
 
Zápisnica z 5. neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva 

zo dňa 26. júna 2015 
 

 
Piate neplánované zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce 
Klokočov Veronika Haferová. Skonštatovala, že z počtu 9 poslancov je prítomných 8 
poslancov, čiže zastupiteľstvo je uznášania schopné. 
Prítomní: Vlasta Kašíková  
     Monika Jarošová 
     Róbert Vlček 
     Jana Foldinová  
     Pavol Dedič  
     Ing. Radoslav Zajac  
     Pavol Čagaľa 
                Jozef Gacho 

    Ľuboš Stríž  - neprítomný 
 
Voľba návrhovej komisie a overovateľov 
 
Návrhová komisia:     Vlasta Kašíková, Monika Jarošová 
Overovatelia:              Ing. Radoslav Zajac, Pavol Čagaľa  
Zapisovateľka: Mgr. Paula Pápolová 
 
 
Veronika Haferová /starostka obce/- následne prečítala program rokovania OZ. Opýtala sa 
prítomných, či má niekto doplňujúci bod do programu zasadnutia. Poslanec Róbert Vlček 
doplnil do programu rokovania bod Rôzne. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo program rokovania 5. OZ a prijalo uznesenie č. 81/2015. 
Hlasovanie: 8 poslancov ZA,  1 neprítomný, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Bod č. 5 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/ - opýtala sa poslancov, či má niekto k stanovisku 
pripomienky, otázky? 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – opýtala sa, na vývoj čerpania rozpočtu bežných 
výdavkov - porovnanie platov – oproti roku 2013 sa položka platy navýšila o veľkú sumu. 
Pýta sa, z akého dôvodu sa suma navýšila.  
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/ – spoločne s pracovníčkou z úseku PAM porovnávali r 
2013 a 2014. Miestne hospodárstvo -  r. 2013 bol jeden pracovník na 5 hod. úväzok,  od 1.7. 
2013 bol úväzok zmenený na 8 hod. úväzok. Ďalej  navýšenie cestnej dopravy – M. 
Krenželok od 6 mesiaca 40% úväzok,  bol preradený na cestnú dopravu. Kapitola OÚ – p. 
Čavajda – pracovník na zmluvu na stavebnom úseku. Na úseku knižnice – mesiac máj 2 
pracovníčky a vyplácalo sa tam odstupné pracovníčke, ktorá odchádzala 
Róbert Vlček /poslanec obce/ – navrhuje, aby sa robila kumulatívna rekapitulácia miezd za 
obdobie 1 až 12 mesiac každoročne –  za podnik a po útvaroch 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – prečítala zápisnicu zo zasadnutia fin. komisie – bolo 
prejednané  stanovisko kontrolórky k záverečnému účtu obce Klokočov za r.2014; spoluúčasť 
dotácie na nákup knižného fondu a prolongácia kontokorentného úveru. Komisia konštatuje, 



že hosp. výsledok z podnikateľskej činnosti  je skreslený. Je tam zaúčtovaná suma 7380,87€ – 
tento zápis nebol podložený žiadnou dokumentáciou  
- FK žiada vysvetlenie od kontrolóra, čo bolo zahrnuté v položke nedaňové príjmy -  príjmy 
z podnikania a vlastníctva majetku a príjmy z administratívy a iných poplatkov  
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/ – sú to ostatné poplatky – knižnica, penále  a pokuty, 
príjmy z prenajatých pozemkov, priestorov a strojov, správne poplatky, cintorínske služby, 
poplatky za opatrovateľskú službu, poplatky za poskytovanie služieb, poplatok za odpadové 
nádoby  
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ - FK upozorňuje OZ a vedenie obce na účet 261 
/peniaze na ceste/, kde  je k 31.12.2014 zostatok 20.142, 75€. Tento účet by mal byť ku koncu 
roka nulový. Ďalej FK poukazuje na nedodržanie rozpočtu za rok 2014 bez úpravy 
a schválenia OZ na niektorých programoch – napr. program 2.1. prezentácia a propagácia 
obce 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/  – peniaze na ceste – bolo hovorené, že nevedno koľko 
bolo vybraté 
Veronika Haferová /starostka obce/– všetky peniaze sú už v rámci šetrenia – je to na polícii 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/ - Peniaze na ceste – týka sa to fin. prostriedkov, ktoré 
boli vybrané z účtu a neboli vložené do pokladne, neboli doložené doklady 
Róbert Vlček /poslanec obce/ - celá výška sumy 20.142,75 € je daná na šetrenie? 
Veronika Haferová /starostka obce/ – prvý raz bola na šetrenie daná suma 6876,10€ za r. 
2013 spolu so sumou za r. 2014 – 7380,87€ +  suma z vykonanej kontroly, ktorú vykonávala  
kontrolórka – výber z bankomatov. Všetko je  v štádiu šetrenia  
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/ - prvý krát sa dávali na šetrenie finančné prostriedky, 
ktoré boli vyplatené z pokladne a neboli doložené doklady. Čo sa týka účtu 261 Peniaze na 
ceste, to sú finančné prostriedky vybrané z účtu a neboli vložené do pokladne 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/  – peniaze je potrebné z účtu 261 - Peniaze na ceste 
odúčtovať 
Róbert Vlček /poslanec obce/ – opýtal sa kontrolórky, či dostala všetky podklady, ktoré 
potrebovala  k vypracovaniu stanovisku 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/ – odpovedala áno 
 
