
Zápisnica z 15. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa  
26. augusta 2016 

________________________________________________________ 
 
Začiatok zasadnutia: 9:00 hod. 
Pätnáste zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce Klokočov 
Veronika Haferová. Skonštatovala, že z počtu 9 poslancov je prítomných 6 poslancov, čiže 
zastupiteľstvo je uznášania schopné. 
Prítomní: Vlasta Kašíková 
     Monika Jarošová 
     Róbert Vlček 
     Pavol Dedič 
     Jozef Gacho  
                Pavol Čagaľa           
Ospravedlnení: Ing. Radoslav Zajac 
                         Jana Foldinová 
    Ľuboš Stríž 
 
Voľba návrhovej komisie a overovateľov 
 
Návrhová komisia:  Monika Jarošová, Vlasta Kašíková 
Overovatelia:              Jozef Gacho, Pavol Dedič  
Zapisovateľka: Mgr. Paula Pápolová 
 
Veronika Haferová /starostka obce/- následne prečítala program rokovania OZ, opýtala sa 
prítomných, či má niekto doplňujúci bod do programu zasadnutia. Do programu rokovania 
OZ sa doplnil bod č. 6) Žiadosť o zvýšenie dotácie na mzdy a odvody v ŠKD Klokočov 
a o úpravu VZN; 13c) Návrh zmluvy s firmou Herakles; 13d) Kúpa záhradného traktora. 
Obecné zastupiteľstvo sa dohodlo na zmene poriadia bodov v programe rokovania.  
Obecné zastupiteľstvo schválilo program rokovania a prijalo uznesenie č. 185/2016. 
Hlasovanie: 6 poslancov ZA, 3 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Bod č. 5 Pozemky pri rodinnom dome – Ing. Vladimír Cisárik, bytom Žilina –  
prejednanie 
Ing. Vladimír Cisárik  – predniesol vstupné informácie k uvedenému bodu programu.  p. Ing. 
Cisárik poslancom obecného zastupiteľstva ozrejmil a vysvetlil celú problematiku okolo 
pozemkov pri rodinnom dome č.s. 550. Vysvetlil, ako pozemky nadobudli, ako o ne následne 
prišli resp. z akého dôvodu boli pozemky vyvlastnené. V uvedenej situácii navrhuje riešenie, 
aby sa brali do úvahy len parcely, v ktorých figuruje obec Klokočov. Obec prišla k pozemkom 
tak, že ich vyvlastnila bez toho aby niekomu zaplatila a naspäť sa to nedorozumením nedalo 
do pôvodného stavu resp. nevrátilo. Chce naspäť len to, čo je v záhrade. Parcelu 28447/401 
vynechať, ale aby sa dala zamerať, lebo patrí k tomu – s tým, že bude nevysporiadaná. On ju 
dá zamerať,  a dať to tak, aby obec odsúhlasila, že daná parcela je nevysporiadaná -  v registri 
to bude ako nevysporiadaná parcela a on pôjde za rod. Kyjanicovou, aby si to dala dohromady 
– potom by sa dalo na obec opäť stretnutia a dohodli by sa, kto by im parcelu vyplatil 
Veronika Haferová /starostka obce/ - ak sa dá zamerať geom. plánom parcela, ktorá je 
evidovaná na neznámych vlastníkov, ten geom. plán sa nedá na katastri zapísať, nakoľko 
vlastník pozemku musí súhlasiť so zápisom geom. plánu – geom. plán by sa dal zbytočne 
vyhotovovať  



