
Z Á P I S N I C A
z  28. mimoriadneho zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Klokočov 

z 09. júla  2021
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Začiatok zasadnutia: 09:00 hod.

Prítomní poslanci: Vlasta Kašíková
Ján Mudrík
Mgr. Jozef Gondek

  Veronika Haferová
    Róbert Vlček
Ospravedlnení: Štefan Želiecký

  Ján Hruška
  Mgr. Jozef Gondek
  Ing. Radoslav Zajac

Prítomných  poslancov  bola  nadpolovičná  väčšina  všetkých  poslancov,  čím  Obecné
zastupiteľstvo bolo spôsobilé rokovať a uznášať sa. Dvadsiate ôsme mimoriadne   zasadnutie
OcZ  otvorila  a viedla  starostka  obce  Klokočov  Jana  Foldinová,  ktorá  zároveň  privítala
prítomných.  

Voľba návrhovej komisie a     overovateľov  

Návrhová komisia: Vlasta Kašíková, Ján Mudrík
Overovatelia:             Róbert Vlček, Mgr. Jozef Gondek
Zapisovateľka: Mgr. Paula Pápolová

Hlasovanie:
ZA 5 Vlasta Kašíková,  Veronika Haferová, Róbert Vlček,

Mgr. Jozef Gondek, Ján Mudrík
PROTI 0 -

ZDRŽAL SA
HLASOVANIA

0 -

Prítomnosť/kvórum: 5/3
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 390/2021 zo dňa 09.07.2021

Schválenie programu rokovania
Starostka obce prečítala návrh programu rokovania. Do programu rokovania bol doplnený
bod č. 6 Rekonštrukcia časti vodovodu u Pantokov – výmena potrubia

Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Program 28. mimoriadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v  Klokočove  s doplnením

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie



4. Schválenie programu rokovania
5. Schválenie  použitia  finančných  prostriedkov  z  rezervného  fondu  obce  z dôvodu

vyhlásenej mimoriadnej situácie v obci
6. Rekonštrukcia časti vodovodu u Pantokov – výmena potrubia
7. Záver

Hlasovanie:
ZA 5 Vlasta Kašíková,  Veronika Haferová, Róbert Vlček,

Mgr. Jozef Gondek, Ján Mudrík
PROTI 0 -

ZDRŽAL SA
HLASOVANIA

0 -

Prítomnosť/kvórum: 5/3
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 391/2021 zo dňa 09.07.2021

Bod č. 5 Schválenie použitia finančných prostriedkov z      rezervného fondu obce z     dôvodu  
vyhlásenej mimoriadnej situácie v     obci  
Jana Foldinová /starostka obce/ -  informovala obecné zastupiteľstvo,  že dňa 25.06.2021
bola  vyhlásená  mimoriadna   situácia  v obci.  Po  búrke  nám  poškodilo   prístupové  cesty
k rodinným domom. Po ceste  sa nedostali  osobné autá   ani  záchranné zložky.  Doteraz sa
pracovalo na odstránení potrhaného asfaltu na cestách u Pantokov, Hrubý Buk u Jenojanka.
Ďalšie  cesty  sa  navážajú  lopušným  kameňom,  aby  bol  zabezpečený  prechod  osobných
automobilov  a záchranných  zložiek.  Kamenivo  sa  objednalo  počas  mimoriadnej  situácie.
Navrhuje  a prosí  obecné  zastupiteľstvo,  aby  sa  finančné  prostriedky  na  financovanie
mimoriadnej  situácie  použili  z rezervného  fondu  a z rozpočtu  obce  do  času,  kým  budú
refundované  okresným  úradom.  Jedná  sa  o finančné  prostriedky  v sume  zhruba  28.990€.
Z týchto finančných prostriedkov sa bude financovať pokládka asfaltu  v úsekoch cesty  –
Hrubý  Buk  u Jenojankovej,  Hlavice  u Pantoka,  menší  úsek   pod  p.  Bielskou a navážanie
ostatných poškodených ciest po búrke v časti Hrubý Buk, Klokočov, Hlavice. Mimoriadna
situácia bude ukončená dnešným dňom. 

Návrh  na  uznesenie:  Obecné  zastupiteľstvo  berie  na  vedomie  informácie  o mimoriadnej
situácii v obci vyhlásenej dňa 25.06.2021

b/ schvaľuje použitie finančných prostriedkov vo výške 28.991,11€ z rezervného fondu obce
a z rozpočtu  obce  Klokočov  na  asfaltovanie  miestnych komunikácií  v časti  obce  Hlavice
Pantoky,  Hrubý  Buk  u Jenojanka  a navážanie  ciest  kamenivom  a časti  obce  Hlavice
a Klokočov.  Finančné  prostriedky  budú  použité  v rámci  záchranných  prác  z dôvodu
mimoriadnej situácie v obci vyhlásenej dňa 25.06.2021

Hlasovanie:
ZA 5 Vlasta Kašíková,  Veronika Haferová, Róbert Vlček,

Mgr. Jozef Gondek, Ján Mudrík
PROTI 0 -

ZDRŽAL SA
HLASOVANIA

0 -

Prítomnosť/kvórum: 5/3
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 392/2021 zo dňa 09.07.2021



Bod č. 6 Rekonštrukcia časti vodovodu u     Pantokov – výmena potrubia  
Jana  Foldinová  /starostka  obce/ -   v časti  obci  Hlavice  u Pantokov  bola  schválená
rekonštrukcia vodovodu. Avšak z dôvodu, že niektorí občania nedali vstupy na pozemky, sa
rekonštrukcia nemohla urobiť v celej  dĺžke.   Teraz je  tam nový majiteľ dvoch pozemkov,
ktorý dal súhlasné stanovisko k výmene potrubia.  Rekonštrukcia by sa vykonala zatiaľ po
jeho  pozemkoch,  kde  by  sa  vymenilo  železné  potrubie  za  plastovú  hadicu.  Práce  by
vykonávali zamestnanci obce v spolupráci s majiteľom pozemkov.

Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rekonštrukciu vodovodu v časti obce
Hlavice u u Pantokov – výmena potrubia 

Hlasovanie:
ZA 5 Vlasta Kašíková,  Veronika Haferová, Róbert Vlček,

Mgr. Jozef Gondek, Ján Mudrík
PROTI 0 -

ZDRŽAL SA
HLASOVANIA

0 -

Prítomnosť/kvórum: 5/3
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 392/2021 zo dňa 09.07.2021



Z Á V E R

Starostka obce  poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie  ukončila.
V Klokočove  09. júla   2021.
Koniec  9:20 h.

Overovatelia:
Mgr. Jozef Gondek....... ..............................................................................................................

Róbert Vlček...............................................................................................................................

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

    Jana Foldinová
    starostka obce

Prílohu Zápisnice z 28.  mimoriadneho zasadnutia OcZ tvoria uznesenia a zvukový záznam.