Obecné zastupiteľstvo uložilo kontrolórke obce skontrolovať rozdiel miezd a odvodov medzi 
rokom 2013 a 2014, a uviesť   dôvod  navýšenia finančných prostriedkov a prijalo 
uznesenie č. 82/2015. Termín: zasadnutie OZ - september  
Hlasovanie: 8 poslancov ZA,  1 neprítomný, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce 
k záverečnému účtu obce za rok 2014 a prijalo uznesenie č. 83/2015. 
Hlasovanie: 8 poslancov ZA,  1 neprítomný, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Veronika Haferová /starostka obce/ – následne prečítala súhrnnú správu audítorky 
k záverečnému účtu. Audítorka je  presvedčená, že audítorské dôkazy, ktoré získala, 
poskytujú dostatočný základ, pre jej audítorský názor. Pokladničný doklad – voda – bol 
zaúčtovaný ako odvod na účet – ale vklad uskutočnený nebol. Pokladničný doklad v pokladni 
voda  – bol zaúčtovaný ako služby vodovod, podnikateľská činnosť – tento zápis nebol 
podložený žiadnou dokumentáciou, preto sa nemohla presvedčiť o existencii dokladu.  
Názor audítorky – účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz o finančnej situácii 
obce Klokočov k 31.12.2014 a výsledky jej hospodárenia sú v súlade so zákonom 
o účtovníctve. Správa o ďalších požiadavkách zákonov a predpisov – konštatuje, že nezistila 



významné skutočnosti, ktoré by spochybňovali vykázané výsledky hospodárenia. Stav 
vykázaného dlhu obce Klokočov je podľa jej názoru zhodný so stavom v účtovnej uzávierke  
Róbert Vlček /poslanec obce/  – ostatní poslanci  nemali možnosť vidieť audítorskú správu – 
navrhuje, aby takúto dôležitú správu dostávali do materiálov aj ostatní poslanci  
Veronika Haferová /starostka obce/ – audítorka sa vyjadrila, žeby to nemalo do materiálov 
ísť. Je to verejná listina, malo by sa to len prečítať 
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/ – my to nemôžeme mať, ale na zvukovom zázname to 
budú počuť všetci ľudia 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/ – uzávierky obcí a miest – sú verejne dostupné, 
zverejnené. Audítorské správy by mali byť zverejnené 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu audítora  za rok 2014 a prijalo uznesenie 
č. 84/2015. 
Hlasovanie: 8 poslancov ZA,  1 neprítomný, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Bod č. 6 
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/ – oboznámila poslancov so Záverečným účtom . 
Opýtala sa poslancov, či má niekto k záverečnému účtu otázky, pripomienky 
Róbert Vlček /poslanec obce/ – opýtal sa na príjmy z prenajatých zdrojov – prečo taká malá 
suma? 
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/ – v sume je zahrnutý prenájom kosačky alebo 
krovinorez, prenájom nákladných vozidiel v tom nie je zahrnutý – je to v inej kapitole 
Ďalej sa vyjadrila ku kapitolám: 
 - Granty a transféry – prenesený výkon štátnej správy – stavebný úsek, úsek životného 
prostredia, matrika, vzdelávacie poukazy, voľby.  
- Kapitálové príjmy – príjem z predaja pozemku. Finančné operácie – týka sa  úveru zo ŠFRB 
– prístavba bytovky na Hlaviciach.  
- Príjmy rozpočtových organizácii – príjmy ZŠ, MŠ, ŠKD –  réžie od stravníkov, príjmy z 
prenájmu priestorov, ktoré škola má.  
- K výdavkovej časti – v Záverečnom účte sú rozpísané jednotlivé programy, kde je uvedený 
rozpočet a skutočné plnenie 
Jozef Gacho /poslanec obce/ – opýtal sa na miestne komunikácie – v čom sa navýšil rozdiel 
v čerpaní rozpočtu? 
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/  -  bola uhradená časť faktúry  – od p. Kolářika – čo je 
splátkový kalendár – z toho je časť uhradená 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/  – opýtala sa, kto schválil ďalšiu cestu, keď je rozpočet 
navýšený a začo sa zaplatilo, keď to nebolo schválené. Schválili úver na cesty, ktoré mal 
urobiť p. Kolářik a nič naviac 
Veronika Haferová /starostka obce/ – z úveru boli iné cesty, potom dotácia. My ani 
nevieme, kt. cesty sa urobili, z ktorých peňazí. P. Kolářikovi volala viac krát, aby spolu prešli 
cesty, aby zistili ktoré cesty robili – ľudia chcú reklamovať cesty, ale my nevieme ktoré cesty 
sú z ktorých peňazí zrobené 
Pavol Dedič /poslanec obce/  – nie je spravená žiadna cesta na poriadok 
Veronika Haferová /starostka obce/ – p. Kolařik už neberie ani telefón 
Pavol Dedič /poslanec obce/ – mal prísť minulý rok v marci, apríl, máj a neprišiel 
Veronika Haferová /starostka obce/ – toto sú veci už neriešiteľné, môžeme písať, podávať 
reklamácie 
Róbert Vlček /poslanec obce/  – opýtal sa, či existuje zmluva o dielo, ktorá bola podpísaná  
čo sa ide robiť a za akú cenu? 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/  – bol schválený kalendár – presne vymedzené cesty, 
ktoré sa budú robiť 