Ing. Vladimír Cisárik  – keď si to rodina Kyjanicová vysporiadá, navrhuje opäť sa stretnúť 
na OÚ. Obec predala to čo vyvlastnila a oni to zaplatili, a zaplatila to aj rod. Kyjanicová 
Veronika Haferová /starostka obce/ - je potrebné postupovať krok za krokom, aby sa 
nenatrafilo zas na problémy 
Ing. Vladimír Cisárik  – od obce potrebuje súhlas, či môže robiť na parcely geometrický 
plán, či  mu to obec schváli, aby nerobil geom. plán zbytočne, ak by obec nesúhlasila 
Veronika Haferová /starostka obce/ - prvý krok je, aby parcely v stave EKN, ktoré má na 
LV dal zamerať a preklopil do stavu CKN 
Jozef Gacho /poslanec obce/ - p. Ing. Cisárikovi sa jedná o pozemky, ktoré má obec. 
Potrebuje súhlasné stavisko, že keď si to dá zamerať, obec mu nebude potom robiť problémy 
p. Cisariková – žiada aj o prehodnotenie následnej ceny za pozemok -  aby zvážili ich 
situáciu, nakoľko pozemky už  2x platili 
Róbert Vlček /poslanec obce/ - opýtal sa starostky obce, aký má názor na to, keď to bolo 
Cisárikových a vyvlastnila to obec. Oni za to nedostali ani korunu -  v podstate svoj majetok 
budú kupovať späť. Musí sa tu použiť suma 0,50 €/m²,  ako v prípade, keď občania si kupujú 
od obce niečo, čo nikdy ich nebolo? 
Veronika Haferová /starostka obce/ - dnes môžeme schváliť, že p. Ing. Cisárik si môže dať 
vypracovať geometrický plán 
Róbert Vlček /poslanec obce/ - navrhuje túto vec odkonzultovať aj s právnikom o ďalšom 
postupe  
Obecné zastupiteľstvo súhlasilo s vyhotovením geometrického  plánu na parcele EKN 
28447/501, 28447/601, 28447/702, 28447/802, 28447/803, 28447/701  pri rodinnom dome  
č. s. 550, ktorý si dá vyhotoviť na vlastné náklady  p. Ing. Vladimír Cisárik, bytom Žilina 
a prijalo uznesenie č. 186/2016. 
Hlasovanie: 6 poslancov ZA, 3 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Bod č. 6 Žiadosť o zvýšenie dotácie na mzdy a odvody v ŠKD, CVČ Klokočov 
a o úpravu VZN 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – od 1.09.2016 došlo k úprave tarifných platov 
u pedagogických  zamestnancov. Týka sa to MŠ, CVČ a ŠKD, kde sú 2 zamestnankyne – 
zároveň žiada o  úpravu rozpočtu a VZN na nasledujúce 4 mesiace 
Ing. Jarmila Kriš ťáková, riaditeľka ZŠ – evidujú 80 prihlášok, ale môže zobrať max. 60 
detí s nad limitom – uprednostňujú rodičov, ktorí sú zamestnaní. cca 40 žiadostí je požiadavka 
do 16:30 hod. – z toho dôvodu už musí nechať na 40 detí obe vychovávateľky. Ak to bude 
možné, žiada o navýšenie úväzku a následne rozpočtu.  Do budúcna, ak by bolo dostatok detí,  
navrhuje pridať ešte jednu triedu 
Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť o zvýšenie dotácie na mzdy a odvody v ŠKD, CVČ, 
MŠ  a prijalo uznesenie č. 187/2016 a schválilo Novelizáciu č. 7/2016 Všeobecne záväzného 
nariadenia obce Klokočov č. 3/2012 o určení   výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 
materskej školy a školských zariadení  so sídlom na území obce Klokočov  
Hlasovanie: 6 poslancov ZA, 3 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Bod č. 7  Správa o plnení uznesení 
V tomto bode programu bola predložená správa o kontrole plnenia uznesení prijatých na  
14. zasadnutí OZ.  
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu plnení uznesení ako informatívnu 
a prijalo uznesenie č. 188/2016. 
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 3 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti, 1 neprítomný 
 
 



Bod č. 8 Výsledky z vykonanej kontroly podnikateľskej činnosti obce za rok 2015 
Róbert Vlček /poslanec obce/ - opýtal sa na evidovanie došlých faktúr, nakoľko je tam 
rozdiel 
Anna Gulčíková /kontrolórka obce/ - faktúra je zaevidovaná inde. Sú tam veci, ktoré nie sú 
evidované na vodovode, ale na obecnom úrade. Vodovod má svoju knihu došlých faktúr 
Róbert Vlček /poslanec obce/ – do budúcna, všetko čo sú náklady na vodu – účtovať  na 
vodu 
Alena Brezinová /pracovníčka obce/ - správu nevidela. Náklady na vodu účtuje na vodovod 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ - nemôžu sa ani jeden rok dopátrať, aké sú skutočné 
príjmy a výdavky na vodu 
Jozef Gacho /poslanec obce/ - je potrebné aby bola komunikácia, keď kontrolórke niečo 
chýba, prejednať  chybu medzi pracovníkmi 
Róbert Vlček /poslanec obce/ - týka sa to každého úseku, kde bude vykonávaná kontrola. Ak 
vyskočí nejaký nedostatok, nedorozumenie, je potrebné to odkonzultovať s daným 
pracovníkom  
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie výsledky z vykonanej kontroly podnikateľskej 
činnosti obce za rok 2015 a prijalo uznesenie č. 189/2016. 
Hlasovanie: 6 poslancov ZA, 3 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Pozn. Spolupráca medzi kontrolórkou a danými úsekmi, na ktorých je vykonávaná kontrola – 
správy odkonzultovať, aby nedochádzalo k skresleným informáciám, čo sa týka 
predkladaných materiálov obecnému zastupiteľstvu. 
 
