Z Á P I S N I C A
zo zasadania obecného zastupiteľstva Klokoč zo dňa
28.05.2020

Počet poslancov OZ: 6
Prítomní:
1.

Radoslav Hruška – starosta obce

2.

Ján Baláž, poslanec OZ

3.

Mgr. Ľubica Sliacka, poslanec OZ

4.

Marek Sliacky, poslanec OZ

5.

Ján Koreň, poslanec OZ

6.

Mgr. Žofia Veselovská

7.

Stanislav Krško

8.

Ing. Ivan Sivok

Prezenčná listina tvorí súčasť zápisnice

Program:
Úvod
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Schvaľovanie programu rokovania obecného zastupiteľstva
Odvolávanie riaditeľky Materskej školy Klokoč
Schvaľovanie
a)Výročnej správy celoročného hospodárenia za rok 2019 a záverečného účtu
obce Klokoč za rok 2019
b)Usporiadanie hospodárskeho prebytku, prevod do rezervného fondu vo výške
100%
7. Schválenie podania žiadosti na výzvu o poskytnutie dotácie v oblasti podpory
regionálneho rozvoja z Úradu podpredsedu vlády SR. Kód výzvy
6407/2020/OSMRR.
8. Rôzne
Rekonštrukcia lavičiek v obci
9. Diskusia.
10. Čítanie zápisnice.
11. Záver.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

K bodu 1
Úvod p. starosta privítal všetkých prítomných.

K bodu 2
Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice.
P. starosta určil zapisovateľku Annu Bellovú a overovateľov zápisnice M. Sliackeho a Jána
Koreňa
Prebehlo hlasovanie zdvihnutím ruky: Za: Ján Baláž, Ján Koreň, Mgr. Ľubica Sliacka, Mgr.
Žofia Veselovská, Marek Sliacky, Stanislav Krško, nikto nebol proti a nikto sa nezdržal
hlasovania.

K bodu 3
Do návrhovej komisie boli navrhnutí Mgr. Žofia Veselovská a Mgr. Ľubica Sliacka
Prebehlo hlasovanie zdvihnutím ruky: Za: Ján Baláž, Ján Koreň, Mgr. Ľubica Sliacka, Mgr.
Žofia Veselovská, Marek Sliacky, Stanislav Krško, nikto nebol proti a nik sa nezdržal
hlasovania. Obecné zastupiteľstvo schválilo členov návrhovej komisie Mgr. Žofiu Veselovskú
a Mgr. Ľubicu Sliacku.

K bodu 4
Schválenie programu rokovania.
P. starosta informoval o potrebe zmeniť program, a to konkrétne v bode 5 a v bode 8. Bod 5
bol premenovaný na: Prejednanie výsledkov prieskumu spokojnosti so službami v MŠ
v Klokoči vykonaného formou dotazníka
Bod 8 bol premenovaný: Rôzne - Žiadosť o povolenie prenájmu budovy v areáli PD v
Klokoči.
Prebehlo hlasovanie zdvihnutím ruky: Za: Ján Baláž, Ján Koreň, Mgr. Ľubica Sliacka, Mgr.
Žofia Veselovská, Marek Sliacky Stanislav Krško, nikto nebol proti a nikto sa nezdržal
hlasovania. Program bol schválený.

K bodu 5
P. starosta prečítal poslancom dotazníky, ktoré sa vrátili od rodičov detí MŠ.
V dotazníku sa rodičia vyjadrili k službám a metodike v Materskej škole Klokoč.
Zriaďovateľ dal dotazníky aj bývalým zamestnancom MŠ. Prečítal aj tieto.
Rodičia boli spokojní so stravou, s pani učiteľkou, ale bola tu vyjadrená nespokojnosť s pani
riaditeľkou.
Jedna mama sa pýtala, prečo dotazníky nedostali aj rodičia, ktorí nie sú Klokočania. P.
starosta vysvetlil, že vzhľadom na skutočnosť, že v priebehu jeho funkčného obdobia sa
priebežne sťažovali výlučne občania Klokoča, a taktiež na časovú tieseň.