Róbert Vlček /poslanec obce/  – opýtal sa, či  je zhotovený záznam o odovzdaní diela? 
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/ – čo sa týka úveru, sú jednotlivé faktúry, podľa 
jednotlivých úsekov, keď chodila komisia výstavby a dopravy 
Róbert Vlček /poslanec obce/   – opýtal sa, na základe čoho boli vyplatené fin. prostriedky p. 
Kolářikovi? 
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/ – je zmluva, kde je napísané oprava miestnych 
komunikácii. Dodatok je písaný len návoz kameniva  
Róbert Vlček /poslanec obce/   – či niekto zmluvu videl na OZ 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – na OZ mala byť každá zmluva 
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/  – opýtal sa, či chodila naša komisia dopravy 
a výstavby schválená OZ?  
Veronika Haferová /starostka obce/ – starosta nás zobral do auta – ukázal harmonogram, 
ktoré cesty sa budú robiť. Harmonogram sa však nedodržal, cesty sa  nedorobili 
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/ – keď sa cesty nedorobili, opýtal sa, či bolo ďalšie 
zisťovanie a či  sú písomné záznamy z komisie? 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/ – cesta do VP sa neurobila, bola naplánovaná  
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/ – prečo teda boli vyplácané fin. prostriedky? Pokiaľ 
ako poslanec vykonáva kontrolu a zistí, že sa niečo nerobí, tak ako má – čiže nie je to 
ukončené, určite by sa pýtal, či bola vyplatená fin. hotovosť, keďže to nie je ešte dokončené 
Jozef Gacho /poslanec obce/  – riešilo sa to. Mal prísť aj p. Kolařík, ale neprišiel vôbec 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/  -  bolo im potom  povedané, že metre sú dodržané, ale 
sú urobené navyše niekde inde, preto nevyšlo spraviť cesta do VP 
Róbert Vlček /poslanec obce/   – či sa zmena harmonogramu opráv ciest schválila na OZ? 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/  – zmena schválená nebola 
Veronika Haferová /starostka obce/  – čo sa týka poslednej faktúry – o tej nikto nevedel, že 
sa tie cesty robia 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/  – nikto o tom nevedel, tu sa len zmluvy podpisovali.  
Nevieme ani čo sa robilo a je tu neuhradená faktúra 
Róbert Vlček /poslanec obce/ – treba pozrieť objednávku, ktorá by mala byť spárovaná 
s faktúrou, čo sa vlastne robilo – odovzdanie diela  – a potom faktúru zaplatiť. Nevieme začo 
chce ten človek peniaze dostať, nech nám  ukáže, čo urobil. Potom nemá problém faktúru 
uhradiť a pôjde sa osobne  na cestu pozrieť 
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/ – je Zmluva o dielo na opravu miestnych komunikácii. 
Pod zmluvou je doložený len dovoz  kameniva,  nie je špecifikované presne na ktorú cestu to 
ide 
Jozef Gacho /poslanec obce/  – pokiaľ p. Kolařík  nedoloží, čo spravil za uvedenú sumu, 
prečo by sme mali platiť?  Nech nám ukáže, čo spravil. Ďalej sa opýtal na Klokočovské 
hodové slávnosti. V zozname neuhradených faktúr sú upomienkové predmety a  plakety na 
hody – uvedená suma mu nesedí 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/ - čerpanie prejde do tohto roku 
Róbert Vlček /poslanec obce/  – je tam nezaplatená faktúra  4000€ na hodové slávnosti.  
Keďže sa na tento rok na hody sa vyčlenilo 1000€, skonštatoval, že  ešte pred hodami, keď sa 
nič neminulo, bol v tej položke rozpočet prekročený 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – keď sa robil rozpočet, na tieto veci sa malo pamätať 
a rozpočet navýšiť 
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/ – keď sa zarátali všetky dlhy, nevyšlo to. Keď sa daná 
firma bude hlásiť, dohodneme sa na úhradách 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/  – rozpočet sa ťažko udržiava, lebo keď sú takéto vysoké 
splátky, vždy sa musí z niečoho zobrať 



Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/ – čo sa týka kapitálových výdavkov – bývanie, 
občianska vybavenosť, ďalej sú tam faktúry za verejné osvetlenie z min. rokov. Čo sa týka 
fin. operácií - tam sú splátky úverov  
-Prebytok/schodok rozpočtu – vyšiel schodok rozpočtu obce vo výške 74407,11 €  
- Peňažné fondy - Obec tvorí rezervný a sociálny fond – rezervný fond – z neho čerpať na 
základe schválenia OZ. Ak by vyšiel prebytok hospodárenia – celý prebytok sa musí odviesť 
do rezervného fondu a používať ho možno v prípade havárie, kalamity  alebo na základe 
rozhodnutia  OZ. Zo sociálneho fondu – napr. príspevky na stravu  
Róbert Vlček /poslanec obce/  – opýtal sa, či sa aj tak deje 
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/ – áno,  príspevok na stravu máme, aj na dovolenku 2x 
do roka. V záverečnom účte je prehľad aktív a pasív, kde sa vychádza zo súvahy 
Prehľad o stave a vývoji dlhu – rozpísané úvery, kt. obec má 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – opýtala sa na položku z kapitoly zúčtovanie medzi 
subjektmi verejnej správy 
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/  – tam je  dotácia na školu   
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – finančné účty – aké to sú účty? 
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/  – to je zostatok všetkých účtov 231 aj 221 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ –  ďalej sa opýtala  na pasíva - zúčtovanie medzi 
subjektmi Verejnej Správy – je tam rozdiel 
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/  – to sú dotácie – účet 357  -  zúčtovanie medzi 
subjektmi – vzdelávacie poukazy, dotácie a iné,  sociálne znevýhodnené prostredie 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ –  lepšia je správa o hospodárení – je tam viditeľné, na 
čo sa presne fin. prostriedky čerpali –  navrhuje, aby bolo dávané podrobné čerpanie –  presne 
rozdelené, ktorý úsek koľko minul 
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/  – menovala ďalej kapitoly zo záverečného účtu - 
prehľad o stave a vývoji dlhu, podnikateľská činnosť – náklady a výnosy – vodovod – 
výsledok je skreslený – nebol podložený doklad, finančné vysporiadanie vzťahov, dotácia 
telovýchovnej jednoty, usporiadanie zo štátnych fondov – máme zmluvu so ŠFRB r. 2014 na 
15 bytový dom na Hlaviciach, obec neposkytla žiadne fin. prostriedky iným obciam, 
Pavol Stopka /občan/ – opýtal sa, akú podnikateľskú činnosť vykonáva obec? 
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/ – prevádzkuje vodovod, obec vyrába a dodáva vodu 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/ – opýtala sa kontrolórky, keby neschválili záverečný účet 
obce, čo sa stane? 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/ – bol by problém v budúcnosti, keby sme žiadali fin. 
prostriedky. Ak by sme chceli požiadať, niektoré  časti ministerstiev alebo banky – požadujú 
záverečný účet obce. Zo zákona by sa  mal záverečný účet schváliť. Sú dva spôsoby - schváliť 
s výhradami alebo bez výhrad. Ak schvália s výhradami, treba prijať opatrenia 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – trvá na tom, aby výhrady z FK boli zapracované 
Róbert Vlček /poslanec obce/ – audítorka skonštatovala, že  záverečný účet p. účtovníčka 
spravila dobre, v zákone je uvedené Záverečný účet schváliť do 6 mesiacov prísl. kal.  roka – 
s výhradami, alebo bez výhrad. My schvaľujeme celoročné hospodárenie s výhradami alebo 
bez výhrad. Doporučil by celoročné hospodárenie schváliť s výhradami, v prípade ak  aby 
sme chceli čerpať fondy 
Obecné zastupiteľstvo A/ prerokovalo Záverečný účet Obce Klokočov za rok 2014 
a schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné    hospodárenie za rok 2014 s výhradami:  
-Hospodársky výsledok z podnikateľskej činnosti je skreslený, do nákladov je zaúčtovaná 
suma 7380,87 €, tento zápis nebol podložený žiadnou dokumentáciou; 
OZ upozorňuje vedenie obce, že na účte 261 /Peniaze na ceste/ je k 31.12.2014 zostatok 
20.142,75 €, tento účet by mal byť ku konci roka nulový; 
OZ poukazuje na nedodržiavanie rozpočtu na niektorých programoch za rok 2014 bez 



