
Zápisnica zo 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa  
25. septembra 2015 

________________________________________________________ 
 
Začiatok zasadnutia: 9:00 hod. 
Siedme zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce Klokočov 
Veronika Haferová. Skonštatovala, že z počtu 9 poslancov je prítomných 5 poslancov, čiže 
zastupiteľstvo je uznášania schopné. 
Prítomní: Vlasta Kašíková 
     Monika Jarošová 
     Róbert Vlček 
     Pavol Dedič 
     Jozef Gacho            
Ospravedlnení: Ľuboš Stríž  
    Jana Foldinová 
                         Ing. Radoslav Zajac 
                         Pavol Čagaľa 
 
Voľba návrhovej komisie a overovateľov 
 
Návrhová komisia:  Pavol Dedič, Monika Jarošová 
Overovatelia:              Vlasta Kašíková, Jozef Gacho 
Zapisovateľka: Mgr. Paula Pápolová 
 
Veronika Haferová /starostka obce/- následne prečítala program rokovania OZ, opýtala sa 
prítomných, či má niekto doplňujúci bod do programu zasadnutia. 
Starostka obce doplnila body programu: 
11a) Schválenie 5% spoluúčasti obce v projekte „Predchádzanie vzniku biologicky 
rozložiteľných odpadov v Mikroregióne Horné Kysuce“ 
11b) Odstúpenie člena z redakčnej rady Obecného listu obce Klokočov .  
Obecné zastupiteľstvo schválilo program rokovania a prijalo uznesenie č. 101/2015 
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 4 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Bod č. 5 
Veronika Haferová /starostka obce/-  opýtala sa, či má niekto k správe o plnení uznesení 
otázky 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu o plnení uznesení ako informatívnu 
a prijalo uznesenie č. 102/2015 
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 4 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Bod č. 6 
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/ - informovala poslancov o čerpaní rozpočtu obce 
Klokočov k 30.06.2015 – príjmová a výdavková časť rozpočtu  Vyjadrila sa k príjmovej časti 
– ku polroku sa rozpočet plní 
Jozef Gacho /poslanec obce/  – opýtal sa, prečo je navýšená  položka manažment obce  
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/ - navýšená položka Biomasa – sú tam zahrnuté 
neuhradené faktúry  a navýšená položka odstupné  
Jozef Gacho /poslanec obce/ - položka ochrana pred požiarmi – prečo hasiči nečerpajú 
peniaze 



Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/ - na chod hasičov je im posielaných 1000 €, stalo sa, že 
sme im peniaze neposlali, ale bolo to s hasičmi  konzultované 
Veronika Haferová /starostka obce/-  hasiči čerpajú peniaze len na nutný chod 
Róbert Vlček /poslanec obce/ - opýtal sa na prečerpanú položku bankové poplatky 
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/ – v bankových poplatkoch sú zaúčtované 2 bankové 
záruky. Po dostavaní bytovky sa banková záruka zruší  
Róbert Vlček /poslanec obce/ - opýtal sa na položku stravovanie, či sa jedná o stravné 
pracovníkov 
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/ - áno a väčšina faktúr je uhradená z minulého roka  
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie čerpanie rozpočtu obce Klokočov k 30.06.2015 
a prijalo uznesenie č. 103a/2015 
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 4 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ - od 1.01.2015 je rozpočet v škole rozdelený na ročníky 
1. – 4., 5. – 9.V prehľade je uvedený schválený rozpočet a ako bol čerpaný. V rozpočte 
prekročené nie je nič. V školskom klube a v jedálni sa uvidí v novembri, keď bude 
zaúčtovaný ďalší štvrťrok k 30.09. – čo v ktorej položke si budú môcť dovoliť 
Róbert Vlček /poslanec obce/ - opýtal sa na tepelnú energiu – čerpanie 72,5% 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ - rátali menej, ale prišiel veľký nedoplatok, s ktorým 
nerátali. Asi bola tuhšia zima, sa viac kúrilo. Riešili to aj s p. riaditeľkou, bol zavolaný 
kúrenár, že by sa bojlery, ktoré sú kúpené napojili na Biomasu 
Róbert Vlček /poslanec obce/ - platba Biomase sa skladá z dvoch zložiek – z pevnej 
a pohyblivej. Opýtal sa, či sa prikročilo k nejakým úsporným opatreniam v rámci šetrenia 
teplom, prostr. ktorých by sa pohyblivá zložka ovplyvnila? 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ - kúrenie regulujú, keď im je teplo, ale je tam limit, 
ktorý musia odobrať  
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/ - fixná zložka je tá pevná, platíme za to, čo máme 
zazmluvnené a pohyblivá zložka je toľko, koľko je vyčerpané a regulačný príkon, ktorý je 
podľa zazmluvnenej. Cez víkendy sa teplota temperuje 
Róbert Vlček /poslanec obce/ - vyjadril sa k prehľadu čerpania rozpočtu v ZŠ, že prehľad je 
urobený dobre, ale nezhoduje sa so sumami, ktoré škola dala do návrhu rozpočtu. Musel by 
všetko nasčítavať a musel by vedieť, čo má sčítať, aby mu vyšla suma, ktorú škola žiadala. 
Do budúcna, keď sa bude schvaľovať rozpočet,  spraviť prehľad tak, aby sa dal porovnať – čo 
a ako sa čerpalo 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie čerpanie rozpočtu ZŠ Klokočov k 30.06.2015 
a prijalo uznesenie č. 104b/2015. 
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 4 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ - informovala OZ o čerpaní rozpočtu MŠ k 30.06.2015. 
Upozornila na to, že je schválený rozpočet  VZN a chýba MŠ doplatok. Ak by v decembri 
bola vyplatená Biomasa, treba to dorovnať, aby nebolo porušené VZN 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie čerpanie rozpočtu MŠ Klokočov k 30.06.2015 
a prijalo uznesenie č. 103c/2015 
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 4 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/ -  informovala OZ o čerpaní rozpočtu CVČ 
k 30.06.2015. Veci sa kupujú tak, aby bol zabezpečený chod CVČ, je tam nový riaditeľ od 
1.09.2015 
Róbert Vlček /poslanec obce/ - opýtal sa na položku Odmeny pracovníkov mimopracovného 
pomeru – položka je tam 2x a na položku Reprezentačné 



Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/ - vysvetlila, že v prvej položke sú zahrnuté vzdelávacie 
poukazy a v druhej položke sú pracovníci na dohodu. Z reprezentačného sa hradilo napr. cesta 
do Havířova – družobná spolupráca 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie čerpanie rozpočtu CVČ k 30.06.2015 a prijalo 
uznesenie č. 103d/2015. 
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 4 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Bod č. 7 
Mgr. Paula Pápolová /pracovníčka OÚ/ - informovala OZ o návrhu VZN obce Klokočov 
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci 
Klokočov. Bolo vypracované z dôvodu novelizácie zákona č. 178/1998. Návrh VZN bol 
zaslaný na RÚVZ Čadca a na základe ich stanoviska, bolo VZN doplnené. K návrhu VZN 
neboli podané žiadne pripomienky 
Róbert Vlček /poslanec obce/ - opýtal sa, či nové VZN ovplyvní zabehnuté fungovanie, toho 
čo už je, aj čo sa týka ambulantného predaja resp. predajcov. Vo VZN navrhuje upraviť vetu z 
§3 ods. 2 a dodal, aby VZN boli vypracované čo najstručnejšie, aby to ľudia pochopili  
Mgr. Paula Pápolová /pracovníčka OÚ/ - neovplyvní. Dodala, že do VZN bude doplnená 
cena 1,50€/m² za prenájom verejného priestranstva 
Pozn. Do VZN - §4 ods.1b, bolo na základe diskusie  doplnené celé znenie zo zákona 
Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN č. 4/2015 obce Klokočov o podmienkach predaja 
výrobkov a poskytovania služieb   na trhových miestach v obci Klokočov s úpravou, 
zrušilo VZN č. 2/2012 obce Klokočov o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania 
služieb na trhových miestach v obci Klokočov, prijaté uznesením č. 96/2012 zo dňa 
24.02.2012 a prijalo uznesenie č. 104/2015. 
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 4 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Bod č. 8 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolór obce/ - k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom 
Obce Klokočov navrhuje doplniť:  
-Článok III – medzi bod 1. a 2. doplniť – obec zverejní zámer predať, prenajať svoj majetok 
a jeho spôsob na svojej úradnej tabuli 
-doplnenie sumy Čl.4 ods.4 –  zo zákona je suma 3500€ 
-Čl. IV, ods. 3  – nie uzatváranie ale schvaľovanie zmlúv patrí do právomoci OZ 
-Čl. IV, ods. 5 – doplniť, že v prípade hodného osobitného zreteľa o kt. OZ rozhoduje 3/5 
väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitý zreteľ musí byť zdôvodnený – vycitovať to zo 
zákona 
-Čl. V – celý preč 
-Čl. VII -  doplniť postupuje sa ako v zmysle Čl. IV ods. 5 
-Čl. VIII, ods. 9 – doplniť sumu a ods. 9b) – tam je už sadzobník 
-Čl. IX, ods. 4 – doplniť -  a v súlade s prijatými Zásadami hospodárenia a nakladania 
s majetkom obce v súlade so zásadami 
-Čl. X – doplniť správca obce môže majetok prenajímať v súlade s týmito zásadami a so 
súhlasom OZ 
-Čl. X ods. 7 – celý odstavec preč a do ods. 8 doplniť poistenie hnuteľného majetku 
Róbert Vlček /poslanec obce/ - navrhuje do čl. XVI, ods. 1 doplniť – že členstvo 
v spoločnostiach je dobrovoľné a ľudia schválení do štatutárnych a kontrolných orgánov budú 
informovať starostku a OZ o všetkých náležitostiach a závažných skutočnostiach 
Obecné zastupiteľstvo schválilo Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Obce 
Klokočov  s úpravami  a prijalo uznesenie č. 105/2015. 
Hlasovanie: 4 poslancov ZA, 4 ospravedlnení, 1 zdržal sa, 0 proti 



