
Úvodné slovo starostky obce.

Milí Klátovčania 

Na  Vianoce  sme  si  vzácnejší  ako  inokedy.  V  tomto  krásnom  čase  sa  opäť  vieme  tešiť
z maličkostí. Ľudia okolo nás Naša rodina a priatelia  majú k sebe o niečo bližšie ako inokedy. V
úprimnom úsmeve, vľúdnom slove či ľudskom dotyku je veľké tajomstvo a bohatstvo.  V každom z
nás   vyvoláva  pocit  šťastia,  pohody  a  spolupatričnosti. Prajem Vám,  nech  do všetkých  našich
domácností  vstúpi  pokoj,  radosť  z nastávajúcich sviatkov.  Nech svetlo  adventného venca zapáli
svetlo v našich srdciach, aby nielen počas adventu a Vianoc, ale aj počas celého roka nechýbali
ľudom  nádej,  mier,  priateľstvo  a láska. Milí  spoluobčania,  želám Vám v  mene  svojom v  mene
poslancov obecného zastupiteľstva a zamestnancov obce príjemné a požehnané vianočné sviatky.
Nech sú  naplnené  láskou,  radosťou a  pokojom.  Prežite  ich  hlavne  v  zdraví  a  v  kruhu svojich
najbližších.

Ing. Gabriela Staníková

Veľkonočné vajíčko  
Pred Veľkou nocou pribudol v našej obci sviatočný  symbol.   Obec kúpila ešte
pred veľkonočnými sviatkami veľkonočné vajíčko ktoré skrášlilo náš park. 
Finančným darom na kúpu veľkonočného vajíčka prispel Urbariát pozemkové
spoločenstvo, za čo veľmi pekne ďakujeme.      

Deň učiteľov 
Pri príležitosti Dňa učiteľov obec zorganizovala posedenie v sobášnej miestnosti
pre pedagógov základnej a materskej školy. Príjemné prekvapenie v podobe
občerstvenia a darčekov, ako prejav vďaky za ich svedomitú prácu, trpezlivosť,
obetu pri vzdelávaní detí a mládeže učiteľov úprimne potešilo. Na posedení
nechýbali  zamestnanci školskej jedálne, ktorým touto cestou ďakujem za
prípravu občerstvenia. Stretnutie sa nieslo v slávnostnej atmosfére a upevnilo
pracovné vzťahy.

Festival Rudohoria 
Tradičný  festival Rudohoria  sa koná každé dva roky. Už 4.ročník festivalu Rudohoria hostila 11.
júna 2022 obec Malá Ida. Veľmi nás potešilo, že o naše  makovníky, či jablkové koláče z našej
školskej jedálne bol veľký záujem. Ponúkali  ich poslanci Ing. Róbert Balog, Matej Silvay Radoslav
Kollár s manželkou Lenkou, Janette Furínová, Jarmila Müllerová  a  Margita Hužvárová v stánku
obce Nižný Klátov. Vyššie menovaní poslanci sa zapojili  aj do súťaže varenia kotlíkového jedla a
obsadili krásne 4 miesto. Pre všetkých obyvateľov Rudohoria bol pripravený bohatý program pre
deti aj dospelých. Hviezdou večera bolo vystúpenie hudobných skupín SČAMBA a PETER BIČ Project.



      

Rudohorie očami detí 
Miestna akčná skupina Rudohorie vyhlásila v januári 2022 už druhý ročník výtvarnej, literárnej,
fotografickej a filmovej súťaže „O Rudohorí“ .Téma na rok 2022 znela: „Ako vidím Rudohorie“.
Súťaž uzavrela  29.6.2022 v prednáškovej miestnosti  Hvezdárne a planetária Medzev slávnostná
vernisáž všetkých súčťažiacich. Je potešujúce, že v jednej z kategórii sa umiestnila na 3 mieste aj
práca našej žiačky materskej školy Ruth Tribulovej.

Juniáles 
Juniáles tento rok obec tradične zorganizovala 18. júna na futbalovom ihrisku. Na všetkých

návštevníkov čakal bohatý program.  Krásny slnečný deň prilákal obyvateľov obce v hojnom počte.

