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POĎAKOVANIE 

Ďakujeme všetkým, ktorí si našli čas a hlasovali za projekt „Rovnováhou k zdraviu tela i mysle“, 

ktorým sme sa uchádzali o podporu Raiffeisen banky. Tento projekt bol Raiffeisen bankou vybraný do 

užšieho kola. Získali sme skoro 300 hlasov, ktoré však na víťazstvo nestačili. Za vypracovanie projektu 

ďakujeme pani riaditeľke MŠ Nižný Klátov PaedDr. Eve Sobinkovičovej. Zvíťazil hokejový klub HK 

Spišská Nová Ves s projektom nákupu športového vybavenia s počtom viac ako 600 hlasov.                     

OOZZNNAAMMYY 
Zber odpadov 

Od 10.8.2018 je za obecným úradom na stanovišti kontajnerov pristavený kontajner na zber 

papiera. Prosíme obyvateľov obce, aby papier ukladali do kontajnera zviazaný. Kontajner po uložení 

papiera zatvorili, aby nedošlo v prípade dažďa k znehodnoteniu vyzbieraného papiera. Výťažok zo zberu 

papiera bude použitý pre potreby našej Materskej školy. Doteraz bolo takto vyzbieraných v mesiaci apríli 

1200 kg papiera príspevok pre MŠ bol 36 € a v mesiaci júni 3 040 kg papiera a príspevok pre ZŠ bol 

212,80 €. 

Dňa 24.8.2018 sa v našej obci uskutočnil zber elektroodpadov priamo z domácnosti.  

Od 21.9.2018 do 24.9.2018 boli v obci pristavené veľkokapacitné kontajnery na zber 

veľkoobjemového odpadu (starý nábytok, koberce, stoličky a pod.). Rozmiestnenie: 2x obecný park, 1x 

Čaks, 1x Hlavná, 1x Klátovská – pri dome pána Hudáka, 1 x Mlynky. Ďakujeme všetkým, ktorí 

veľkoobjemový odpad podľa možností rozobrali a tak uložili do kontajnera. Kontajnery nepreplňovali a 

odpad neukladali vedľa kontajnerov.  

Na stanovišti kontajnerov za obecným úradom je možné uložiť staré pneumatiky. V prípade 

zhromaždenia pneumatík o hmotnosti viac ako 1 tony budú pneumatiky odvezené osobou oprávnenou na 

zber a likvidáciu starých pneumatík.  

Najbližší vývoz separovaných odpadov sa uskutoční zber papiera 20.10.2018 a 15.12.2018, zber 

plastov, plechoviek, tetrapakov 3.11.2018 a 1.12.2018, zber skla 8.12.2018. 

Ďakujeme, že separáciou odpadov chránite životné prostredie a prispievate k zníženiu 

výdavkov obce na likvidáciu odpadu.   
 

POZVÁNKA 
Starostka obce, poslanci obecného zastupiteľstva  a členovia kultúrno-športovej komisie 

pozývajú všetkých dôchodcov na slávnostné spoločenské posedenie pri príležitosti 

 

 

„MESIACA ÚCTY K STARŠÍM“ 

 

Deň/hodina: 2211..1100..22001188  ((nneeddeeľľaa)),,  zzaaččiiaattookk  1155::3300  hhoodd..    

  

Miesto: sála kultúrneho domu v Nižnom Klátove 

 

Program: OOttvvoorreenniiee,,  pprrííhhoovvoorr  ssttaarroossttkkyy  oobbccee  **  vvyyssttúúppeenniiee  ddeettíí  MMaatteerrsskkeejj  šškkoollyy  ČČaakkssoovváá  

116677//11,,  NNiižžnnýý  KKllááttoovv,,  žžiiaakkoovv  ZZáákkllaaddnneejj  uummeelleecckkeejj  šškkoollyy  JJaannttáárroovváá  66,,  KKooššiiccee  **  

bbllaahhoožžeellaanniiee  jjuubbiillaannttoomm  **  vvooľľnnáá  zzáábbaavvaa  ss  FFSS  KKllaattoovvččaann,,  kkttoorráá  vvzznniikknnee  vvtteeddyy  kkeeďď  ttrreebbaa  

aa  hhaarrmmoonniikkáárroomm   

O občerstvenie je postarané, tešíme sa na Vašu účasť.    
 