úpravy a schválenia OZ, napr. program 2.1 Propagácia a prezentácia obce a iné; 
Hlasovanie: 8 poslancov ZA,  1 neprítomný, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Obecné zastupiteľstvo B/ uložilo prijať opatrenia:   
-OZ ukladá starostke obce a správe vedenia obce čerpať finančné prostriedky v zmysle 
schváleného rozpočtu a v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
-do nákladov účtovať len tie položky, ktoré sú podložené požadovanou dokumentáciou; 
-OZ ukladá správe vedenia obce v súčinnosti s obecným kontrolórom vypracovať smernicu, 
ktorou ošetrí postup pracovníkov OÚ tak, aby k takejto resp. podobnej situácii už nemohlo 
dôjsť; 
-o stave účtu 261 /Peniaze na ceste/ bude Obecné zastupiteľstvo informované polročne; 
a prijalo uznesenie č. 85/2015. 
Hlasovanie: 8 poslancov ZA,  1 neprítomný, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Bod č. 7 
Elena Stopková /pracovníčka OÚ/  – na minulom OZ bol schválený sadzobník poplatkov 
prenájmu majetku obce. Z dôvodu prepočtu niektorých položiek je predložený  nový návrh 
sadzobníka. V pôvodnom bola schválená cena za jednu moto hodinu – cena na jednu hodinu 
vo výkone + mzda pracovníka 
Róbert Vlček /poslanec obce/ – opýtal sa - jedna hodina vo výkone -  čo je to za merná 
jednotka?  
Elena Stopková /pracovníčka OÚ/  - 1 motohodina  je  cca 1,5 hodiny. Nefakturuje stroje, 
nevie sa k tomu bližšie vyjadriť  
Róbert Vlček /poslanec obce/ – schvaľovalo sa to na minulom OZ, z akého dôvodu sa to 
upravuje? 
Elena Stopková /pracovníčka OÚ/  -  robil sa nový prepočet  
Veronika Haferová /starostka obce/ – sadzobník sa vypracoval v spolupráci s pracovníčkou, 
ktorá fakturuje a pracovníčkou z úseku PAM 
Róbert Vlček /poslanec obce/ – v návrhu na uznesenie nie je uvedené, kto materiál predkladá 
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/ – takýto materiál by mal niekto predniesť a vysvetliť, 
čo to vlastne znamená a odkiaľ sú podklady pre výpočet čerpané, až potom sa môžu  k tomu  
vyjadriť  
Pavol Dedič /poslanec obce/ – opýtal sa, koľko tieto stroje na prenájom zarobili za minulý 
rok? 
Róbert Vlček /poslanec obce/  – čo sa týka predloženého sadzobníka, nebude zaň hlasovať. 
Chce vedieť, kto to vypracoval a či je výpočet správny. Poslanci sadzobník odhlasujú, môžu  
týmto obci spôsobiť škodu a potom ich niekto zažaluje, že boli na vine, keď sadzobník 
schválili a škodu môžu od nich vymáhať 
Jozef Gacho /poslanec obce/ – malo by to byť tak, keď príde niekde auto robiť – tak sa mu 
naúčtuje toľko koľko auto pracovalo (počet najazdených kilometrov + počet odpracovaných 
hodín – tak, aby obec na tom neprerábala. Uviesť  jednotku za hodinu. 
Obecné zastupiteľstvo odročilo Sadzobník poplatkov – prenájom majetku obce a prijalo 
uznesenie č. 86/2015. 
Termín: ďalšie zasadnutie OZ 
Hlasovanie: 8 poslancov ZA,  1 neprítomný, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Bod č. 8 
Veronika Haferová /starostka obce/ – predniesla žiadosť p. Petra Padycha, ktorý chce 
prenajať byt č. 2 v školskej bytovke. Je to človek z Krásna nad Kysucou, navrhovali mu byt 