      

Juniáles  odštartoval  v  dopoludňajších  hodinách futbalový turnaj  na  multifunkčnom ihrisku  pod
vedením poslanca  Mateja  Silvaya. Zapojili  sa tri  futbalové  tímy -  mládež a  dospelí  z  Nižného
Klátova a družstvo z Vyšného Klátova. Za najlepšieho hráča turnaja bol vyhlásený Michal Čižmár.
Víťazstvo si vybojoval tím z Vyšného Klátova. Všetkým ďakujeme za účasť, bojovnosť a hru fair
play. Nechýbala ani súťaž  vo varení kotlíkového guláša, ktorá prebiehala v priestore za materskou

    



školou. Proti sebe súťažili tri družstvá – poslanci so starostkou obce, základná škola a družstvo pána
Jozefa Hužvára. Odborná porota určila za víťazov súťažiacich zo základnej školy pod vedením pani
riaditeľky Mgr. Lenky Richnavskej.  Gratulujeme. Súťaž v pečení najchutnejšieho beľuša vyhrala
Margita Hužvárová.
Pre deti boli pripravené tvorivé dielne, maľovanie na tvár a rôzne súťaže, ktoré pripravila materská
škola  pod  vedením  PaedDr.  Evy  Sobinkovičovej.  Najmenších  potešili  nafukovacie  hrady,
šmýkačky,  stánky s hračkami  a rôznymi  dobrotami  v podobe  langošov  a cukrovej  vaty.  Deti  sa
veľmi potešili penovej nádielke, o ktorú sa postaral dobrovoľný hasičský zbor zo Zlatej Idky.

               

Oficiálny program Juniálesu otvorila na trávnatom ihrisku o 16:00 moderátorka Martina Kollárová,
ktorá pivítala prítomných. Následne  starostka obce predniesla slávnostný  príhovor. 
O ďalší pestrý program sa svojím krásnym vystúpením postarali deti z materskej školy pod vedením
riaditeľky MŠ PaedDr. Evy Sobinkovičovej,  deti  základnej školy pod taktovkou pani riaditeľky
Mgr. Lenky Richnavskej, pani učiteľky Mgr. Márie Hlavačkovej a deti základnej umeleckej školy
pod vedením Marcely Šedivej.   Následne vystúpili  ľudové súbory Pristaše,  Čarnica a Hýľovskí
parobci. Všetci vystupujúci sa postarali   o výbornú náladu a kultúrny zážitok.  

                       

Veľká vďaka patrí zamestnancom školskej jedálne. Pre návštevníkov Juniálesu ženy navarili chutný
guľáš, ktorý naši poslanci núkali všetkým vystupujúcim a ľuďom, ktorí sa na Juniáles prišli zabaviť.

       



Vďaka našim sponzorom nasledovala  bohatá  tombola.  O 19:00  hod vystúpila  hudobná skupina
Tomáša Oravca,  a tá  roztancovala našich Klátovčanov.  Juniáles  pokračoval  voľnou zábavou do
skorých ranných hodín. 

Brigády
V piatok dňa 16.9.2022 bola zorganizovaná brigáda v oddychovej zóne pod kostolom. Za účasti
stálych dobrovoľníkov a obyvateľov obce boli vysadené stromčeky a okrasné trvalky. Vyčistený
potok a záhony okolo lavičiek budú aj naďalej skrášľovať našu obec. 
Začiatkom  októbra  obec  zorganizovala  brigádu  v  priestoroch  kultúrneho  domu  po  rozsiahlej
rekonštrukcii. Upratovalo sa v niekoľkých etapách  zvonku aj zvnútra. 
Ďalšiu  brigádu  si  zorganizovali  poslanci,  pokosili  futbalové  ihrisko  a cintorín.  Všetkým
dobrovoľníkom veľmi pekne ďakujem.  