Bod č. 9 
Veronika Haferová /starostka obce/-  obec by odpredala snežnú frézu, ak by nebola 
potrebná 
Jozef Gacho /poslanec obce/ -  je za odpredaj snežnej frézy, ale treba zvážiť, na čo budú 
peniaze použité, ak sa snežná fréza odpredá 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolór obce/ - nad určitú hodnotu musí byť vypracovaný znalecký 
posudok. Ak sa schváli, že to je prebytočný majetok a rozhodneme sa ho predať, musí byť 
vypracovaný znalecký posudok plus suma, čo zaplatíme znalecký posudok, to bude najnižšia 
cena frézy, ktorú ponúkneme 
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/ – peniaze musia byť použité jedine na nákup majetku 
Pavol Dedič /poslanec obce/  -  peniaze z odpredanej frézy navrhuje použiť na nákup 
ďalšieho traktora, kvôli zimnému oraniu. Pýtal sa aj p. Róberta Kaliňáka, keď bol 
v Klokočove na návšteve, ale traktor nemajú 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ - je tiež za odpredaj snežnej frézy 
Obecné zastupiteľstvo schválilo prebytočnosť hnuteľného majetku obce – snežná fréza 
značky Honda HS 2411Z, rok  výroby 2007. VIN: SZBJ-5000071 z dôvodu, že obec snežnú 
frézu trvale nepoužíva na plnenie svojich úloh;  zámer odpredať hnuteľný majetok obce - 
snežná fréza značky Honda HS 2411Z rok  výroby 2007. VIN: SZBJ-5000071; uložilo     
obci vypracovať znalecký posudok a prijalo uznesenie č. 106/2015. 
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 4 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
 
Bod č. 10 
Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka OÚ/ -  na OÚ bola doručená žiadosť o odkúpenie 
pozemku pána  P. Horčičáka, ktoré sa nachádzajú pri dome. Ostatné nehnuteľnosti si 
vysporiadával v rámci projektu ROEP. Je potrebné schváliť zámer a stanoviť cenu za m² 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ - nechať 0,50€/m², tak ako aj u ostatných zámerov 
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo zámer obce Klokočov previesť nehnuteľný majetok 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.z. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov; schválilo  zámer odpredať z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa. 
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 4 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
Celé znenie uznesenia tvorí prílohu zápisnice.  
 
