Z Á P I S N I C A
zo zasadania Obecného zastupiteľstva Klokoč zo dňa
17.06.2021

Počet poslancov OZ: 6
Prítomní:
1.Radoslav Hruška – starosta obce
2.Ján Baláž, poslanec OZ
3.Marek Sliacky poslanec OZ
4.Ján Koreň, poslanec OZ
5.Mgr. Žofia Veselovská
6.Ivana Vyletelová
7.Stanislav Krško
8.Ing. Ivan Sivok
9. Jozef Výbošťok

Prezenčná listina tvorí súčasť zápisnice

Program:
1. Úvod
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Voľba návrhovej komisie
4. Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva
5. Plán kontrólnej činnosti
6. Schválenie Výročnej správy celoročného hospodárenia za rok 2020 a záverečného účtu obce
Klokoč za rok 2020
7. Záverečný účet
8. Zriadenie vecného bremena, v prospech Jána H. práva na doživotné bývanie a užívanie
nehnuteľnosti v majetku obce.
9. Schválenie príspevku dôchodkového fondu zamestnávateľa.
10. Rôzne
11..Diskusia.
- Pozemky v obci
- Výberové konanie riaditeľka/ky MŠ
12. Čítanie zápisnice.

Záver.

K bodu 1
Úvod p. starosta privítal všetkých prítomných.
K bodu 2
Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice.
p. starosta určil zapisovateľku Anna Bellovú a overovateľov zápisnice Žofiu Veselovskú a Mareka
Sliackeho.
Prebehlo hlasovanie zdvihnutím ruky:
Za: Ján Baláž, Ján Koreň, Ivana Vyletelová, Mgr. Žofia Veselovská, Marek Sliacky, Stanislav Krško
nikto nebol proti a nik sa nezdržal hlasovania.
P. Sliacky ako overovateľ prehlásil:
„Ako určený overovateľ prehlasujem dnešné zastupiteľstvo za uznášania schopné.“
K bodu 3
Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli navrhnutí Ján Baláž a Ján Koreň.
Prebehlo hlasovanie zdvihnutím ruky: Za: Ján Baláž, Ján Koreň, Ivana Vyletelová, Mgr. Žofia
Veselovská, Marek Sliacky, Stanislav Krško nikto nebol proti a nik sa nezdržal hlasovania.
Obecné zastupiteľstvo schválilo členov návrhovej komisie Jána Baláža a Jána Koreňa.
K bodu 4
Schválenie programu rokovania
P. starosta na základe bodu Rôzne, navrhol zmenu programu v bode 5 , v bode 7. a v bode 8.
Nový program je prílohou zápisnice. Prebehlo hlasovanie za zmenu programu zdvihnutím ruky:
Za: Ján Baláž, Ján Koreň, Ivana Vyletelová, Stanislav Krško, Mgr. Žofia Veselovská, Marek
Sliacky, nikto nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania. Program bol schválený.
K bodu 5
Poslanci Obecného zastupiteľstva boli vopred oboznámení s Plánom kontrolnej činnosti na II.
polrok 2021. Hlavný kontrolór obce Klokoč Ing. I. Sivok vysvetlil Plán kontrolnej činnosti na II.
polrok 2021. Nikto nemal žiadne pripomienky ani otázky.
Prebehlo hlasovanie zdvihnutím ruky:
Za: Ján Baláž, Ján Koreň, Ivana Vyletelová, Stanislav Krško, Mgr. Žofia Veselovská, Marek
Sliacky, nikto nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania. Dokument poslanci schválili.

