
Vážení občania, poslankyne, poslanci 
 
 Nakoľko v uplynulých dňoch sa začali šíriť informácie resp. skôr dezinformácie 
o mojom konaní a vzhľadom k tomu, že táto skutočnosť už začala presahovať únosnú mieru 
dovoľte mi, aby som Vám predniesol svoj pohľad na vec, určité skutočnosti vysvetlil 
a uviedol na správnu mieru. 
  
1. Vraj som utiekol z rokovania Obecného zastupiteľstva. 
 
 Je pravdou, že som rokovanie OZ opustil avšak mal som na to nasledovný dôvod. Celý 
problém vznikol pri hlasovaní o pasportizácii ciest obce Klokočov ktorého som sa ja zdržal. 
Následne mi bolo vytknuté, že vraj tu vidno ako sa chcem resp. nechcem starať o cesty pre 
občanov. K uvedenej skutočnosti som sa chcel vyjadriť a podať vysvetlenie. Napriek tomu, že 
som sa o slovo hlásil a slovo mi bolo udelené, nebolo mi umožnené sa vyjadriť s tým, že ja už 
nemám čo rozprávať. Nakoľko mi teda bolo zakázané na tomto zasadnutí vyjadriť svoj názor 
(vysvetlenie) som teda zasadnutie na protest opustil. Po chvíli som sa však na zasadnutie 
vrátil uvedomujúc si skutočnosť, že bez mojej prítomnosti by OZ nebolo uznášania schopné 
a doplatili by na to len občania, ktorých žiadosti sa mali na tejto schôdzi prejednávať, ako aj 
p. riaditeľky ZŠ, MŠ, zástupcovia Hasičského zboru a ostatní, ktorí boli na zasadnutí 
prítomní. 
 Nazdávam sa, že je neprípustné, aby ktorýkoľvek člen Obecného zastupiteľstva 
zakazoval niekomu vyjadriť svoje vysvetlenie, alebo názor na verejnom rokovaní a podsúval 
verejnosti svoj názor na konanie iných poslancov resp. občanov. Ak niekto má problém s tým, 
že nazývam veci pravými menami je to jeho starosť nie moja. Snažím sa na problematické 
skutočnosti upozorňovať v tom čase keď sa dejú, nie sa celú dobu tváriť, že sa nič nedeje 
a keď sa mi to bude hodiť potom to použiť. 
 Čo sa týka spomínaného dokumentu „Pasportu ciest“, nerozumiem z akého dôvodu 
musel byť bezodkladne na uvedenom OZ  bez akejkoľvek vecnej diskusie schválený. Pri jeho 
schvaľovaní som nechcel byť ZA ani PROTI, pretože mi neboli jasné všetky súvislosti 
(myslím, že nie len mne), nechcel som nikomu upierať jeho majetkové práva, resp. poškodiť 
jednu, alebo druhú stranu a preto som využil svoje zákonné právo a hlasovania som sa zdržal. 
Keďže som sa hlasovania zdržal okamžite sa naskytla príležitosť, aby som bol na verejnosti 
pranierovaný ako niekto komu na tejto obci a jej občanoch nezáleží. Kto vie ako by dopadlo 
hlasovanie, keby platil zákon o hmotnej zodpovednosti verejných funkcionárov.  
 Vyvstáva otázka čo budeme robiť v prípade ak sa naša obec v súvislosti s týmto 
schválením zatiahne do súdneho sporu? Toto riziko tu je, a bolo prezentované nespokojným 
vlastníkom pozemku. Nerozumiem prečo sa má obec dobrovoľne miešať do sporu dvoch 
strán. Chcem však podotknúť, že  som uvedeného vlastníka poprosil, aby dotknutú vec na súd 
nedával, a aby bol celý problém vyriešený k spokojnosti všetkých zúčastnených strán 
vzájomným rokovaním a dohodou. Mám za to, že keď sa bude k problémom pristupovať 
ľudsky, bude v konečnom dôsledku spokojnejších oveľa viac ľudí ako pri súdnych 
rozhodnutiach. Alebo máme toľko času, energie a finančných prostriedkov, aby sme sa súdili 
pri každom probléme, ktorý sa dá pri troche dobrej vôle obidvoch strán vyriešiť?  
 
