne teplo s nízkou oblačnosťou, hmlami a 

občasným mrholením. Len výnimočne sme sa dočkali sneženia, či vytvorenia snehovej pokrývky. 
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Naša obec v roku 2015 

 

Štatistika obyvateľstva 

Počet obyvateľov s trvalým pobytom v obci Nižný Klátov k 31.12.2015 bolo 777 

Prisťahovaní obyvatelia na trvalý pobyt: 26 

Odsťahovaní obyvatelia z trvalého pobytu: 23 

Narodení obyvatelia – trvalý pobyt: 4 

Zomrelí obyvatelia – trvalý pobyt: 7 

Občania vyradení z evidencie: 3 

Počet sobášov uzavretých na matričnom úrade v Nižnom Klátove: 2 

 

Financovanie obce 

V roku 2015 Obec Nižný Klátov hospodárila s prostriedkami, ktoré schválilo obecné zastupiteľstvo 

17. 6. 2015 uznesením č. 40/2015. Celkové príjmy boli schválené vo výške  625 550 €, výdavky vo 

výške 621 901 €. Schodok rozpočtu 13 989 € bol krytý prevodom z rezervného fondu a dočerpaním 

dotácie. K 31.12.2015 boli skutočné príjmy obce vo výške 510 498,74 €, výdavky vo výške 455 

155,08 €. Zostatok na účte rezervného fondu k 31.12.2015 bol vo výške 47.383,15 €.  

Počet daňovníkov v roku 2015 bol 838, s výškou dane 24 222 €. Reálne do obecnej pokladne prišlo 

20 211 €, nedoplatok bol vo výške 4 011 €. Komunálny odpad malo zaplatiť 829 poplatníkov vo 

výške 27 300 €. Reálne sa vyzbieralo 26 519 €, nedoplatok bol 781 €. Príspevok z recyklačného 

fondu bol 555 €. Výdavky spojené s likvidáciou odpadov predstavovali sumu 21 365 €. Dohromady 

bolo vyprodukovaného 230 ton odpadu, z toho: komunálneho odpadu – 179 ton, skla – 11 ton, 

plastov – 3 tony, objemového odpadu – 28 ton. 

Obci v roku 2015 boli poskytnuté dotácie v celkovej výške 229 997,68 €. Na matričnú činnosť bola 

poskytnutá dotácia vo výške 2 932,74 €, evidenciu obyvateľstva 246,84 €,  na likvidáciu odpadu 

555 €, na stravu, školské pomôcky pre deti v hmotnej núdzi 1 037,80 €. Dotácia vo výške 506,57 € 

bola určená na výdavky spojené s referendom. Prostriedky pre Základnú školu v Nižnom Klátove 

na mzdy a prevádzku a ostatné výdavky boli prijaté vo výške 219 353 €, na výchovné prostriedky 

pre predškolákov 922 €. Z úradu práce sociálnych vecí bol poskytnutí príspevok v sume 4 399,61 € 

na rozvoj zamestnanosti (na úhradu celkovej ceny práce vedúcej školskej jedálne a údržbára)  a 

44,12 € na dobrovoľnú činnosť. Z rozpočtu obce bol poskytnutý príspevok vo výške 9 077 € na 

činnosť Školského klubu detí pri Základnej škole v Nižnom Klátove. Z rozpočtu obce boli 

poskytnuté dotácie pre centrá voľného času v Košiciach, ktoré navštevujú deti s trvalým pobytom v 

obci Nižný Klátov a dotácia na opravu kostola sv. Michala archanjela (národnej kultúrnej 

pamiatky). Spolu boli poskytnuté dotácie vo výške 2 127 €. Rozpočtová organizácia, Základná 
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škola v Nižnom Klátove hospodárila s finančnými prostriedkami vo výške 224 519 €, na mzdy a 

prevádzku bolo poskytnutých spolu 215 663 €. 

Obecné zastupiteľstvo dňa 17.júna.2015 schválilo celoročné hospodárenie obce za rok 2014 bez 

výhrad. Obec rok 2014 ukončila s prebytkom 22 744,35 €, ktorý bol v roku 2015 prevedený do re-

zervného fondu obce.  