                        

Tradičné posedenie s dôchodcami 23. októbra 2022
Starnutie je prirodzenou  súčasťou nášho života. Október je mesiacom úcty k starším, a preto sme sa
rozhodli zorganizovať  tradičné posedenie s dôchodcami. Na úvod v sále kultúrneho domu všetkých
prítomných privítal slávnostným príhovorom poslanec Radoslav Kollár. Vystúpenie detí materskej
školy,  základnej  školy  a  žiakov  umeleckej  školy  pod  vedením ich  pedagógov  našich  seniorov
pohladil na duši. Hýľovskí parobci seniorom zaspievali ľudové piesne, ktoré ich dojali k slzám. 

               



Nasledovali gratulácie a odovzdanie darčekov jubilantom. Len pre zaujímavosť, tento rok oslávilo
okrúhle životné jubileum 36 obyvateľov našej obce. Jubilantom starostka obce s poslancom Ing.
Jánom Hlavačkom popriala pevné zdravie, spokojnosť a pohodu v rodinnom kruhu. Po oficiálnom
programe  harmonikár  Peťo  rozospieval  všetkých  prítomných.  Týmto  ďakujeme  dôchodcom za
účasť a organizátorom a poslancom za prípravu posedenia.

Adventné obdobie 
Adventné  obdobie  a predvianočnú  atmosféru  sme  odštartovali  v piatok  25.11.2022  výzdobou
adventného venca, ktorý slúži na symbolické odpočítavanie času do najkrajších sviatkov v roku. Pre
mnohých z nás je  neoddeliteľnou súčasťou vianočnej výzdoby v parku. Aj tento rok sme využili
staré  školské lavice,  čečinu,  adventné  sviece  a svetelnú  reťaz.  Ďakujem pracovníkom obecného
úradu  a dobrovoľníkom,  ktorí  s nami  vymrzli,  no  na  záver  nás  hrial  dobrý  pocit  z krásneho
adventného venca, ktorý bude náš park zdobiť počas adventu. V ten istý deň sme v obci rozsvietili
vianočnú výzdobu spolu s vianočným stromčekom.

     

Kameňolom 
Dňa  29.9.2022  sa  konalo  na  obecnom  úrade  v Nižnom  Klátove  ústne  pojednávanie  vo  veci
povolenia  banskej  činnosti  (otvárky,  prípravy  a  dobývania  výhradného  ložiska)  v dobývacom
priestore „ Vyšný Klátov“. Konanie viedol Obvodný banský úrad a  na konaní nás zastupovala
JUDr. Iveta Rajtáková. Na konaní sa zúčastnili  všetci  poslanci OZ, starosta z Vyšného Klátova,
Bašky, starostka Myslavy, Nižného Klátova a 20 našich občanov. V úvode  JUDr. Iveta Rajtáková
poukázala  na fakt, že Obvodný banský úrad nemôže vo veci konať, keďže organizácia nepredložila
správnemu orgánu doklady o strete záujmov ( nevybudovania obchvatovej komunikácie, ktorá by
zabezpečovala dopravu materiálu mimo miestnej  cesty),  správny orgán nemôže povoliť  banskú
činnosť  podľa  §18b  ods.  2  zákona  č.51/1988.  Ďalej  JUDr.  Iveta  Rajtáková  vzniesla  námietku
zaujatosti na osobu Ing. Juraja Mihalíka, ktorý viedol pojednávanie. (presné znenie je na stránke
obce https://www.niznyklatov.sk/files/2022-09-29-133621-z__pisnica_29.9.2022_-_kamenolom.pdf
Na základe tejto skutočnosti bolo ústne konanie ukončené. 

Optická sieť
Slovak Telekom a. s., ako správca telekomunikačných sietí začal s výstavbu optickej siete v obci
Nižný Klátov v roku 2021. V obci máme optické káble na uliciach Cintorínska, Tichá, Čaksová,
Hlavná, Stará Košická a Klátovská . V mesiaci september 2022 pokračovali s výstavbou pri ceste
III. triedy od autobusovej zastávky Horáreň smer Myslava a celú Klatovianku. 