na Hlaviciach. Byt v Klokočove je najlacnejší – navrhuje, aby sa tento byt schválil ako 
sociálny byt pre občanov obce Klokočov, v prípade núdze, keby sa niekomu niečo prihodilo. 
Byt by bol už prichystaný, keby sa niečo stalo 
Róbert Vlček /poslanec obce/ –  najnižšie  náklady obce sú na tento byt? 
Veronika Haferová /starostka obce/  – odpovedala áno 
Róbert Vlček /poslanec obce/ – opýtal sa, či je postup, za akých podmienok sa byt prenajme 
Veronika Haferová /starostka obce/  –  sú aj prípady, keď človek žije na samote niekde sám 
v horách, aj nato by sa mohol sociálny byt využiť 
Róbert Vlček /poslanec obce/  – keď sa niekomu stane nešťastie, dať starostke právomoc, 
aby byt poskytla, napr. na dobu 1 roka 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/ – navrhuje termín nedávať 
Jozef Gacho /poslanec obce/ – navrhuje, aby byt bol použitý ako sociálny byt, termín by 
nedával – bez termínu 
Obecné zastupiteľstvo A/ neschválilo zámer prenajať byt č. 2 v bytovom dome Klokočov č. 
846 zapísaného na LV č. 13823 v k. ú. Klokočov Petrovi Padychovi, bytom Lodno 179 
z dôvodu, že obec chce tento byt   ponechať ako sociálny byt pre občanov Obce Klokočov 
Obecné zastupiteľstvo B/ schválilo byt č. 2 v bytovom dome Klokočov č. 846 zapísaného na 
LV č. 13823 v k. ú. Klokočov ako sociálny byt pre občanov Obce Klokočov a prijalo 
uznesenie č. 87/2015. 
Hlasovanie: 8 poslancov ZA,  1 neprítomný, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Bod č. 9 
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/  – prolongácia konkorentného úveru sa týka účtu v 
Prima banke, kde je debetný zostatok – do obdobia 29.07.2015  sa to určite nevyrovná – 
nejedná sa o nový úver – je to len predĺženie úveru na jeden rok 
Veronika Haferová /starostka obce/ - je to ten mínusový účet a nie je predpoklad, že by sa 
tento účet vyrovnal 
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/ - banka vyžaduje uznesenie na predĺženie splatnosti 
toho úveru 
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/ – čo v prípade keby sme to neschválili? 
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/  – muselo by sa to do 29.07. 2015 vyrovnať 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/ –ak sa to nevyrovná zablokujú iné účty 
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/ – aký je momentálne stav na účte? 
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/   – cca mínus 23000tisíc, z toho účtu sa snažíme čo 
najmenej uhrádzať 
Veronika Haferová /starostka obce/ – teraz boli nižšie podielové dane, museli sme zas 
vstúpiť do toho účtu 
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/  – uhrádzať sa  snažíme z ostatných účtov, ak by sa 
splatiť účet podarilo skôr, úroky by tam nenaskakovali. Úroky naskakujú len za prečerpanie 
Róbert Vlček /poslanec obce/ – bavili sme sa o cestách, že sa platili cesty - nikto nevidel 
zmluvu, peniaze sa vyplácali. Teraz sa bavíme o debete o výške 30000 €– zmluvu nevidí – 
aké sú  dojednané podmienky?  Nechce rozhodnúť  len tak bez zmluvy, ktorú nevidel 
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/  – návrh uznesenia poslala banka 
Róbert Vlček /poslanec obce/ – nevidí zmluvu a dodatok rieši iba obdobie, nebude hlasovať 
o 30000 €, keď nevidí zmluvu, nevieme ani aké sú percentá 
 
Bod č. 10 
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/  – v stredu prišla z Ministerstva kultúry zmluva, kde sa 
žiadala dotácia na  nákup knižného fondu, vo výške 500 eur, je tam spoluúčasť 5% čiže 83 eur 



– v materiáloch je návrh na uznesenie , musí byť schválené. Dotácia musí byť vyčerpaná do 
konca roku 2015 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 5% krytie výdavkov z vlastných zdrojov na financovanie 
projektu „Nákup knižničného fondu“ vo výške 83 € a prijalo uznesenie č. 88/2015. 
Hlasovanie: 8 poslancov ZA,  1 neprítomný, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
 
Rôzne 
Róbert Vlček /poslanec obce/  – opýtal sa prečo nebol schválený Záverečný účet obce za rok 
2013 a prečo sa neprijali výhrady a opatrenia k Záverečnému účtu za rok 2013 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/  – na základe toho mala  kontrolórka kontrolovať 
neuhradené faktúry 
Róbert Vlček /poslanec obce/ – poukázal na nezaplatené faktúry za rok 2015. Schvaľovali 
vyrovnaný rozpočet – prečo sa neplatia faktúry za rok 2015, napr. elektrická energia pri ZŠ 
Klokočov 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/  – fakturuje ZŠ obci – obec a ZŠ  odoberá teplo % 
podielom – zvyšok odoberá obec – celú elektriku platí škola – je to elektrika spotrebovaná na 
výrobu tepla, preto ZŠ refunduje obci 
Róbert Vlček /poslanec obce/ – Biomasa nám predáva teplo a my jej ešte platíme náklady za 
elektrickú energiu?   
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – tieto všetky náklady znášala a aj znáša obec, my 
platíme školskú elektriku a pomernou časťou nám obec platí  
Róbert Vlček /poslanec obce/  – nechápe, kto  dokáže podpísať takúto zmluvu 
Ďalej poukázal na neuhradené obedy OZ   