 

Investície obce 

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice dňa 11.3.2015 začala výkopové práce na 

vodovode Nižný Klátov – miestne rozvody na ulici Starej Košickej, od 23.3.2015 na ulici Čaksovej. 

Termín na dokončenie stavby bol stanovený na rok 2016. 

Obec vybudovala prístrešok vedľa budovy obecného úradu a  kamerový systém. Kamerový 

systém bol vybudovaný na základe projektu „ZVÝŠENIE BEZPEČNOSTI V OBCI NIŽNÝ 

KLÁTOV“.  Ministerstvo  vnútra SR  projekt  schválilo  a obci   bola poskytnutá dotácia vo výške 

5 000 €, celkové náklady projektu boli vo výške 6 278,40 € (spoluúčasť obce bola vo výške 

1 278,40 €). V obci bolo umiestnených 5 kamier na monitorovanie okolia budovy obecného úradu, 

základnej školy a obecného parku. Cieľom projektu bolo zvýšenie bezpečnosti obyvateľov obce, 

ochrana života a zdravia obyvateľov pred prípadnými útokmi zo strany agresorov, ale aj ochrana 

obecného majetku pred poškodzovaním, ničením vandalmi a zabezpečenie verejného poriadku a 

čistoty v obci.  

 

Samospráva obce 

Za rok 2015 bolo na zasadnutiach obecného zastupiteľstva prijatých 94 uznesení,  5 všeobecne 

záväzných  nariadení obce. Spolu sa konalo 6 zasadnutí, tretie zasadnutie, ktoré sa malo konať na 

základe mailu 3 poslancov obecného zastupiteľstva (Bc. Metoda Korpesia, Jozefíny Kolesárovej, 

Júlii Drábikovej) sa nekonalo, lebo obecné zastupiteľstvo nebolo uznášania schopné. Zastupiteľstvo 

nebolo spôsobilé rokovať, z dôvodu ospravedlnenej neúčasti piatich  poslancov. Obecné 

zastupiteľstvo dňa 19.novembra 2015 uznesenie č. 73 schválilo plán aktív na roky 2015-2020: 

rekonštrukciu domu smútku, ciest, rigolov a s tým spojené náklady na stavebné povolenie, 

projektovú dokumentáciu, verejné obstarávanie, vypracovanie žiadosti a v prípade potreby 

geometrické zameranie. V budove obecného úradu boli svojpomocne upravené kancelárie.  

 

Územný plán obce 

Dňa 8.marca 2015 sa uskutočnilo prerokovanie „Návrhu zmien a doplnkov č.3 ÚPN obce Nižný 

Klátov“ s odborným výkladom spracovateľa dokumentácie. Zámer spracovať zmeny a doplnky č. 3 

územného plánu obce Nižný Klátov v rozsahu: zmena časť Gruby – vedenie, časť hospodársky dvor 

PD Klatov - bitúnok, zákaz banskej činnosti a zámerov na základe požiadaviek obyvateľov obce: 
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riešenie elektrickej, kanalizačnej, vodovodnej siete v lokalite Iberšek, rozšírenie parciel určených na 

výstavbu pri lesnej správe, zakreslenie vedení v zmysle vyjadrenie VSD na parcele 1318, zmenu 

trasovania súkromnej cesty vedľa cesty III triedy (ulica Klátovská) až po napojenie na ulicu Hlavná, 

doplnenie parciel do plánu výstavby IBV v lokalite pri Hore, upraviť priepust dažďovej vody, ktorý 

je vybudovaný v blízkosti chatovej osady Skalka, schválilo obecné zastupiteľstvo dňa 22.novembra 

2013 schválilo uznesením č. 69.  