Rekonštrukcia obecného úradu
Realizácia  projektu  zvýšenie  energetickej  účinnosti  –  Obecného  úradu  v   Nižnom  Klátove
podporovaný   z  Environmentálneho  fondu  formou  dotácie  prebiehala  počas  letných  mesiacov.
Cieľom projektu zvýšenie energetickej účinnosti  Obecného úradu v  Nižnom Klátove bolo, aby
stavebné úpravy vyhovovali  súčasným požiadavkám úrovni technického vybavenia a energetickej
kvality. 

https://www.niznyklatov.sk/files/2022-09-29-133621-z__pisnica_29.9.2022_-_kamenolom.pdf


                          

Práce sa týkali hlavne exteriéru a to zateplenie stien celej  budovy, odvodnenie budovy, výmena
žľabov,  zateplenie  strechy,  nová  fasáda,  v interiéroch  zateplenie  pivničných  priestorov,  sály
kultúrneho  domu  s novou  parketovou  podlahou,  výmena  radiátorov  a rúrových  vedení,  nový
plynový kotol, nové presklenné vstupy s izolačným trojsklom do budovy . Realizovaným projektom
zvýšenie energetickej účinnosti – Obecného úradu v  Nižnom Klátove bol naplnený hlavný cieľ
projektu  a to  ekonomická  efektívnosť  a  podstatné  zníženie  prevádzkových  nákladov.  Stavebno-
technické úpravy objektu majú  pozitívny vplyv na kvalitu vnútroklimatických priestorov, predĺžila
sa životnosť objektu obecného úradu a zmenil sa estetický vzhľad budovy.  V neposlednom rade sa
naplnil cieľ spokojnosti obyvateľov v rámci spoločensko-sociálnych možností v obci.

Rekonštrukcia ciest Čaksová, Stará Košická, Záhradná
Minulý  rok  sme  zrekonštruovali  ulicu  Tichú  a Čaksovú.  Nadviazali  sme  na  to  a v roku  2022
pokračovali  v rekonštrukčných  prácach  na  úseku  Čaksovej  ulice  po  most,  Záhradnou  ulicou
a Starou  Košickou.  V letných  mesiacoch  sa  uskutočnila  rekonštrukcia  miestnych  komunikácií
Čaksová ulica v dĺžke 130 m  po koniec mosta, asfaltový koberec  bol kladený v dvoch vrstvách bez
obrubníkov.  Kompletnou rekonštrukciou prešla ulica Záhradná, rekonštrukcia zahŕňa  odvodnenie
a zhutnenie podložia komunikácie , asfaltová vrstva bola potiahnutá tak isto v dvoch vrstvách. Na
Starej  Košickej  ulici   bola  kompletná  rekonštrukcia  od  mosta  z ulice  Hlavnej  po  kaplnku.
Rekonštrukcia pozostávala z reprofilizácie a úpravy podložia zemnou frézou s pridaním cementu,
vybudovania  obrubníkov,  odvodňovacích  žľabov  a  následná  pokládka  asfaltového  koberca.
Stavebný dozor vykonával Ing. arch. Bobrovský, ktorý bol autorom projektovej dokumentácie. Len
pre zaujímavosť  v Nižnom Klátove sa za dva roky vybudovalo 6681 m2 ciest.

Rekonštrukcia cesty v lokalite Klatovianka
Po  dlhých  rokoch  občianske  združenie  Vŕbica  pod  vedením  PhDr.  Viery  Truskovej  PhD.
v spolupráci s primátorom mesta Košice Ing. Jaroslavom Poláčekom,  riaditeľom mestkých lesov
Ing. Františkom Belim a obcou Nižný Klátov sa podarilo  dohodnúť a zrealizovať rekonštrukciu
cesty v lokalite Klatovianka. Rekonštrukcia prebiehala od cesty III. triedy smer na Veselú záhradu.
Zrealizovaná  bola  v mesiaci  november.  Touto  cestou  ďakujem  všetkým  zainteresovaným
inštitúciám.