- Hmotná núdza a Matrika – sú to účelovo viazané peniaze (prenesený výkon štátnej 
správy), neriskoval by, aby neboli zaplatené takéto veci 

- schvaľovali rozpočet – vyčlenili fin. prostriedky  –  nie je zaplatené stravné v jedálni –  
- apeluje – aby sa faktúry za rok 2015  platili, to že sa predtým neplatili, ho nezaujíma 

Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/  – musíme vyrovnať najskôr staršie záväzky 
Róbert Vlček /poslanec obce/ – tak potom objednávať také tovary, služby a práce, na ktoré 
obec  má finančné prostriedky. Ďalej sa opýtal na Organizáciu cestovného ruchu – členský 
príspevok – zistiť  od ktorého roka sme členmi OCR – koľko sme zaplatili a koľko sme 
dostali – príde mu to veľmi veľa 

- na budúce OZ predložiť za 1-6 mesiac – koľko prišlo podielových daní – do ďalšieho 
OZ 

- Stavebný dozor na bytovke – či je ošetrený zmluvou a chce zmluvu vidieť – začo sú 
zodpovední 

Pavol Dedič /poslanec obce/  – kde na to zobrať peniaze? Už sa to všetko preberalo – nedá sa 
platiť rok 2015, keď máme dlh z roku 2012 – nedá sa len platiť faktúry za rok 2015, nekupuje 
sa tu absolútne nič navyše.  Záväzky platiť musíme, prídu exekúcie 
Róbert Vlček /poslanec obce/ – obedy v hmotnej núdzi sú účelovo viazané finančné 
prostriedky, ktoré obec dostáva  a ktoré musí zaplatiť a nemôžu sa použiť na iné veci. Ďalej 
matrika – peniaze berieme z obvodného úradu – platiť len matriku  
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/ – pol roka bolo naozaj kritických, aj dodávatelia 
telefonovali, že posielajú exekučné príkazy, takže riešili so starostkou bezodkladné veci. Za 
toho pol roka je zaplatených vyše 50000 €, ostáva nám ešte aj spoluúčasť na bytovke – 
polovica a vysokých faktúr okrem nafty nebudeme mať. Zo začiatku roku boli faktúry vysoké, 
teraz sa môže uhrádzať viacero faktúr v menších sumách 
Róbert Vlček /poslanec obce/  – hlavne poukazuje na veci, ktoré sú účelovo viazané. Chce, 
aby sa nezvyšovali faktúry za rok 2015 



Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/  – napr. v jedálni bolo neuhradených 60 faktúr – obec už 
uhradila 30 faktúr 
Pavol Dedič /poslanec obce/  – vidí, že je zaplatených 50000€  dlhu 
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/ – opýtala sa, keď bude faktúra uhradená, či ju 
v zozname neuhradených faktúr nechávať, aby videli, čo sa uhrádzalo. Uhradené faktúry  zo 
zoznamu vyhadzuje  -  bude tam poznačené, že sú faktúry uhradené 
Veronika Haferová /starostka obce/  – ťažko je rozhodnúť sa , keď prídu malé podielové, čo 
uhradiť skôr – sú úvery – to musí byť prvoradé , splátkový Biomasa, ten sa musí dodržiavať – 
tento mesiac prišli malé podielové dane 
Róbert Vlček /poslanec obce/ – chce, aby sa z účelovo viazaných  prostriedkov zaplatilo na 
čo sú určené 
Pavol Dedič /poslanec obce/ – poslanci odsúhlasili starostovi, s akou sumou mohol narábať - 
schválilo sa 330 € s ktorými mohol narábať 
Veronika Haferová /starostka obce/ – teraz musíme zaplatiť spoluúčasť 8000 €, nevieme 
odkiaľ 
Róbert Vlček /poslanec obce/  – bol s p. Želieckym, aby sa tam šli chlapi pozrieť -  má tam 
aj betónové rúry. Ako prichádza ku domu, cez cestu mu preteká potôčik -  bolo by to treba 
vykopať a rúry osadiť 
Veronika Haferová /starostka obce/ - teraz sa vrhli na cesty, keď je pekný čas – práca 
s výfrezom – teraz sa aj kosí, sú traja pracovníci, jeden je PN 
 