Ozvali sa aj ďalší prítomní rodičia. Hovorili o tom, že je MŠ často zatvorená a je málo
priestoru na komunikáciu rodič – učiteľ.
Rodičov však hlavne zaujímalo, kedy bude znovu MŠ otvorená, pretože oni potrebujú chodiť
do práce a deti si nemajú kde nechať?
Očakávali, že od 01.06.2020 bude MŠ otvorená, čo sa však nestalo, pretože p. riaditeľka MŠ
využila zákonnú možnosť a nastúpila na home office vzhľadom na to, že je zo zdravotných
dôvodov kategorizovaná v rizikovej skupine.
Rodičia chceli počuť konkrétne riešenia od zriaďovateľa.
Ten však v momentálnej situácii riešenie nemá, pretože nie je dostatok personálu v MŠ a obec
nemá dostatok financií na zabezpečenie ďalších zamestnancov a MŠ musí ostať zatvorená,
kým sa táto situácia nevyrieši.
Poslanci po vypočutí rodičov a prečítaní dotazníkov ,dali návrh na poverenie starostu, aby
informoval Školskú radu a pani riaditeľku MŠ o danej situácii, ktorú treba čím skôr vyriešiť.
Prebehlo hlasovanie zdvihnutím ruky: Za: Ján Baláž, Ján Koreň, Ing. Ľubica Sliacka, Mgr.
Žofia Veselovská, Marek Sliacky Stanislav Krško, nikto nebol proti a nikto sa nezdržal
hlasovania.

K bodu 6
P. Koláriková informovala o celej správe. P. kontrolór dal aj písomné stanovisko
k dokumentom.
a)Poslanci dostali k nahliadnutiu Výročnú správu celoročného hospodárenia za rok 2019
a záverečný účet obce Klokoč za rok 2019. Tento dokument tvorí aj prílohu zápisnice.
b)Usporiadanie hospodárskeho prebytku, prevod do rezervného fondu vo výške 100%
Prebehlo hlasovanie za schválenie Výročnej správy a Záverečného účtu a za prevod hosp.
prebytku do RF vo výške 100% zdvihnutím ruky: Za: Ján Baláž, Ján Koreň, Mgr. Ľubica
Sliacka, Mgr. Žofia Veselovská, Marek Sliacky Stanislav Krško, nikto nebol proti a nikto sa
nezdržal hlasovania.

K bodu 7
P. starosta informoval poslancov o možnosti podania žiadosti na výzvu o poskytnutie dotácie
v oblasti podpory regionálneho rozvoja z Úradu podpredsedu vlády SR. Kód výzvy
6407/2020/OSMRR.
Poslanci o využití tejto možnosti hlasovali.
Prebehlo hlasovanie zdvihnutím ruky: Za: Ján Baláž, Ján Koreň, Mgr. Ľubica Sliacka, Mgr.
Žofia Veselovská, Marek Sliacky Stanislav Krško, nikto nebol proti a nikto sa nezdržal
hlasovania.

K bodu 8
P. starosta informoval o tom, že by si chcela firma zo Zvolena na družstve prenajať priestor
a prevádzkovať tam pílu.
Poslanci mali možnosť sa k tomu vyjadriť. Väčšinou hovorili o tom, že by bola píla veľmi
blízko domov na novej ulici čo by spôsobovalo problémy ako hluk a prach.
Prebehlo hlasovanie zdvihnutím ruky: Proti: Ján Baláž, Ján Koreň, Mgr. Ľubica Sliacka,
Mgr. Žofia Veselovská, Marek Sliacky Stanislav Krško, nikto nebol za a nikto sa nezdržal
hlasovania

Na záver sa pán starosta poďakoval všetkým prítomným
Ján Koreň
overovateľ

Marek Sliacky
Overovateľ

Radoslav Hruška
Starosta obce

