
 Z Á P I S N I C A 
zo  14. zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Klokočov z  

20. februára  2020 
________________________________________________________ 
 
Začiatok zasadnutia:  14:15 h. 
Prítomní poslanci:   Vlasta Kašíková  
  Mgr. Jozef  Gondek 
    Róbert Vlček 
  Štefan Želiecký 
  Ing. Radoslav Zajac 
     
Ospravedlnení: Veronika Haferová  
    Ján Hruška 
    Pavol Čagaľa 
                         Ján Mudrík 
                 
Prítomných poslancov bola nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, čím Obecné 
zastupiteľstvo bolo spôsobilé rokovať a uznášať sa. Štrnáste   zasadnutie OcZ otvorila a viedla 
starostka obce Klokočov Jana Foldinová, ktorá zároveň privítala prítomných.   
 
Voľba návrhovej komisie a overovateľov 
 
Návrhová komisia:  Mgr. Jozef Gondek, Vlasta Kašíková 
Overovatelia:              Štefan Želiecky, Róbert Vlček 
Zapisovateľka: Mgr. Paula Pápolová 
 
Hlasovanie: 

ZA 5 Róbert Vlček, Vlasta Kašíková, Mgr. Jozef Gondek, 
Štefan Želiecký,  Ing. Radoslav Zajac 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  5/3      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 212/2019 zo dňa 20.02.2020 
 
 
Schválenie programu rokovania 
  

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Voľba návrhovej komisie 
4. Schválenie programu rokovania 
5. Schválenie čerpania finančných prostriedkov z rezervného fondu na rekonštrukciu 

havárie obecného vodovodu v časti obce Hlavice – Pantoky  



6. Záver 
 

Do návrhu programu rokovania bol doplnený bod  6/  Schválenie uznesenia k : Zmeny 
a doplnky k ÚPN-O Klokočov 
Poslanci nemali do bodu programu rokovania žiadne doplňujúce body. 

 
Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Program 14. zasadnutia Obecného 
zastupiteľstva v  Klokočove  s doplnením  
Hlasovanie: 

ZA 5 Róbert Vlček, Vlasta Kašíková, Mgr. Jozef Gondek, 
Štefan Želiecký,  Ing. Radoslav Zajac 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  5/3      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 213/2019 zo dňa 20.02.2020 
 
Bod programu č. 5  Schválenie čerpania finančných prostriedkov 
z rezervného fondu na rekonštrukciu havárie obecného vodovodu v časti 
obce Hlavice – Pantoky  
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podala Jana Foldinová, starostka obce. 
Z dôvodu havárie vodovodu Hlavice – Pantokovia je nutné vymeniť potrubie, ktoré je rokmi 
zničené a niekde uniká voda – zatiaľ sme nenašli miesto kde presne. Trasu vodovodného 
potrubia je potrebné vymeniť celú. Zvyšok trasy, ktorá sa týka dopojenia vodovodu 
z Vrchpredmiera sa bude riešiť cez projekt. Momentálne je akútna výmena potrubia, na 
ktorom je havária a žiada poslancov, aby uvoľnili finančné prostriedky z rezervného fondu.  
Róbert Vlček /poslanec obce/  – opýtal sa, prečo sa to nerobilo predtým, keď bola uznesením 
schválená rekonštrukcia vodovodu u Pantokov 
Jana Foldinová /staroskta obce/  – neboli schválené finančné prostriedky v rozpočte, bola 
schválená iba rekonštrukcia vodovodného potrubia. Dal sa vypracovať projekt na prepojenie 
tohto vodovodu, ktorý bude stáť cca 2800 eur. Čakáme na projektovú dokumentáciu 
s rozpočtom, aby sa mohla vypracovať žiadosť, zapojiť sa do výzvy a prepojiť časť Hlavice 
Pantoky na vodu z Vrchpredmiera 
 
 Ďalej,  starostka obce v diskusii predložila cenovú ponuku na práce, ktoré je potrebné 
realizovať pri tejto akútnej situácii pri poruche vodovodu.  
Róbert Vlček /poslanec obce/ - navrhuje schváliť sumu na haváriu vodovodu, ktorú starostka 
žiada  do výšky 8.000€ a všetky fin.prostriedky z rezervného fondu  vrátiť naspäť do 
rezervného fondu z rozpočtu obce na rok 2020 
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/ - nevyčerpaná suma z rezervného fondu na haváriu 
vodovodu bude vrátená späť do rezervného fondu 
 
Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Čerpanie finančných prostriedkov 
z rezervného fondu na rekonštrukciu havárie obecného vodovodu v časti obce Hlavice – 
Pantoky v sume 8000 €, s tým že pri  schválení rozpočtu na rok 2020 bude uvedená čiastka  
vložená späť do rezervného fondu.  
 
 
 



 
Hlasovanie: 

ZA 5 Róbert Vlček, Vlasta Kašíková, Mgr. Jozef Gondek, 
Štefan Želiecký,  Ing. Radoslav Zajac 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  5/3      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 214/2019 zo dňa 20.02.2020 
 
 
Bod programu č. 6 Schválenie uznesenia k : Zmeny a doplnky k ÚPN-O 
Klokočov 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podala Ing. V. Gajdičiarová, pracovníčka 
OÚ. Je možné podať žiadosť o poskytnutie dotácie na spracovanie územno-plánovacej dotácie 
: Zmeny a doplnky k ÚPN-O Klokočov. Uznesenie nesmie byť staršie ako 3 mesiace. Vlani 
bola poskytnutá dotácia, ale nie v celej výške. Teraz je možné opäť podať žiadosť o dotáciu, 
nakoľko musí obec vyhotoviť čistopis k : Zmeny a doplnky k ÚPN – O Klokočov.  
Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo súhlasí, že proces obstarávania a schvaľovania  
územnoplánovacej dokumentácie – Zmeny a doplnky č. 1 k ÚPN-O Klokočov potrvá najviac 
tri roky od uzatvorenia zmluvy  o poskytnutí dotácie 
 
Hlasovanie: 

ZA 5 Róbert Vlček, Vlasta Kašíková, Mgr. Jozef Gondek, 
Štefan Želiecký,  Ing. Radoslav Zajac 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  5/3      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 215/2019 zo dňa 20.02.2020 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Z Á V E R 

 
 

Starostka obce  poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie  ukončila. 
V Klokočove  20. februára  2020. 
Koniec 15:00  h. 
 
 
 
Overovatelia: 
Štefan Želiecky..................................................................................................................... 
 
Róbert Vlček........................................................................................................................ 
 
 
Zapisovateľka: 
Mgr. Paula Pápolová..................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Jana Foldinová 
             starostka obce 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prílohu Zápisnice z 14. zasadnutia OcZ tvoria uznesenia a zvukový záznam. 
 
 
 
 
Príloha 
 
 