Materská škola 
Nezabudli sme ani na našich najmenších, pre ktorých sme si pripravili nové hracie prvky a lavičky.
Vláčik  s  vagónmi,  drevená  preliezka  na  koordináciu, šmykľavka  s lezeckou  stenou  a prekrytie
pieskoviska, aby naši najmenší mohli piecť pieskové koláčiky v tieni. Materská škola má každý
týždeň rôzne aktivity, ktoré môžete sledovať na stránke https://www.facebook.com/msniznyklatov.
V školskom roku 2022/2023 navštevuje materskú školu 33 detí.

Základná škola
Projekt  pod  záštitou  ministerstva  školstva,  vedy,  výskumu  a športu  Slovenskej  republiky
v spolupráci  s obchodným  domom  Kaufland  vyhlasuje  raz  ročne  výzvu  Čerstvé  hlavičky.  Do
projektu sa zapojila naša základná škola, ktorá sa stala víťaznou školou 4. ročníka projektu Čerstvé



Hlavičky! Výhru si naši žiaci užívajú týždennou porciou ovocia,  zeleniny v celom školskom roku
2022/2023. V školskom roku 2022/2023 navštevuje základnú školu 86 detí. 

Komunálne voľby 2022
Vážení Klátovčania,

dňa  29.10.2022  sa  konali  komunálne  voľby  spojené  s voľbami  do  Košického
samosprávneho kraja. Napriek tomu, že som bola jediná kandidátka 317 z 350 hlasov
beriem ako vyjadrenie Vašej dôvery.    Ďakujem za všetky Vaše hlasy v komunálnych
voľbách a verte , že si vážim každý jeden.  Dávam Vám moje slovo , že sa budem
naďalej snažiť, aby som Vašu dôveru nesklamala v nastávajúcom volebnom období
2022/2026. Obec budeme naďalej viesť k jej rozvoju a Vašej spokojnosti. 

Čaká nás nové volebné obdobie. Na uskutočnenie týchto cieľov je potrebného veľa
úsilia,  práce,  projektov,  ale  i  dobrej  vôle  a  tolerancie.  Nájsť  správnu  cestu  si
vyžaduje zvoliť správnosť krokov a prijať správne rozhodnutia. A to sme spoločne
s poslancami obecného zastupiteľstva dosiahli. Verím, že ako minulé volebné obdobie
aj v tomto novom volebnom období  spoločne urobíme správne rozhodnutia pre Vás
vážení  spoluobčania.  Moje poďakovanie  patrí  poslancom obecného zastupiteľstva
a gratulujem k ich zvoleniu.

Ďalej moje veľké poďakovanie patrí pracovníkom obecného úradu,  základnej škole,
materskej škole a školskej jedálni  za vykonanú  prácu.  Chcem poďakovať našim
občanom,  ktorí  dobrovoľne  svojou  prácou  pomáhajú  pri  úprave  a  skrášľovaní
životného prostredia, pri organizovaní kultúrneho, športového a duchovného života,
ako aj pri ostatných prácach v prospech našej obce.
  
                                                                                                S úctou Vaša starostka.

Výsledky volieb 2022:
Počet voličov zapísaných v zozname voličov         754
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní        350
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku                     349
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva      341
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce         

            Ing. Gabriela Staníková         317

Platné hlasy odovzdané jednotlivým kandidátom na poslancov obecného zastupiteľstva:
Ing. Róbert Balog        239
Ing. Ján Hlavačka    233
Ing. Valer Kováč         221
Eva Kelbelová            212
Matej Silvay                211

 Lukáš Štefan               190
Radoslav Kollár        153

               Oliver Jokeľ         142  
Ing. Jozef Drábik      138

  



   

       Vianočný zvon tíško cinká, v Betleheme dieťa spinká. Dobrú pohodu vinšujeme Vám, štedrosť a
hojnosť  vašim  chalupám.  Nech  stromček  zapáli  svetlo  v  nás,  nech  sviečka  vyčarí  úsmev  zas.
Hviezdička rozsvieti plamienok lásky v nás, želám Vám Vianoc šťastný čas. V Novom roku zdravie
pevné, nech Vám všetkým slúži verne.