 

Uvedenie druhej triedy materskej školy do prevádzky 
V školskom roku 2018/2019 malo záujem navštevovať našu materskú školu 28 detí. S ohľadom na 

záujem rodičov umiestniť svoje dieťa v materskej škole a počty narodených detí v rokoch 2016-2018 

predpokladáme, že súčasná kapacita do budúcna nebude postačovať. Obec preto požiadala Regionálny 

úrad verejného zdravotníctva, odboru hygieny detí a mládeže Košice o uvedenie druhej triedy Materskej 

školy, Čaksová 167/1, Nižný Klátov do prevádzky a schválenie prevádzkového poriadku.  
 

HK Nižný Klátov 
Začala sa sezóna 2018/2019 Open ligy Čaňa 30+. Náš klub sa pokúsi obhájiť prvenstvo z uplynulej 

sezóny. Prvý zápas hráči HK Nižný Klátov odohrali v stredu 3.10.2018 s HKM Skároš, ktorý vyhrali 4:1. 

Blahoželáme a želáme pevné zdravie a veľa úspechov do ďalších zápasov.  

Klub odohrá zápasy: v piatok 12.10.2018 s HK Geča, v sobotu 20.10.2018 s Veterán Trstenné, 

v sobotu 27.10.2018 s Dragon Mokrance, v sobotu 3.11.2018 s Haniska Flyers, v sobotu 10.11.2018 

s HTC Čaňa, v stredu 21.11.2018 s Lakers Čaňa, v sobotu 1.12.2018 s HK Kokšov Bakša, v sobotu 

8.12.2018 s HK Vidiečania a v nedeľu 16.12.2018 s HC Gyňov. Zmenu, čas termínov zápasov ako aj 

ďalšie informácie nájdete na webovej stránke Open liga Čaňa 30+ 

https://myliga.cloud/open_liga_cana_30_plus/                                                  autor príspevku: Matej Silvay                                                                                                                 
 

Voľby do orgánov samosprávy obcí  
Miestna volebná komisia v Nižnom Klátove pre voľby starostu obce Nižný Klátov 10. novembra 

2018 zaregistrovala tieto kandidátky: 

 

 1. Marcela Jokeľová, PhDr. Ing., 46 r., doktorka filozofie, nezávislá kandidátka 

 2. Gabriela Staníková, Ing., 42 r., riaditeľka spoločnosti, nezávislá kandidátka 

Miestna volebná komisia v Nižnom Klátove pre voľby do Obecného zastupiteľstva Obce Nižný 

Klátov 10. novembra 2018 zaregistrovala týchto kandidátov: 

 

 1.   Róbert Balog, Ing., 31 r., IT architekt, nezávislý kandidát    

 2.   Lukáš Bernát, Mgr., 30 r., manažér predaja, nezávislý kandidát 

 3.   Marek Bernát, 45 r., vodič, Smer – sociálna demokracia 

 4.   Rastislav Bernát, 58 r., elektrotechnik, Šanca 

 5.   Jozef Drábik, Ing., 60 r., riaditeľ spoločnosti, nezávislý kandidát 

 6.   Ján Hlavačka, Ing., 53 r., manažér, Šanca 

 7.   Tomáš Hudák, 38 r., barman-zásobovač, nezávislý kandidát 

 8.   Oliver Jokeľ, 27 r., profesionálny športovec, nezávislý kandidát 

 9.   Eva Kelbelová, 31 r., vedúca pošty, nezávislá kandidátka 

 10. Jozefína Kolesárová, 52 r., účtovníčka, nezávislá kandidátka 

 11. Radoslav Kollár, 48 r., odborný pracovník pre SO, nezávislý kandidát 

 12. Dávid Korl, Ing., 33 r., procesný inžinier, Šanca 

 13. František Kováč, Ing., 64 r., dôchodca, nezávislý kandidát 

 14. Valér Kováč, Ing., 37 r., programátor, nezávislý kandidát 

 15. Matej Silvay, 29 r., živnostník, nezávislý kandidát 

 16. Valentín Pramuk, 29 r., technik MaRT, Šanca  

 17. Lukáš Štefan, 35 r., hasič, Slovenská národná strana 

Príďte 10.novembra 2018 voliť svojich zástupcov. Iba účasťou na voľbách rozhodnete každý za seba 

a nenecháte rozhodovať za Vás iných.  
   –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Informačné noviny vydáva: Obec Nižný Klátov, 044 12 Nižný Klátov, Hlavná 1/1,  

Tel., fax: 055/729 60 33,  mobil: 0903 957 142, e-mail: obec.n.klatov@netkosice.sk,  web: www.niznyklatov.sk 

zodpovedná za obsah vydania: PhDr. Ing. Marcela Jokeľová, starostka obce  

http://www.niznyklatov.sk/

