Z Á P I S N I C A
zo zasadania obecného zastupiteľstva Klokoč zo dňa
28.12.2021

Počet poslancov OZ: 6
Prítomní:
1.Radoslav Hruška – starosta obce
2.Ján Baláž, poslanec OZ
3.Ing.Martina Výbošťoková, poslanec OZ
4.Marek Sliacky, poslanec OZ
5.Ján Koreň, poslanec OZ
6.Mgr. Žofia Veselovská
7.Mgr.Ľubica Sliacka
8.Ing. Ivan Sivok
Ospravedlnená – Ivana Vyletelová, poslanec Obecného zastupiteľstva
Prezenčná listina tvorí súčasť zápisnice

Program:
1. Úvod
2. Ustanovenie náhradníka na uprázdnený mandát poslanca OZ Klokoč
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
4. Voľba návrhovej komisie
5. Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva
6. Schválenie predaja majetku obce, a to nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve obce
Klokoč, nachádzajúcej sa v k.ú. Klokoč, zapísanej na LV č. 636, vedenom na Okresnom
úrade v Detve, katastrálny odbor:
- pozemok KNC - parc.č. 919, zastavaná plocha, o výmere 764 m2, v rozsahu 392 m2 ako
diel 2,
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ust. § 9a, ods.8, písm. e / zákona č. 138/1991 Z.z.
o majetku obcí, v znení neskorších predpisov, pričom pri tomto prevode sa nepoužijú ust. § 9a,
ods. 1 až 7 zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov.
7.Schválenie predaja majetku obce, a to nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve obce Klokoč,
nachádzajúcej sa v k.ú. Klokoč, zapísanej na LV č. 250, vedenom na Okresnom úrade
v Detve, katastrálny odbor:
- pozemok KNE - parc.č. 741/1, trvalý trávny porast, o výmere 3337 m2, v rozsahu
414 m2 ako diel 1,
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ust. § 9a, ods.8, písm. e / zákona č.
138/1991 Z.z. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov, pričom pri tomto prevode
sa nepoužijú ust. § 9a, ods. 1 až 7 zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí, v znení
neskorších predpisov.

8.Voľba hlavného kontrolóra obce Klokoč
9.Schválenie podania žiadosti na výzvu o poskytnutie NFP na podporu verejnej osobnej
dopravy z IROP. Kód výzvy: IROP-PO7-SC71-2021-77
10.Rôzne.
11.Diskusia.
12.Čítanie zápisnice.
13.Záver.

K bodu 1
Úvod – p. starosta privítal všetkých prítomných.
K bodu 2
P. Krško doručil 10.12.2021 na Obecný úrad žiadosť o vzdanie sa mandátu poslanca Obecného
úradu Klokoč. Dôvodom ukončenia mandátu je zmena bydliska. Na základe tejto žiadosti pán
starosta oslovil náhradníčku pani Ing. Martina Výbošťokovú. Pani Výbošťoková súhlasila s prijatím
mandátu. Zložila sľub a prijala osvedčenie o zvolení poslanca Obecného zastupiteľstva v obci
Klokoč.
K bodu 3
Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice. P. starosta určil zapisovateľku Anna Bellovú a
overovateľov zápisnice Mgr. Ľubicu Sliacku a Mareka Sliackeho.
P. Sliacky ako overovateľ prehlásil: „Ako určený overovateľ prehlasujem dnešné zastupiteľstvo za
uznášania schopné.“
Prebehlo hlasovanie zdvihnutím ruky: Za: Ján Baláž, Ján Koreň, Ing. Martina Výbošťoková , Mgr.
Žofia Veselovská, Marek Sliacky,Mgr. Ľubica Sliacka. Nikto nebol proti a nikto sa nezdržal
hlasovania.

K bodu 4
Do návrhovej komisie boli navrhnutí Mgr. Žofia Veselovská a Ján Koreň.
Prebehlo hlasovanie zdvihnutím ruky: Za: Ján Baláž, Ján Koreň, Ing. Martina Výbošťoková, Mgr.
Žofia Veselovská, Marek Sliacky , Mgr.Ľubica Sliacka. Nikto nebol proti a nik sa nezdržal
hlasovania. Obecné zastupiteľstvo schválilo členov návrhovej komisie Mgr. Žofiu Veselovskú
a Jána Koreňa.