K bodu 6
Poslanci Obecného zastupiteľstva boli oboznámení s Výročnou správou celoročného hospodárenia
za rok 2020. Tento dokument tvorí aj prílohu zápisnice.
Bod 6a) Prebehlo hlasovanie za schválenie Výročnej správy:
Za: Ján Baláž, Ján Koreň, Stanislav Krško, Mgr. Žofia Veselovská, Marek Sliacky, Ivana Vyletelová
nikto nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania.
Poslanci Obecného zastupiteľstva boli vopred oboznámení so Záverečným účtom obce Klokoč za
rok 2020. Tento dokument tvorí aj prílohu zápisnice.
Bod 6b) Prebehlo hlasovanie za chválenie Záverečného účtu zdvihnutím ruky:
Za: Ján Baláž, Ján Koreň, Stanislav Krško, Mgr. Žofia Veselovská, Marek Sliacky, Ivana Vyletelová
nikto nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania.
Bod 6c) Prebehlo hlasovanie za prevod hospodárskeho prebytku do Rezervného fondu vo výške
100% zdvihnutím ruky:
Za: Ján Baláž, Ján Koreň, Stanislav Krško, Mgr. Žofia Veselovská, Marek Sliacky, Ivana Vyletelová
nikto nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania.
K bodu 7
Pán starosta informoval poslancov o zriadení vecného bremena, v prospech Jána H. práva na
doživotné bývanie a užívanie nehnuteľnosti v majetku obce. Pán H. býva v obecnom dome už od
roku 2012 a v tom čase bolo na Obecnom zastupiteľstve schválené uznesenie na zriadenie vecného
bremena, ale toto nebolo zriadené a v súčasnosti si kataster vyžaduje iné znenie uznesenia ako bolo
to pôvodné, bolo potrebné zmeniť formuláciu uznesenia.
Momentálne je pán H. nezamestnaný a potrebuje toto zriadenie vecného bremena k vyplateniu
príspevku na bývanie.
Prebehlo hlasovanie zdvihnutím ruky
Za: Ján Baláž, Ján Koreň, Stanislav Krško, Mgr. Žofia Veselovská, Marek Sliacky, Ivana Vyletelová
nikto nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania.
K bodu 8
P. starosta navrhol zvýšenie príspevku zamestnávateľa do dôchodkového fondu zamestnanca,
nakoľko zamestnanci mali rovnaký príspevok od roku 2017 a ekonomická situácia sa za ten čas
zmenila. Pslanec p. Koreň dal návrh na 4%. Nikto iný nedal návrh.
Prebehlo hlasovanie zdvihnutím ruky za návrh 4%
Za: Ján Baláž, Ján Koreň, Stanislav Krško, Mgr. Žofia Veselovská, Marek Sliacky, Ivana Vyletelová
nikto nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania.
Poslanci schválili zvýšenie príspevku zamestnávateľa do dôchodkového fondu zamestnanca na 4%.

K bodu 9
Dňa 16.06.2021 Obecný úrad dostal od občana Výzvu na okamžité odstránenie havaríjneho stavu
dvora pri s.č. 15. P starosta vysvetlil poslancom, že tento stav nastal po výstavbe kanalizačnej siete.
Sťažnosť zaslal aj firme AstaStav s.r.o. a tá sľúbila, že to príde uvalcovať a upraviť.
K bodu 10
P. Starosta informoval poslancov Obecného zastupiteľstva o pozemkoch v obci Klokoč, ktoré obec
vlastní v celosti. Pozemky sa nachádzajú smerov na Ľaukovú. Obec by mohla tieto pozemky
výhodne predať. Starosta prizval na OZ urbanistu p. Ing. Škoviru, ktorý bol pripravený na telefóne
odpovedať poslancom na prípadné otázky súvisiace s možnosťou predaja resp. možnej výstavby.
Taktiež povedal poslancom, že je to zatiaľ len úvaha a aj oni nech premýšľajú nad takou možnosťou
naloženia s pozemkami, ktorá bude pre obec tou najvýhodnejšou.
Ďalej sa o o slovo prihlásil pán Jozef Výbošťok prispel do diskusie názorom, že by sa mohol
predať rodinný dom s.č. 188, ktorý je vo vlastníctve obce, možno urobiť úpravu okolo tohto domu.
Vyjadril sa aj k pozemkom na predaj smerom na Ľaukovú tu navrhuje úplne to neparcelovať na
parcely s rovnakou výmerou, ale parcelovať pozemky s rôznou výmerou. Taktiež navrhoval urobiť
variant, individuálnu stavebnú výstavbu, samostatné GP, možno uličnú čiaru, postupné kroky podľa
záujmu potencionálnych kupcov.
P. Starosta poďakoval za zaujímavé pripomienky a vysvetlil, že vývoz zeminy je už dohodnutý so
spoločnosťou AstaStav s.r.o. na pondelok 21.6.2021.
Poslanec p. Krško sa pýtal na domček u Sliackov. P. starosta informoval, že už volal majiteľom a
žiadal ich o opravu havaríjneho stavu domu.
Ďalej pán starosta informoval o výberovom konaní na pani riaditeľku MŠ, ktoré už postupne
pripravujeme, nakoľko funkčné obdobie doterajšej riaditeľky MŠ končí 31.08.2021.
K bodu 11
p. zapisovateľka prečítala zápisnicu
Na záver sa pán starosta poďakoval všetkým prítomným.