Bod č. 9  Správa o výsledku vykonanej kontroly – TJ Slovan Klokočov – zúčtovanie 
poskytnutej dotácie z rozpočtu obce Klokočov na rok 2015 
Anna Gulčíková /kontrolórka obce/ - predniesla správu o výsledku vykonanej kontroly TJ 
Slovan Klokočov. Má výhradu k zmluve – nemá náležitosti, ktoré by zmluva mala obsahovať 
Róbert Vlček /poslanec obce/ – navrhuje, aby zmluva ostala ešte do konca roka a od nového 
roka vyhotoviť novú zmluvu so všetkými náležitosťami  
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu o výsledku vykonanej kontroly  TJ Slovan 
Klokočov – zúčtovanie poskytnutej dotácie z rozpočtu obce Klokočov na rok 2005; uložilo  
správe obce vypracovať novú zmluvu, ktorá bude obsahovať všetky potrebné náležitosti 
k 1.01.2017 a prijalo uznesenie č. 190/2016. 
Hlasovanie: 6 poslancov ZA, 3 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Bod č. 10 Odkúpenie bytových a nebytových priestorov – Veronika a Radovan 
Ohrádkovci, bytom Klokočov 
Veronika Haferová /starostka obce/ - jedná sa o odkúpenie bytu v starej školskej bytovke 
na Hlaviciach a nebytových priestorov – kotolňa vo vlastníctve obce. Ostatní vlastníci bytov 
v bytovke majú byty záujem odpredať. Obecné priestory sú nevyužité. Je za odpredanie 
a momentálne je 1 izbový byt prázdny 
Jozef Gacho /poslanec obce/ – s odpredajom súhlasí, ak sa bude bytovka využívať na 
bývanie 
Veronika Haferová /starostka obce/ – spodnú časť by chceli mať garáže. Od vlastníkov 
bytov cenu už vedia, ale chceli  by vedieť aj cenu od obce, len my im môžeme cenu dať až na 
základe znaleckého posudku 
Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka OÚ/  – prvý krok je schváliť zámer a na základe toho sa 
dá vypracovať znalecký posudok 
Veronika Haferová /starostka obce/  – cena za znalecký posudok sa môže potom 
zakomponovať do ceny  



Pavol Dedič /poslanec obce/ – tiež by to odpredal, budovy máme. Budova nie je využívaná, 
máme budovu aj vo Vrchpredmieri, 2 bytovky, v Klíne zbrojnicu 
Obecné zastupiteľstvo schválilo zámer odpredať bytové a nebytové priestory v dome č. 1083 
a prijalo uznesenie č. 191/2016 
Hlasovanie: 6 poslancov ZA, 3 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
Pozn. Celé znenie uznesenia tvorí prílohu zápisnice zo dňa 26. augusta 2016. 
 
Bod č. 11 Schválenie podmienok výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ 
Klokočov č. 976 
Anna Koniarová /pracovníčka OÚ/ - informovala poslancov o predmetnom bode rokovania. 
Dodala, že je potrebné schváliť dátum do kedy je možné odovzdávať prihlášky. 
 
 Poslanci OZ schválili termín odovzdávania prihlášok do 29.09.2016 do 15:00 hod. 
a podmienky výberového  konania budú vyvesené  na úradných tabuliach OÚ, web stránke 
obce, ZŠ Klokočov  a v novinách. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo podmienky výberového konania na obsadenie funkcie 
riaditeľa Základnej školy, Klokočov č. 976. Termín doručenia prihlášky a potrebných 
dokladov do výberového konania je do 29.09.2016 do 15:00 hod. na adresu zriaďovateľa 
Obec Klokočov, Klokočov č. 962, 023 22  Klokočov a prijalo uznesenie č. 192/2016. 
Hlasovanie: 6 poslancov ZA, 3 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Bod č. 12 Správa o nedoplatkoch na DZN, na komunálnom odpade, vodné, stočné, 
elektrická energia, nájomné na kúrení k 30.04.2016  
 Pracovníčky OÚ informovali poslancov o výške nedoplatkov z jednotlivých úsekov 
a upomienky sa posielajú priebežne. Čo sa týka nedoplatkov za komunálny odpad a DzN, 
s občanmi sú uzatvorené aj splátkové kalendáre. 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu o nedoplatkoch prijalo uznesenie  
č. 193/2016. 
Hlasovanie: 6 poslancov ZA, 3 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Bod č. 13  Rozpočtové opatrenie 1/2016 
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/– predložila úpravu rozpočtu – rozpočtové opatrenie  
č. 1/2016 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – opýtala sa, čo sa nakupovalo za sumu v položke 
Všeobecný materiál  
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/ - sú tam aj staré faktúry. V niektorých položkách je už 
viac čerpané, tak niektoré sumy navýšila. Napr. bola tu archivárka, s ktorou sme na začiatku 
roka v rozpočte nepočítali 
Obecné zastupiteľstvo prejednalo a schválilo rozpočtové opatrenie č. 1/2016 podľa 
predloženého návrhu a prijalo uznesenie č. 194/2016. 
Hlasovanie: 6 poslancov ZA, 3 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
Pozn. Predložený návrh rozpočtového opatrenia č. 1/2016 tvorí prílohu zápisnice. 
 