 

Ťažba uránu na Jahodnej 

Firma Ludovica Energy s.r.o., ktorá usilovala o ťažbu uránu, sa pokúsila predĺžiť dobu platnosti 

prieskumného územia Čermeľ-Jahodná. Po vyjadrení obce Nižný Klátov k danej situácii, 

Ministerstvo životného prostredia vylúčilo obec z konania. Obci bolo dňa 13. februára 2015 

zaslané rozhodnutie o zamietnutí návrhu na predĺženie doby platnosti prieskumného územia. Obec 

sa aj napriek tomu, naďalej usilovala, aby bola účastníkom konania v tejto veci. Reportáž k tejto 

téme odvysielala televízia Markíza dňa 3. marca 2015. Výsledkom konania bolo nepredĺženie 

geologického prieskumu firme Ludovica Energy. Rozhodnutie s definitívnou platnosťou oznámil 

minister životného prostredia Peter Žiga. 

 

Ťažba amfibolitu v našej obci 

Popri ťažbe uránu, bola ťažba amfibolitu v miestom lome ďalším problémom, s ktorým naša obec 

zápasila. Schválená zvýšená ťažba do 50 000 ton ročne pri doprave po existujúcich komunikáciách 

a do 100 000 ton ročne do zriadenia účelovej komunikácie, odklonenia dopravy a pripojenia sa na 

cestu II. triedy č. 548 bola pre obec neprijateľná. Miestne komunikácie ani cesta III. triedy, ktorá 

prechádza katastrom obce neboli stavané na takúto záťaž. Doprava by tak mohla spôsobiť viacero 

problémov a znepríjemniť život obyvateľom obce. Preto Obec Nižný Klátov, prostredníctvom JUDr. 

Ivety Rajtákovej podala žalobu na súd vo veci vydania rozhodnutia o povolení ťažby v miestnom 

lome. Obec podmieňuje ťažbu v lome výstavbou komunikácie, v súlade so záverečným 

stanoviskom k správe o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Vedenie obce je presvedčené, 

že pre povolenie banskej činnosti sú podmienky EIA záväzné (EIA Enviromental Impact Assessmet 

- posudzovanie vplyvov na životné prostredie). EIA je považovaná za jeden z hlavných nástrojov 

medzinárodnej environmentálnej politiky na uskutočňovanie trvalo udržateľného rozvoja, ktorá sa 

vo vyspelých krajinách bežne uplatňuje. Témou EIA bola relácia Klub komunálnej politiky na 

Rádiu Regina Košice dňa 11.2.2015. Starostka obce Marcela Jokeľová v relácii vyslovila 

presvedčenie, že podmienky v EIA sa stanú záväznými aj pre povoľovanie banskej činnosti na 

Slovensku. 
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Účasť Obce Nižný Klátov v združeniach RUDOHORIE a MAS  RUDOHORIE 

Regionálne združenie miest a obcí Rudohorie (RZMO Rudohorie) je dobrovoľným, nezávislým a 

nepolitickým združením 15 obcí a 1 mesta regiónu Rudohorie. Toto združenie je právnickou osobou, 

vzniknutou na základe zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov dňa 02. novembra 1995 so sídlom v Medzeve. Dôvodom vzniku združenia bol zámer 

obcí spojiť sily a prostriedky pri presadzovaní spoločných cieľov a záujmov v rôznych oblastiach 

rozvoja a spoločenského života obcí a umožniť účasť verejnosti na rozhodovaní o zámeroch 

súvisiacich s regionálnou politikou. Naša obec sa rozhodnutím obecného zastupiteľstva zo dňa 17. 6. 

2015 stala členom „Miestnej akčnej skupiny (MAS) RUDOHORIE“. MAS RUDOHORIE 

predstavuje verejno-súkromné partnerstvo, čo znamená zoskupenie obcí, súkromného sektoru a 

neziskových organizácií, ktoré pôsobí na území regiónu Rudohoria od roku 2008. Nakoľko obec 

Nižný Klátov nedodala Uznesenie o vstupe do občianskeho združenia MAS RUDOHORIE v roku 

2008, nebola do roku 2015 jeho súčasťou. Obec tak nečerpala žiadne prostriedky prostredníctvom 

výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja vidieka SR 

2007-2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia Miestnej akčnej skupiny 

RUDOHORIE na rozdiel od 14 obcí a 1 mesta regiónu. Vstup obce Nižný Klátov do „MAS 