Mgr. Žofia Veselovská

Marek Sliacky

overovateľ

overovateľ

Radoslav Hruška
starosta obce

Starosta obce Klokoč
V Klokoči, dňa 17.06.2021

Návrh na zmenu programu
v bode 5.
Zmena interpretácie bodu z pôvodného „Plán kontrolnej činnosti“
na
Schválenie Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Klokoč na druhý
polrok 2021
. . .
v bode 6.
Schválenie Výročnej správy celoročného hospodárenia za rok 2020 a záverečného účtu obce
Klokoč za rok 2020
na
a) Schválenie Výročnej správy celoročného hospodárenia za rok 2020
b) Schválenie záverečného účtu obce Klokoč za rok 2020
c) Schválenie prevodu hospodárskeho prebytku do Rezervného fondu vo výške 100%
. . .
v bode 7.
Z dôvodu duplicitného uvedenia bodu „Záverečný účet“ v bode 6 a 7 sa bod 7 nahrádza
bodom za ním nasledujúcim a to podľa doleuvedeného programu.
. . .
V bode 7.
Zmena interpretácie bodu z pôvodného
„Schválenie vecného bremena, p rospech Jána H., práva na doživotné bývanie a užívanie
nehnuteľnosti v majetku obce.
na
Schválenie zriadenia vecného bremena, v prospech Jána Hrončeka,
bytom: .............................narodeného dňa ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. č. OP: ............................., práva
na doživotné bývanie a užívanie nehnuteľnosti v majetku obce., zapísanej na LV ........,
súpisné číslo: ....................... , na parcele č.: ....
. . .
V bode 8.
Zmena interpretácie bodu z pôvodného
"Schválenie príspevku dôchodkového fondu zamestnávateľa."
na
Schválenie zvýšenia príspevku zamestnávateľa do dôchodkového fondu zamestnanca.

Program:
1. Úvod
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Voľba návrhovej komisie
4. Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva
5. Schválenie Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Klokoč na
druhý polrok 2021
6. a) Schvánie Výročnej správy celoročného hospodárenia za rok 2020
b) Schválenie záverečného účtu obce Klokoč za rok 2020
c) Schválenie prevodu hospodárskeho prebytku do Rezervného fondu vo výške 100%
7. Schválenie zriadenia vecného bremena, v prospech Jána Hrončeka,
bytom: .............................narodeného dňa ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. č. OP: ............................., práva
na doživotné bývanie a užívanie nehnuteľnosti v majetku obce., zapísanej na LV ........,
súpisné číslo: ....................... , na parcele č.: ....
8. Schválenie zvýšenia príspevku zamestnávateľa do dôchodkového fondu zamestnanca.
9. Rôzne
10. Diskusia.
- Pozemky v obci
- Výberové konanie riaditeľka/ky MŠ
11. Čítanie zápisnice.
12. Záver.

Radoslav Hruška
starosta obce