2. Vraj mi nezáleží na cestách v Klokočove. 
 
 Čo sa týka ciest v našej obci a môjho záujmu o ich údržbu za všetko hovoria moje 
návrhy a požiadavky na ich údržbu, ktoré tlmočím p. starostke či už na zasadnutiach OZ, 
alebo mimo nich. Chcem však, aby občania boli informovaní aj o širšej problematike ciest 
v našej obci a to nasledovne: 



Len mizivé percento ciest je aj vo vlastníctve obce. To znamená, že cesty prechádzajú cez 
pozemky fyzických ako aj právnických osôb. Od zmeny režimu (ak to tak môžem nazvať) 
prešlo pomaly 30 rokov a za celú dobu sa problematika ciest neriešila resp. len v malej miere.  
 V praxi to znamená toľko, že ak obec nie je vlastníkom pozemkov a ciest, len ťažko sa 
dostane k finančným prostriedkom z dotácií EÚ, ktoré sú ako financovanie rekonštrukcie 
komunikácií momentálne najvýhodnejšie. Nazdávam sa, že riešením by bolo majetko - právne 
vysporiadanie pozemkov pod cestami, tak aby prešli do vlastníctva obce. Až v tomto 
momente začína mať význam aj už spomínaný pasport ciest a komunikácií. Myslím však, že  
kým cesty a pozemky nebudú majetkom obce tento dokument nič nerieši a je to len akýsi 
zoznam ciest o ktoré sa obec stará, nič viac nič menej.  
 Celý problém zatiaľ obec  tlačí pred sebou a nerieši sa hlavne z dôvodu, že tento 
proces je časovo náročný a finančne nákladný. Netvrdím, že sa musia vysporiadať všetky 
cesty naraz, je však lepšie začať aj keď neskoro ako vôbec, pretože dotácie tak ako ich 
poznáme dnes tu nebudú do nekonečna.  
 Druhá možnosť je, že obec si zoberie úver a cesty bude rekonštruovať z takýchto 
finančných prostriedkov. V tom prípade sa však pozastaví rozvoj ostatných oblastí kam obec 
musí počítať, že bude nútená tiež investovať nemalé finančné prostriedky (dom smútku, 
športoviská, vodovod, kultúra a pod.). Načo však hradiť za rekonštrukciu plnú sumu ak je 
možnosť financovať len spoluúčasť vo výške 5-10 %.  Navyše z nedávnej minulosti máme 
ešte v pamäti rekonštrukciu ciest na ktorú si obec vzala úver vo výške cca 380.000 € t.j. vyše 
11 mil. Sk. Všetci dobre vieme ako to dopadlo. Cesty zlé, peňazí niet, úver sa bude splácať 
ešte dlhé roky a navyše evidujeme neuhradenú faktúru za opravu ciest. Ak si takto niekto 
predstavuje rekonštrukciu ciest v Klokočove tak s mojou podporou nech nepočíta. 
 
3. Vraj chcem predať pozemok na Hlaviciach (bývalé ihrisko). 
 
 Klokočovom sa šíria zaručené správy, že vraj chcem predať pozemok na Hlaviciach 
(bývalé ihrisko) a vraj už som dohodnutý s istým pánom. Verejne tu prehlasujem, že to nie je 
pravda. Pokiaľ viem tento pozemok, ktorý slúžil resp. mohol slúžiť ako ihrisko prenajalo 
bývalé vedenie,  nájomná zmluva trvá a ja sám osobne na tom nič nezmením. Ak má však 
niekto iné poznatky nech to povie mne  do očí a nešíri o mojej osobe klamstvá. Domnievam 
sa, že niekto pri svojej činnosti so zámerom poškodiť moje meno sa spolieha na známe, že „ 
sto krát opakovaná lož sa stáva pravdou“. Proti takýmto praktikám sa však musím začať 
brániť nakoľko mám dojem, že niekomu moje konanie nesedí a rád by ma v očiach verejnosti 
zdiskreditoval.  
 Na záver chcem podotknúť, že vždy konám a budem konať v záujme našej obce a  
všetkých jej  občanov. V prípade akýchkoľvek otázok, názorov, alebo podnetov ma neváhajte 
kontaktovať či už osobne alebo na email: vlcek.ozklokocov@centrum.sk 
 Zároveň žiadam, aby tento list, nakoľko bol prečítaný na dnešnom OZ tvoril prílohu 
zápisnice z dnešného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva. 
  
 
v Klokočove dňa 29.04.2016 
 
       s pozdravom  
       Róbert Vlček, poslanec OZ 
 
 
 