RUDOHORIE“ bolo potrebné schváliť aj na zasadnutí výkonného výboru, ktorý vstup schválil od 

1.septembra 2015 a tým bola obec zaradená do stratégie rozvoja regiónu. V súvislosti s 

vypracovaním Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce a stratégie MAS RUDOHORIE 

bolo potrebné realizovať distribúciu dotazníka do domácností. Dňa 4. septembra 2015 bol 

ukončený zber dotazníkov, zozbieraných ich bolo 129 a slúžili ako podklad na vypracovanie novej 

stratégie rozvoja pre ďalšie programovacie obdobie.  

 

Čistenie Nižnoklátovského potoka 

V januári 2015 sa po štvorročných urgenciách uskutočnilo čistenie potoka prostredníctvom SVP, š.p. 

OZ Košice.  

 

Brigády ku dňu Zeme, Dni dobrovoľníctva 

V mesiaci apríli sa konali prostredníctvom dobrovoľníkov a rôznych organizácií brigády po celom 

Slovensku. Čistota okolia a životného prostredia nebola ľahostajná ani dobrovoľníkom v našej obci. 

Do brigád sa okrem dobrovoľníkov zapájali: vedenie obce, poslanci obecného zastupiteľstva, 

základná škola a Klub dôchodcov. Členovia Klubu dôchodcov a správkyňa cintorína pani 

Mária Silvayová si vzali na starosť úpravu cintorína. O zveľadenie miesta posledného odpočinku 

sa postarali Margita Hužvárová, Vladimír Jerga, Pavol Juhás, Michal Legát, Mária 

Mačingová a manželia Sobinkovičovci. 
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Dňa 25. apríla 2015 zorganizovali brigádu poslanci obecného zastupiteľstva. Poslanec Tomáš 

Hudák zabezpečil výmenu a náter lavičiek v parku a pri obecnom úrade a kosenie v areáli 

základnej školy. Ďalší poslanci a dobrovoľníci sa postarali o výsadbu stromčekov na cintoríne, 

úpravu obecného parku, parku pri obecnom úrade a verejného priestranstva v blízkosti kostola sv. 

Michala archanjela. Dobrovoľníci sa postarali aj o úpravu materskej školy. Pani Viera Rešetárová 

zabezpečila nákup a výsadbu kvetov v areáli materskej školy. 

 

Náboženský život v obci a aktivity 

Začiatkom roka, 11. januára 2015 sa uskutočnilo tradičné Stretnutie ľudí dobrej vôle. Stretnutie 

sa uskutočnilo v kultúrnom dome, kde prítomných privítal duchovný otec Eugen Jurkovič. Počas 

divadelného predstavenia sa vyzbieralo 567 €, ktoré boli určené na podporu Združenia 

saleziánskej mládeže Domka, občianskeho združenia s celoslovenskou pôsobnosťou. S počtom 

viac ako 8 400 členov, združuje najmä deti a mladých vo veku od 6 – 30 rokov. Združenie sa venuje 

mladým ľuďom, smeruje ich ku kresťanským hodnotám s odkazom na učenie dona Bosca. Obec 

poskytla na stretnutie príspevok na občerstvenie účinkujúcich a hostí vo výške 85 €. 

Zaujímavé vystúpenie sa uskutočnilo dňa 30. júna 2015 v kostole sv. Michala archanjela. Po svätej 

omši vystúpil zbor UNIVERSITY OF THE MANILA CHORALE z ďalekých Filipín s asi tri 

štvrťhodinovým programom. Zbor je oficiálnym speváckym telesom univerzity vo filipínskej 

Manile. Členmi zboru sú študenti rôznych študijných odborov, ktorých spája spoločná láska k spevu 

a hudbe. Zbor sa zameriava nielen na interpretáciu rôznych žánrov, ale najmä na 

prezentáciu filipínskej kultúry prostredníctvom diel filipínskych autorov.  Vystúpenie bolo súčasťou 

7. ročníka tzv. Šengenského poludníka, medzinárodného festivalu mládežníckych orchestrov a 

zborov. Pre obyvateľov našej obce, ktorí sa vystúpenia zúčastnili, to bol nepochybne veľmi pekný 

estetický zážitok. 