Odchod – Jozef gacho – 18:15 
 
Bod č. 9 
Na zasadnutie OZ účtovníčka priniesla zmluvu z Prima banky 
Róbert Vlček /poslanec obce/  – zmluva z Prima banky bola predložená, kto mal záujem si ju 
prečítal. Opýtal sa, či  do roku 2016 by sa to mohlo zlikvidovať? 
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/ – pokiaľ by nenastala mimoriadna situácia, mohol by sa 
účet vyrovnať 
Veronika Haferová /starostka obce/  – všetkým nám ide o to , aby sme sa účtu zbavili 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/  – prišli na každú obec znížené podielové dane, 
niektoré obce nemali pomaly na výplaty,  môže sa stať, že štát doplatí a príde viac daní 
Róbert Vlček /poslanec obce/ – informoval sa na hasičov,  boli im sľúbené peniaze, či sa im 
peniaze poslali? 
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/ – dáva sa im každý mesiac po 1000 €. Mali jednanie aj 
s pani starostkou – či tam tento rok budú aj nejaké opravy 
Veronika Haferová /starostka obce/  – chceli by prístavbu a prestavbu budovy, muselo by 
sa vybaviť stavebné povolenie. Rozpočet, ktorý hasiči majú, by nato nestačil. Peniaze, ktoré 
potrebujú im idú a ostatné, by si nechávali na účet  a použili by ich na budúci rok   
Pavol Dedič /poslanec obce/  – keď nabudúce prídeme, keby mal niekto nápad, ako by  obec 
prišla k financiám. Dali sme hasičom návrh nakoľko budova zbrojnice je stará – keby sa 
presťahovali do Vrchpredmiera – techniku by mali po kope, sociálne zariadenie - nesúhlasia 
s tým , lebo je to ďaleko 
Veronika Haferová /starostka obce/  – už prišla odpoveď od SSE na zníženie sadzby, čo sa 
týka elektriny  budovy vo Vrchpredmieri, ohľadom toho už oslovila p. M. Hrušku   
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/  – je potrebné tam zmeniť ističe – boli tam silné ističe 
na rezervovanú kapacitu 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prolongáciu kontokorentného úveru č. 31/004/12 úveru vo 
výške 30 000€, na dobu 1 rok,  ktorý poskytla   Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom: 
Hodžova 11, 010 11  Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH: SK 



2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka 
číslo: 148/L (ďalej len „banka“) za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve. 
Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje vystavenie vlastnej blankozmenky na rad banky 
za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru. 
Hlasovanie: 7 poslancov ZA,  2 neprítomný, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
 
Diskusia 
Veronika Haferová /starostka obce/ – chce sa verejne poďakovať poslancovi Pavlovi 
Čagaľovi za nezištnú pomoc pri úpravách ciest, len vďaka nemu sú cesty urobené a postupuje 
sa v úpravách tak ako sa postupuje. Za  krátke obdobie sa urobilo veľa práce  
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/  – vidí, že opravy držia, nevyplavuje to 
Veronika Haferová /starostka obce/ – začali svojpomocne upravovať ihrisko na Kašankách. 
Hlásia sa nám sponzori a ak by mal ešte niekto záujem môže prispieť 
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/  – opýtal sa, či sú pozemky vysporiadané? 
Veronika Haferová /starostka obce/  – je vysporiadaná len časť pozemkov, na ostatné časti 
sú vybavené vstupy na pozemok a ihrisko sa upravuje, aby sa tam mohlo hrať. Sú vybavené 
čestné prehlásenia - vstupy na pozemok a v budúcnosti keby boli peniaze, by sa to od ľudí 
kúpilo 
Pavol Dedič /poslanec obce/ – aj Františkovi  Šamajovi ďakuje, skultivoval to, už sa spojili 
s jedným pánom, ktorý nám požičia za poplatok sejačku   
Róbert Vlček /poslanec obce/  – opýtal sa, či už tento rok  bude hrať? 
Pavol Dedič /poslanec obce/ –  po zasiatí trávy je potrebné nechať  pekne všetko zarásť, na 
jar by sa mohlo hrať 
Veronika Haferová /starostka obce/  – je tam veľa roboty, ešte kamene vyzbierať. Z OÚ 
chceme zorganizovať brigádu a potom v sobotu ďalšiu brigádu , kto by mal záujem pomôcť. 
Hlásia sa aj sponzori – Š. Hruška, P. Polka, R. Smieško 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/ – navrhuje zriecť sa poslaneckej odmeny, za 5. 
zasadnutie OZ  
Pavol Dedič /poslanec obce/ – odhadujú, že tráva bude stáť okolo  600 € – 700 €, je to 
kvalitná tráva . Stroj by nám požičali za minimálny poplatok na deň – inač to stojí oveľa viac  
 
Poslanci OZ sa dohodli a zriekajú nároku na poslaneckú odmenu z 5. Neplánovaného 
zasadnutia OZ zo dňa 26. júna 2015  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje sponzorský dar vzdaním sa odmeny poslancov z 5. 
zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce    Klokočov pre účely rekonštrukcie ihriska na 
Kašanke 
Hlasovanie: 7 poslancov ZA,  2 neprítomný, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Z Á V E R  
 

Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie  ukončila. 
 
 
 
V Klokočove  26. júna 2015 
 
 
Overovatelia: 
Ing. Radoslav Zajac .............................................................. 
 
Pavol Čagaľa................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Veronika Haferová 
             starostka obce 


