ZÁPISNICA
z 18. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Klokočov
zo 04. augusta 2020

________________________________________________________
Začiatok zasadnutia: 13:30 h.
Prítomní poslanci:
Vlasta Kašíková
Mgr. Jozef Gondek
Veronika Haferová
Ján Hruška
Róbert Vlček
Ospravedlnení: Ing. Radoslav Zajac
Štefan Želiecký
Pavol Čagaľa
Ján Mudrík
Prítomných poslancov bola nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, čím Obecné
zastupiteľstvo bolo spôsobilé rokovať a uznášať sa. Osemnáste mimoriadne zasadnutie OcZ
otvorila a viedla starostka obce Klokočov Jana Foldinová, ktorá zároveň privítala prítomných.
Voľba návrhovej komisie a overovateľov
Návrhová komisia:
Overovatelia:
Zapisovateľka:

Mgr. Jozef Gondek, Ján Hruška
Veronika Haferová, Vlasta Kašíková
Mgr. Paula Pápolová

Hlasovanie:
ZA

5

Vlasta Kašíková, Ján Hruška,
Róbert Vlček,
Veronika Haferová, Mgr. Jozef Gondek
-

PROTI
0
ZDRŽAL SA
0
HLASOVANIA
Prítomnosť/kvórum: 5/3
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 266/2020 zo dňa 04.08.2020

Schválenie programu rokovania
Starostka obce prečítala návrh programu rokovania. Do programu rokovania nebol doplnený
žiaden bod.
Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Program 18. mimoriadneho
zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Klokočove

1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Schválenie programu rokovania
Informácie k vzniknutým škodám v obci Klokočov následkom povodní a vyhlásenie
3. stupňa povodňovej aktivity a mimoriadnej situácie v obci Klokočov
6. Záver
Hlasovanie:
ZA

5

Vlasta Kašíková, Ján Hruška,
Róbert Vlček,
Veronika Haferová, Mgr. Jozef Gondek
-

PROTI
0
ZDRŽAL SA
0
HLASOVANIA
Prítomnosť/kvórum: 5/3
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 267/2020 zo dňa 04.08.2020

Bod programu č.5 Informácie k vzniknutým škodám v obci Klokočov následkom povodní
a vyhlásenie 3. stupňa povodňovej aktivity a mimoriadnej situácie v obci Klokočov
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podala starostka obce Jana Foldinová.
Informovala poslancov o vzniknutých škodách v dôsledku prietrže mračien a búrky, ktorá sa
obcou prehnala dňa 26.07.2020. Zároveň v ten deň bol vyhlásený aj 3. stupeň povodňovej
aktivity. Počas 3. stupňa povodňovej aktivity starostka obce oslovila povodie Váhu, aby prišli
na obhliadku koryta rieky v Riečkach a na Hrubom Buku. Obhliadkou, po opadnutí vody, sa
zistilo, že na viacerých miestach je utrhnutý breh potoka, ktorý zasahoval do okraja cesty
v Riečkach. Ešte v nedeľu 26.07.2020 boli privolané hasičská jednotka z obce Klokočov pod
vedením veliteľa Jána Hrušky a DHZ Korňa a Turzovka, ktorí pomáhali čerpať vodu
občanom z pivníc v Riečkach, čistiť priepusty, rúry, priekopy. S vedením Povodia Váhu sa
starostka obce dohodla, že začnú spevňovať brehy potoka lomovým kameňom. Utrhnutá
cesta u p. Jurgy sa navážala makadamom a lopušným kameňom, aby sa sprístupnil prechod po
ceste. Pracovníci z Povodia Váhu boli v našej obci 2 dni. Zničená asfaltová cesta je
v lokalite Hlavice u Janeskov, ktorá bola ihneď zapaskovaná a cesta Nižné Riečky – Srníček.
Na obhliadku boli prizvaní aj z Okresného úradu Čadca a dňa 27.07.2020 bola o 13:30 hod.
vyhlásená v našej obci mimoriadna situácia. Zo zničených ciest sa odvážal potrhaný asfalt
a navážal sa makadam a lopušný kameň. Tieto dve cesty potrebujú akútnu opravu a položenie
nového asfaltu, ktorý bol zničený a úplne rozdrobený po prietrži mračien.
Ďalej starostka obce informovala, že po obhliadke sa zistilo množstvo zničených ciest, ktoré
potrebujú opravu. Na cesty sa naváža makadam, lopušný kameň, čistia sa priepusty, priekopy,
žľaby, odvážajú sa naplaveniny, nánosy bahna, kopú sa priekopy, ktoré boli zanesené
v dôsledku búrky.
Bol objednaný bager u súkromníka na prekopanie a presmerovanie toku v Riečkach u p.
Chrenšča, ktorý mal zatopenú pivnicu. S bagrom sa naviezol a uložil kameň na splave na
Hrubom Buku.
Starostka obce sa ďalej vyjadrila, že najhoršie cesty - do Janeskov a cestu Nižné Riečky p.
Srníček je možné urobiť v rámci vyhlásenej mimoriadnej situácie. Musí sa to robiť urýchlene
a je potrebné nájsť finančné prostriedky v rozpočte po dobu refundácie. Navrhuje na cesty
použiť napr. rezervný fond a popresúvať financie z niektorých kapitol rozpočtu vo výške cca
24.000 €. Toto je predbežná suma za dve cesty, na ktoré treba položiť nový asfalt.

Rozpočtové opatrenie bude predložené na nasledujúcom zasadnutí OcZ. Následne budeme
žiadať o refundáciu týchto finančných prostriedkov.
Starostka obce poďakovala všetkým dobrovoľným hasičom z obce Klokočov, Korňa
a Turzovka, ktorí prišli pomôcť, lebo situácia bola vážna.
V diskusii poslanci OcZ súhlasili s akútnou opravou uvedených ciest a použitím
finančných prostriedkov z rezervného fondu a s vyčlenením finančných prostriedkov
z rozpočtu.
správu o trvaní
Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo A/ berie na vedomie
mimoriadnej situácie, vyhlásenej dňa 27.07. 2020 o 13:30 h. v obci
Klokočov
B/ berie na vedomie informáciu k havarijnej situácii na cestách v časti Hlavice
Janeskovia a Nižné Riečky – Srníček .
Cesty budú počas trvania mimoriadnej situácie opravené novou pokládkou asfaltu ako boli
pred vzniknutou škodou následkom povodní.
Ostatné zničené cesty sú navážané makadamom a lopušným kameňom. Odstraňujú sa
nánosy naplavenín, čistenie priepustov, rúr a kopú sa priekopy.
Hlasovanie:
ZA

5

Vlasta Kašíková, Ján Hruška,
Róbert Vlček,
Veronika Haferová, Mgr. Jozef Gondek
-

PROTI
0
ZDRŽAL SA
0
HLASOVANIA
Prítomnosť/kvórum: 5/3
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 268/2020 zo dňa 04.08.2020

ZÁVER

Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila.
V Klokočove 04. augusta 2020.
Koniec 13:55 h.

Overovatelia:
Veronika Haferová ..............................................................................................................
Vlasta Kašíková...................................................................................................................

Zapisovateľka:
Mgr. Paula Pápolová.....................................................

Jana Foldinová
starostka obce

Prílohu Zápisnice z 18. mimoriadneho zasadnutia OcZ tvoria uznesenia a zvukový záznam.