 

Fašiangy 2015 

Klub dôchodcov v Nižnom Klátove pripravil dňa 15. februára 2015 pre obyvateľov obce 

fašiangové posedenie. Dôchodcovia si pripravili pestrý program, v ktorom vystúpili s rôznymi 

scénkami a pesničkami. Pre prítomných bolo pripravené aj občerstvenie. Obec na akciu prispela na 

občerstvenie pre účinkujúcich a hostí. 

 

Deň matiek 2015 

Dňa 10. mája 2015 sme oslávili sviatok venovaný všetkým mamám. V sále kultúrneho domu 

privítal prítomných poslanec Bc. Metod Korpesio príhovorom, v ktorom všetkým mamám 

poďakoval za ich vrelú lásku, nehu, starostlivosť a opateru. Nasledovalo vystúpenie žiakov  

základnej školy a detí materskej školy. Predstavili sa rôznymi pesničkami, scénkami, tancom, ale aj 
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video prezentáciou. Na záver deti a žiaci darovali mamám ruže a pripravené pozdravy. Prípravu 

občerstvenia zabezpečili poslankyňa Jozefína Kolesárová, pani Milena Vajciková a pracovníčky 

obce a školskej jedálne. 

 

Posedenie s dôchodcami 2015 

Tradičné posedenie s našimi najstaršími obyvateľmi sa uskutočnilo 25. októbra 2015. Posedenie 

otvorila pani starostka príhovorom. Nasledovalo vystúpenie detí materskej školy a žiakov základnej 

a umeleckej školy. V roku 2015 oslávilo okrúhle jubileum 26 obyvateľov obce. Darček a kvety 

odovzdal spoločne so starostkou zástupca starostky obce Matej Silvay. Na záver podujatia 

vystúpila ženská spevácka skupina z Gyňova. 

 

Vianočný koncert 

Dňa 19. decembra sa v našej obci v spolupráci s Kultúrnym centrom ABOVa uskutočnil vianočný 

koncert hudobných zoskupení Ľudová hudba Tomáša Oravca a speváckej skupiny Čerešenka 

z Trsteného pri Hornáde. Na koncerte zazneli tradičné vianočné piesne, ale aj východoslovenské a 

rusínske koledy, ako napríklad: Daj Boh šťastia tejto zemi, List Ježiškovi, Zvony vianočné, Sláva 

buď na výsostiach, Šťastia zdravia vinšujeme, Dobrij večir tobi, a mnoho ďalších. 

 

Základná škola,  Materská škola a Školská jedáleň pri MŠ Nižný Klátov 

Brány našich škôl v júni 2015 v školskom roku 2014/2015 opustilo 10 deviatakov a 7 predškolákov.   

Dňa 2. septembra 2015 bol v kultúrnom dome slávnostne otvorený školský rok 2015/2016 

príhovorom riaditeľky základnej školy pani Mgr. Anny Hudákovej. V roku 2015 bolo na základnú 

školu zapísaných 88 žiakov. Prvý ročník začalo navštevovať a získavať nové vedomosti z rôznych 

predmetov 10 žiakov, (3 z Nižného Klátova, 1 z Hýľova, 4 z Vyšného Klátova, 2 zo Zlatej Idky). 

Materskú školu pod vedením riaditeľky PaedDr. Verony Piknovej začalo v školskom roku 

2015/2016 navštevovať 20 detí. V areáli školy boli vykonané v roku 2015 viaceré úpravy. Bolo 

vyrúbaných 7 stromov, z toho 6 ihličnanov a jeden listnatý strom. Uskutočnila sa náhradná výsadba. 

V budove bol upravený sklad na kúpeľňu. V miestnosti boli osadené sprcha, WC a umývadlo. 

V priestoroch školskej jedálne bol osadený nový sporák. Jedáleň poskytovala stravu (desiatu, obed, 

olovrant) pre 20 detí materskej školy, obedy pre 55 žiakov základnej školy a 38 dospelých 

stravníkov. Pre 17 stravníkov sa strava rozvážala do domácnosti.     

