
 Získané dotácie

• Ministerstvo financií -  oprava sociálneho zaria-
denia na obecnom úrade, vybavenie kuchyne, 
nákup nových stolov a stoličiek v priestoroch 
kultúrneho domu vo výške 12 100 € - dotácia 
schválená

• Podpora rozvoja športu na rok 2019 - oprava 
multifunkčného ihriska vo výške 10 000€ – do-
tácia schválená 

• Úrad vlády výjazdové rokovanie vlády v Čani 
– oprava miestneho parku pred ZŠ vo výške 
17 000 € – dotácia schválená

• Úrad vlády oprava fasády a zvody vody na Zá-
kladnej škole vo výške 35 000 € dotácia schvá-
lená

• Cesta III. triedy avizovaná oprava cesty 3 triedy 
C2 III/3404 v hodnote 114 183 € v oblasti Nižný 
Klátov Skalka Úradom KSK je v štádiu verejného 
obstarávania. K realizácii by malo dôjsť v roku 
2020. 

Zhromaždenie obyvateľov obce

Dňa 24.11.2019 16:30 hod. sa konalo v sále kul-
túrneho domu zhromaždenie obyvateľov obce. 
Zúčastnilo sa 50 obyvateľov Nižného Klátova. 
Starostka obce spolu s poslancami obecného 
zastupiteľstva obyvaťeľov informovali o rea-
lizovaných investičných akciách v obci v roku 
2019, oboznámili obyvateľov s pripravovanými 
investičnými akciami na rok 2020 a obyvateľov 
informovali o plánovaných zmenách pri zbere 
komunálneho odpadu. Zhromaždenie obyvate-
ľov obce plánujeme organizovať každoročne.

Plán investičných akcií  na budúci rok 2020:

• V obci Nižný Klátov sa budú ťahať optické káble,  
realizácia je naplánovaná na rok 2020.  

•  Výmena všetkých elektrických stĺpov, doplne-
nie verejného osvetlenia na uliciach  St. Košická 
a Cintorínska, realizácia je naplánovaná na rok 
2020-2021. 

•  Vyčistenie rigolov, vybudovanie rigola na Čak-
sovej ulici 

•  II. etapa opravy Dom smútku 
• Projektová dokumentácia ulíc na rekon-

štrukciu miestnych komunikácií St. Košická,  
Čaksová, Tichá , Cintorínska, Záhradná.

•  Dobudovanie miestneho rozhlasu na ulici Mly-
ky od zastávky Horáreň cca 800m 

• Oprava fasády a zvodov vody na Základnej 
škole vo výške 60 000 eur z toho je dotácia 
35 000 eur z úradu vlády 

• Úprava miestneho parku vo výške 17 000 eur 
z dotácie úradu vlády

Informácia o plánovaných zmenách pri zbere 
komunálneho odpadu

K zmenám pri zbere komunálneho odpadu sme 
pristúpili z dôvodu, že napriek separácii odpa-
dov, sa neznižuje množstvo vyprodukovaného 
komunálneho odpadu. 

Každá zberná nádoba bude označená zberovou 
spoločnosťou. Podľa platného VZN o nakladaní 
s odpadmi, je určená jedna nádoba na päť osob 
v rodinnom dome. Pokiaľ niekto bude chcieť ďal-
šiu nádobu, bude musieť vývoz zaplatiť navyše 
a to podľa jednotkovej ceny za vývoz jednej ná-
doby krát počet vývozov v roku.  Čo sa týka vriec 
na komunálny odpad, je treba si uvedomiť, že 
každé jedno vyložené vrece je počítané jako ďal-
šia nádoba na odpad, ktorú nám faktúrujú. Preto 
na obecnom úrade budú vrecia na komunálny 
odpad, ktoré si budete môcť zakúpiť za cenu cca 
2 eurá (Obec ich zakúpi od zberovej spoločnosti 
a v tej cene ich bude predávať) a len toto ozna-
čené vrece, ktoré pri vývoze vyložíte pred svoje 
brány, bude vyvezené. Takto to majú zavedené aj 
iné obce a sú s tým veľmi spokojné. 
Máme žiadosti od obyvateľov, aby veľkokapacit-
né kontajnery na nadrozmerný odpad boli v obci 
pristavené viac ako dvakrát do roka. Pokiaľ sa 
tento spôsob osvedčí, myslím, že nebude prob-
lém zabezpečiť veľkokapacitné kontajnery aj tri-
krát, alebo štyrikrát do roka.

Čo sa týka smetiska za obecným úradom, to bude 
po novom zrušené. Máme zato, že smetisko v cen-
tre obce nemá čo robiť. Z Okresného úradu Košice 
– okolie odboru životného prostriedia, nás vyzvali 
k okamžitému zrušeniu tohto smetiska. 

Obec za posledné dva roky dopláca na likvidá-
ciu komunálneho odpadu ročne cca 6000 eur. 
Z tohto dôvodu sme nútení zvýšiť poplatok za 
komunálny odpad. Naposledy bol poplatok zvy-
šený v roku 2012. Je to  osem rokov, čo sa platí 
poplatok v nezmenej cene. 

Obec bude v tomto mesiaci vyobstarávať spo-
ločnoť, ktorá bude zabezpečovať zber a odvoz 
komunálneho odpadu z obce na ďalšie dva roky. 
Následne na to, Vám bude do schránok doruče-
ný leták, v ktorom budete podrobne informovaní 
o novom spôsobe nakladania s odpadmi. 