Bod č. 14 Schválenie Doplnku projektu „Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy 
požiarnej zbrojnice č.s. 965“ 
Veronika Haferová /starostka obce/  – v prípade ak vyjde výzva, projekt by mal byť už 
vypracovaný. Keď príde na OÚ projektant, vždy zavolá požiarnikov, aby si aj oni k tomu 
prišli. Nevýhodou je, že vedľajšie pozemky sú v súkromnom vlastníctve.  
Obecné zastupiteľstvo schválilo Doplnok k projektu „Prístavba, nadstavba a stavebné 
úpravy požiarnej zbrojnice č.s. 965“ a prijalo uznesenie č. 195/2016. 



Hlasovanie: 6 poslancov ZA, 3 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Bod č. 13b)  Informácie k verejnému osvetleniu v obci Klokočov 
Jozef Gacho /poslanec obce/ – vyjadril sa k návrhu Zmluvy na verejné osvetlenie 
a odprezentoval výhrady, ktoré k návrhu zmluvy má – prenájom je na 15 rokov, nevieme 
sumu, za akú bude musieť obec potom osvetlenie odkúpiť; ako často bude prenajímateľ 
kontrolovať funkčnosť svetiel,..... 
Pavol Dedič /poslanec obce/  - tento návrh na verejné osvetlenie sa mu zdá jeden z tých 
lepších a súhlasí, že niektoré podmienky v zmluve je potrebné doriešiť 
Róbert Vlček /poslanec obce/ – chýbajú mu informácie, ako to prejde z majetku SSE do 
majetku obce po 15 rokoch – my sa musíme už teraz dohodnúť, ako pôjde verejné osvetlenie 
späť - musia odpredať nám a nie inému. Ďalej určiť na základe čoho sa to bude odpredávať – 
či na základe znaleckého posudku. V prípade, ak by sme nesúhlasili s ich  znaleckým 
posudkom – dáme si vypracovať svoj. Aj čo sa týka rozhlasu – dohodnúť v zmluve, že rozhlas 
môžeme ťahať po stĺpoch 
Jozef Gacho /poslanec obce/ – je potrebné dnešné návrhy  resp. výhrady dať dokopy 
a predložiť im to. Keď budú s podmienkami súhlasiť, môžeme ísť do toho 
Veronika Haferová /starostka obce/ – zavolali by sme tu aj p. Ziga. Ozvala sa jej ešte jedna 
firma, čo sa týka verejného osvetlenia. Môžeme pozvať oboch, stretnúť sa a pozhovárať sa 
o problematike osvetlenia resp. prejednať návrh zmluvy 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie informácie k verejnému osvetleniu v obci 
Klokočov, uložilo správe obce  dohodnúť termín  a pozvať zástupcu SSE na stretnutie 
s poslancami OZ k doriešeniu zmluvných podmienok a prijalo uznesenie č. 196/2016. 
Hlasovanie: 6 poslancov ZA, 3 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Bod č. 13c) Zmluva s firmou Herakles – Net, s.r.o., Stred 170, 023 54  Turzovka – návrh  
Veronika Haferová /starostka obce/ - informovala poslancov o predmetnom bode 
rokovania. Na základe pripomienok od poslancov sa zmluva doplní a následne sa dá 
vypracovať 
Róbert Vlček /poslanec obce/ -  v prípade, ak sa to môže urobiť tak, že nemusí mať hodiny 
na meranie elektriny, ale sa to vyúčtuje na základe prepočtu - súhlasí 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s podmienkami firmy Herakles NET, s.r.o., Stred 170, 023 54  
Turzovka a s návrhom predloženej zmluvy a prijalo uznesenie č. 197/2016 
Hlasovanie: 6 poslancov ZA, 3 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Bod č. 13d)  
Veronika Haferová /starostka obce/ - informovala poslancov, že je potrebné zakúpiť 
záhradný kosačkový traktor. Odôvodnila to tým, že ihrisko na Kašanke je teraz potrebné stále 
kosiť a využil by sa aj na ostatné plochy, napr. školský areál 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ - súhlasí a odrazu kúpiť záhradný traktor výkonnejší 
Pavol Dedič /poslanec obce/   – ak by sa podarilo odpredať  bytové a nebytové priestory na 
Hlaviciach - využiť fin. prostriedky na obnovu strojov na OÚ a aj čo sa týka kosačky, radšej 
prišetriť a kúpiť už kvalitnú kosačku na jar 
Veronika Haferová /starostka obce/– ak by sa byt odpredal, fin. prostriedky by sa potom 
použili účelovo 
Jozef Gacho /poslanec obce/ - ak sa ide kupovať kosačka teraz, treba na ňu hľadať finančné 
prostriedky a ak ju nejdeme kupovať, vyčlenia sa na ňu peniaze v ďalšom rozpočte  
Veronika Haferová /starostka obce/– v závere diskusie skonštatovala, že ak budú  
v rozpočte finančné prostriedky a nájdu kvalitnú kosačku za vhodnú cenu, kosačka sa kúpi 
  