K bodu 5
Schválenie programu rokovania. Poslanec Marek Sliacky navrhol zmenu programu doplnením bodu
a to prejednanie platu starostu.
Prebehlo hlasovanie zdvihnutím ruky: Za: Ján Baláž, Ján Koreň, Ing. Martina Výbošťoková , Mgr.
Žofia Veselovská, Marek Sliacky, Ľubica Sliacka. Nikto nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania.
Program bol schválený.
K bodu 6
Poslanci schválili predaj majetku obce, a to nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve obce Klokoč,
nachádzajúcej sa v k.ú. Klokoč, zapísanej na LV č. 636, vedenom na Okresnom úrade v Detve,
katastrálny odbor:
- pozemok KNC - parc.č. 919, zastavaná plocha, o výmere 764 m2, v rozsahu 392 m2 ako
diel 2,
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ust. § 9a, ods.8, písm. e / zákona č. 138/1991 Z.z.
o majetku obcí, v znení neskorších predpisov, pričom pri tomto prevode sa nepoužijú ust. § 9a,
ods. 1 až 7 zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov pani Elene
Ľuptákovej, Klokoč JašovVrch 162.
Prebehlo hlasovanie zdvihnutím ruky: Za: Ján Baláž, Ján Koreň, Mgr.Ľubica Sliacka, Mgr. Žofia
Veselovská, Marek Sliacky, Ing. Martina Výbošťoková. Nikto nebol proti a nikto sa nezdržal
hlasovania.
K bodu 7
Poslanci po úvahe schválili predaj majetku obce, a to nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve obce
Klokoč, nachádzajúcej sa v k.ú. Klokoč, zapísanej na LV č. 250, vedenom na Okresnom úrade
v Detve, katastrálny odbor:
- pozemok KNE - parc.č. 741/1, trvalý trávny porast, o výmere 3337 m2, v rozsahu
414 m2 ako diel 1,
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ust. § 9a, ods.8, písm. e / zákona č. 138/1991 Z.z.
o majetku obcí, v znení neskorších predpisov, pričom pri tomto prevode sa nepoužijú ust. § 9a,
ods. 1 až 7 zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov pánovi
Výbošťokovi J. Klokoč 62.
Prebehlo hlasovanie zdvihnutím ruky: Za: Ján Baláž, Ján Koreň, Mgr. Ľubica Sliacka, Mgr. Žofia
Veselovská, Marek Sliacky, Ing. Martina Výbošťoková. Nikto nebol proti a nikto sa nezdržal
hlasovania.
K bodu 8
Dňa 23.11.2021 uznesením č. 33/2021 boli vyhlásené voľby hlavného kontrolóra obce Klokoč.
Prihlášku na funkciu hlavného kontrolóra doručil len Ing. Ivan Sivok do 14.12.2021 do 12.00 hod. v
zabalenej obálke označenej "Voľba kontrolóra – neotvárať." Na zasadaní zastupiteľstva poslanci
obálku otvorili skontrolovali náležitosti prihlášky a prílohy. Uskutočnila sa voľba hlavného

kontrolóra zdvihnutím ruky. Hlasovali všetci poslanci. Do funkcie hlavného kontrolóra bol zvolený
Ing. Ivan Sivok v rozsahu úväzku 0,1 a plat mu poslanci schválili taký istý ako mal k 31.12.2021
(s tou istou odmenou).
Prebehlo hlasovanie zdvihnutím ruky: Za: Ján Baláž, Ján Koreň, Mgr. Ľubica Sliacka, Mgr. Žofia
Veselovská, Marek Sliacky, Ing. Martina Výbošťoková. Nikto nebol proti a nikto sa nezdržal
hlasovania.
K bodu 9
P. starosta informoval poslancov o výzve na poskytnutie NFP na podporu verejnej osobnej dopravy
z IROP. Kód výzvy: IROP-PO7-SC71-2021-77. Vysvetlil poslancom, že je to výzva, ktorá sa týka aj
výstavby a rekonštrukcie zastávok. V obci Klokoč by sme sa uchádzali o nové zastávky u Miškov
a u Zlazov.
Prebehlo hlasovanie zdvihnutím ruky: Za: Ján Baláž, Ján Koreň, Mgr. Ľubica Sliacka, Mgr. Žofia
Veselovská, Marek Sliacky, Ing. Martina Výbošťoková. Nikto nebol proti a nikto sa nezdržal
hlasovania.
K bodu 10
P. Sliacky navrhol zvýšenie platu pánovi starostovi podľa § 4 ods. 2 o výšku 15% od
01.01.2022 . Poslanci nemali pripomienky.
Prebehlo hlasovanie zdvihnutím ruky: Za: Ján Baláž, Ján Koreň, Mgr. Ľubica Sliacka, Mgr. Žofia
Veselovská, Marek Sliacky, Ing. Martina Výbošťoková. Nikto nebol proti a nikto sa nezdržal
hlasovania.
K bodu 11
V diskusii sa preberal nový vrt pre časť Centrum, ktorý bude potrebný vykonať, pretože terajší vrt
stráca svoju výdatnosť a v budúcnosti by mohol byť problém s dostatkom vody.
´
K bodu 12
Pani zapisovateľka prečítala zápisnicu.
Na záver sa pán starosta poďakoval všetkým prítomným za celoročnú spoluprácu.
Mgr. Ľubica Sliacka
overovateľ

Marek Sliacky
overovateľ

Radoslav Hruška
starosta obce