 

Šport v našej obci 

Od 13. januára 2015 sa začalo v našej obci cvičenie zumby pod vedením pani Vlasty Kubčíkovej. 

Okrem posilňovne a ihrísk tak mali obyvatelia obce ďalšiu možnosť športovať. Táto fyzická aktivita 

sa tešila mimoriadnej obľube, o čom svedčila aj neustále plná sála kultúrneho domu. Od 5. marca 
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2015 sa cvičilo dvakrát do týždňa v utorok a vo štvrtok.   

Dňa 8. a 10. mája 2015 sa v hokejovej aréne CROW Aréna uskutočnil hokejový turnaj, na ktorom 

sa zúčastnil aj klub HK Nižný Klátov. Turnaj bol s medzinárodnou účasťou. Popri kluboch  z Košíc, 

Prešova a Čane sa turnaja zúčastnili aj kluby zo Španielska a z Ruska. Náš hokejový klub sa stal 

víťazom turnaja. Najlepším strelcom sa stal Slavomír Slebodník s piatimi gólmi. 

Dňa 15. novembra 2015 sa v pohostinstve RAMAS uskutočnil 2. ročník Klátovského 

gulečníkového turnaja. Zúčastnili sa ho 12 obyvatelia našej obce. Víťazom turnaja sa stal Michal 

Čižmár, na druhom a treťom mieste skončili Róbert Balog  a Tomáš Hudák. 

V čase od 29. apríla do 3. mája 2015 sa vo Švédskom Helsingborgu konali majstrovstvá sveta 

juniorov vo florbale. V nominácii Slovenska bol a reprezentoval Slovensko aj našu obec Filip 

Čonka-Skyba (ATU Košice). Dokázal sa presadiť aj štyrmi presnými zásahmi a pomohol tak 

Slovenskej reprezentácii obsadiť v silnej konkurencii krásne piate miesto.  

 

Mobilný odber krvi 

Dňa 20. februára 2015 sa uskutočnil prostredníctvom červeného kríža mobilný odber krvi 

v budove základnej školy Nižný Klátov.  

 

Počasie v obci v roku 2015 

V mesiacoch máj, jún a júl obec zasiahli povodne. V júli (8.7. a 17.7.) bolo potrebné čistenie ciest 

prostredníctvom techniky a tiež čerpanie vody zo suterénu obecného úradu.  

 

Z dejín našej obce 

Dňa 2. novembra 1938 rozhodnutím Viedenskej arbitráže o odstúpení časti južného územia 

Slovenska a Podkarpatskej Rusi sa obec Nižný Klátov stala súčasťou horthyovského Maďarska. 

Počas 2. svetovej vojny nižnoklatovskí muži, ktorí boli odvedení, bojovali v radoch maďarskej 

armády ako spojenci nacistického Nemecka. Dobové dokumenty a obecná kronika neudávajú 

presný počet narukovaných a neskôr padlých vojakov z našej obce. Postupne vojaci bojujúci na 

východnom fronte začali dezertovať k sovietskemu vojsku. Účastníkom 1. Československého 

armádneho zboru pod vedením generála Ludvíka Svobodu bol Ján Karafa, ktorý padol pri 

Dukle. V Slovenskom národnom povstaní bojoval Ján Sciranka, ktorý padol pri Vrútkach. 

Protifašistického odboja sa zúčastnili Ján Kolesár, Juraj Vysokai, Štefan Sceranka, Ján Oravec, 

Michal Hudák, Michal Kolesár, Ondrej Kolesár a Jozef Trnka. Nižný Klátov bol oslobodený 19. 

januára 1945 vojenskou jednotkou 2. ukrajinského frontu sovietskej armády pod vedením 

maršala Rodiona Jakovleviča Malinovského. Práve v roku 2015 sme si pripomenuli 70 rokov od 

tejto udalosti. 

Zápis za rok 2015 do obecnej kroniky zapísaný na základe uznesenia č. 286/2018 zo dňa 10.9.2018. 