Ján Horčičák /člen DHZO/ - informoval OZ o Zmluve o výpožičke, na základe ktorej sa 
požičiavajú od štátu vozidlá, ktoré dostali aj oni. Jedná sa o vozidlo IVECO Daily. Vozidlo 
zatiaľ patrí štátu a po piatich rokoch môže obec požiadať o začlenenie vozidla do majetku 
a všetky náklady musí znášať obec. Dúfa, že auto nebude poruchové, je to najnovšia verzia 
2015, celá nadstavba je hliníková. Čo sa týka Ávie, chcú ju do budúcna odpredať, ďalej 
zvažujú odpredať aj nejaké čerpadlá. V dnešnej dobe sú už čerpadlá výkonnejšie a ľahšie.  
Jozef Gacho /poslanec obce/ - opýtal sa, či Áviu nemôžu odpredať už teraz, aby zbytočne 
nestála   
Ján Horčičák /člen DHZO/ - poistka je tam zaplatená do konca roka 
Jozef Gacho /poslanec obce/ - treba sa s tým začať už zapodievať  
Róbert Vlček /poslanec obce/ - zmluvu by rád videl, aké sú podmienky 
Elena Stopková /pracovníčka OU/ - informovala, že zmluva prišla deň pred OZ. V zmluve 
je rozpísaná technická výbava, dohodla sa s p. Horčičákom, aby si podľa zoznamu prešiel 
a skontroloval, či niečo nechýba 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolór obce/ - do zmluvy by sa mohlo zakomponovať, že sme 
pohraničná obec, aby sme mali povolenie, že bez hlásenia zasahovať aj pri požiaru v ČR 



Bod č. 11a) 
Mgr. Paula Pápolová /pracovníčka OÚ/ - informovala poslancov o možnosti zapojiť sa do 
projektu BIOobec  o nakladaní s biologickými odpadmi. Pri predbežnej cenovej kalkulácii 
projektu vyšlo 5% spolufinancovanie obce vo výške 5917 €, ktoré by sa zahrnuli do rozpočtu 
na budúci rok. Táto spoluúčasť by bola navýšená o náklady na verejné obstarávanie 
a projektového manažéra cca 440€ na jednu obec. 
Projekt ide cez Mikroregión Horné Kysuce a mesto Turzovka potrebuje predbežné uznesenie, 
či sa obec do tohto projektu zapojí, aby vedeli hneď zareagovať na výzvu, ktorá má vyjsť 
v októbri – novembri. 
Róbert Vlček /poslanec obce/ - opýtal sa na znenie projektu 
Mgr. Paula Pápolová /pracovníčka OÚ/ - „Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných 
odpadov v Mikroregióne Horné Kysuce“ zameranom na predchádzanie vzniku biologicky 
rozložiteľných odpadov so zámerom na domáce kompostovanie 
Veronika Haferová /starostka obce/-   bolo by dobré pre nás sa do projektu zapojiť, ostatné 
obce do toho idú, len pre nás je teraz otázna 5% spoluúčasť 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolór obce/ - výzva zatiaľ ešte nevyšla, ide o to, aby sme mali 
schválené, či ideme do toho a schváliť 5% spoluúčasť. Keď to bude na budúci rok a my teraz 
schválime 5% spoluúčasť, musíme v rozpočte s ňou už teraz rátať 
Po diskusii OZ zobralo na vedomie informácie o projekte 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie informácie o projekte „Predchádzanie vzniku 
biologicky rozložiteľných odpadov  v Mikroregióne Horné Kysuce“ a bude sa ním ďalej 
zaoberať po doložení ďalších dokladov a prijalo uznesenie č. 108/2015 
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 4 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Bod č. 11b) 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie odstúpenie pracovníčky OÚ Miroslavy Fujakovej 
z redakčnej rady Obecného listu obce  Klokočov. Členstvo v redakčnej rade zaniká dňom 
25.09.2015 
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 4 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Diskusia 
Veronika Haferová /starostka obce/ - informovala OZ o zistenej nezrovnalosti a žiadosti 
o vrátenie finančných prostriedkov. Jedná sa o projekt „Přezhraniční spolupráce Frýdlantsko – 
Horné Kysuce“ na ktorom sa obec Klokočov podpisom Memoranda o spoločnom postupe 
podieľali. Na OÚ bola doručená informatívna správa o zistených nezrovnalostiach. Obci bude 
následne vystavená faktúra na spolufinancovanie nákladov vzniknutých pri zistenej 
nezrovnalosti. 
Mgr. Paula Pápolová /pracovníčka OÚ/ - pri kontrole bolo vytýkané to, že firma ktorá 
robila školenia, už nerobila software, pritom to boli tí istí ľudia. Taktiež boli vytýkané 
školenia, ktorých sa s kolegyňou zúčastňovala a aj ostatné obce. 
Róbert Vlček /poslanec obce/ - opýtal sa, prečo mesto Turzovka chce od nás peniaze 
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/ - Turzovka zaplatila poslednú platbu, ktorú žiadali 
refinancovať, ministerstvo im celú platbu nepreplatilo, lebo bol problém vo verejnom 
obstarávaní, preto bola preplatená len časť platby. Preto mesto Turzovka rozúčtovala zvyšok 
platby medzi obce, ktoré sa na projekte spolupodieľali 
Jozef Gacho /poslanec obce/ - navrhuje dať túto vec právnikovi, či sa dá s tým niečo robiť 
Veronika Haferová /starostka obce/ - ďalej informovala poslancov o ďalšej žiadosti, čo sa 
týka umiestnenia videohier na rok 2016 
Jozef Gacho /poslanec obce/ - naposledy sme hovorili, že uvidíme ako sa to zabehne, aká 
bude reakcia ľudí nato. Opýtal sa, či je to už spustené? 



Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/  - rozhodnutie už firme bolo odoslané, zaplatili aj 
správny poplatok 
Veronika Haferová /starostka obce/ - obyvatelia Vrchpredmiera, Hrubý Buk, Rieka sa 
informujú ohľadom   preskúmania signálu, lebo je slabý. Zatiaľ sa vyjadrila spoločnosť 
Orange,  ktorá  neplánuje v najbližšom období výstavbu vysielača, ktorý by zlepšil signál 
v našej obci 
-starostka obce ďalej informovala poslancov o Organizačnom poriadku obce a Pracovnom 
a odmeňovacom poriadku obce, ktorý je k nahliadnutiu na OÚ  
Róbert Vlček /poslanec obce/ - vyjadril sa k článku v Obecnom liste, v ktorom boli občania 
informovaní, že je nutné spravovať veľa ciest. V článku je uvedené, že na rok 2015 bolo 
Obecným zastupiteľstvom schválená suma 4000€ na opravy, ktoré stačia sotva na jednoduché 
opravy. Nepáči sa mu to takto napísané, pretože rozpočet bol predložený ešte na menšiu sumu 
a upozornil nato aj na  finančnej komisii, že suma je malá. Keby sa upravilo na iných 
položkách, obecné zastupiteľstvo by schválilo aj 10000€ 
Veronika Haferová /starostka obce/ - OZ sumu 4000€ skutočne schválilo, lebo nebolo 
z čoho schváliť viac peňazí. Finančná situácia sa tu rieši stále 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ - v obecnom liste to  tak ale vyznelo, akoby obecné 
zastupiteľstvo bolo na vine, že sa schválilo toľko málo peňazí 
p. Holčík /občan/ – informoval poslancov o spravenom  koryte pod cintorínom. Keď príde 
dážď, koryto sa zanáša. Aj to čistil, ale keď prišla veľká búrka, všetku vodu mali v záhrade. 
Koryto ako je urobené, neplní svoj účel a majú s tým problémy. Pokiaľ sa nespevní celý breh, 
problémy budú mať stále. Poprosil OZ, ak sa v budúcnosti nájdu peniaze, aby sa to vyriešilo 
Veronika Haferová /starostka obce/ - už tam bol na obhliadke aj predseda urbáru, vyjadril 
sa, že to je urobené dobre. Čo sa týka spevnenia, predseda urbáru navrhol výsadbu  vŕby  3m 
od seba 
Pavol Dedič /poslanec obce/ - v minulosti bežal projekt Ochrana prírody na zadržiavanie 
vody 
p. Holčík /občan/ - sype sa tam celý breh, je to znova v štádiu, ako to bolo predtým 
Jozef Gacho /poslanec obce/ - skúsiť hľadať znova peniaze cez projekt, ak by bol 
 
Koniec: 12:25 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha 
 
 
 
 
 
 
 
 



Z Á V E R  
 

Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie  ukončila. 
 
 
 
V Klokočove  28. augusta 2015 
 
 
Overovatelia: 
Vlasta Kašíková.............................................................. 
 
Jozef Gacho..................................................................... 
 
 
Zapisovateľka: 
Mgr. Paula Pápolová ..................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Veronika Haferová 
             starostka obce 
 
 

 
 