Diskusia  
Róbert Vlček /poslanec obce/ – odprezentoval  žiadosť od p. J. Smažáka z Kornice o úpravu 
cintorína pri kostole - vybudovanie prístupových chodníkov k hrobom, ako aj oplotenia 
v okolí cintorína z dôvodu bezpečnosti.  

- Navrhuje na budúci rok vyčleniť na úpravu cintorína finančné prostriedky. 
- Zaoberať sa oplotením ochranného pásma vodného zdroja – pri vodárni vo 

Vrchpredmieri 
Veronika Haferová /starostka obce/ – obec vodojemy postupne rekonštruuje  
Róbert Vlček /poslanec obce/ - zaznamenal sťažnosti od občanov, čo sa týka príspevkov, 
ktoré posielajú, že nie sú uverejnené na web stránke obce 
Veronika Haferová /starostka obce/ - čo sa týka ďakovného mailu pre p. Ing. Horčičákovú 
a Ing. Gajdičiarovú prišiel jej a mail im preposlala  
Róbert Vlček /poslanec obce/ - čo sa týka vývozu kontajnerov, niekde sa vyváža viac 
a niekde s menšou intenzitou. Keď je kontajner plný, ľudia nemajú kde vysypať odpad a 
musia ísť odpad zaviesť do inej lokality Majú občania možnosť niekde veľkoobjemový odpad 
doviesť? 
Anna Koniarová /pracovníčka OÚ/ - reagovala a opýtala sa, že aký odpad ľudia do 
kontajnerov vozia – komunálny alebo veľkoobjemový? Každý týždeň robotníci prejdú 
kontajnery. Ak sa dá, veľkoobjemový odpad z kontajnerov povyberajú pretože by sme 
zaplatili veľké peniaze a aj to, že sa zvýšil poplatok za komunálny odpad, aj tak by to náklady 
nepokrylo 
Róbert Vlček /poslanec obce/ - oslovili ho obyvatelia – ktorí sú vo vzdialených lokalitách, či 
by sa nemohli umiestniť poštové schránky pri zástavkách. Pýtal sa na pošte a schránky by im 
pošta dala zadarmo, ale je potrebný súhlas od vlastníka pozemku, že poštová schránka môže 
byť na pozemku umiestnená. Kto by mal o to záujem, pošta mu schránku dá, len musí 
súhlasiť vlastník pozemku s umiestnením poštovej schránky 
Jozef Gacho /poslanec obce/ – vzhľadom na skutočnosť, že sa pošta presťahovala a cesta je 
dosť frekventovaná,  navrhuje, aby sa dal urobiť prechod pre chodcov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Z Á V E R  

 
Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie  ukončila. 
Ukončenie: 12:19  hod. 
 
 
 
 
V Klokočove  26. augusta 2016 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia: 
Jozef Gacho.......................................................................... 
 
Pavol Dedič.......................................................................... 
 
 
 
 
Zapisovateľka: 
Mgr. Paula Pápolová ..................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
        Veronika Haferová 
            starostka obce 


