
 
Zápisnica z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 

30. januára 2015 
 

 
Druhé zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce Klokočov Veronika 
Haferová. Skonštatovala, že z počtu 9 poslancov je prítomných 7 poslancov, čiže 
zastupiteľstvo je uznášania schopné. 
Prítomní: Vlasta Kašíková 
      Monika Jarošová 
      Róbert Vlček 
      Jana Foldinová 
      Pavol Dedič 
      Ing. Radoslav Zajac 
      Pavol Čagaľa 
 
Ospravedlnení: Jozef Gacho 
               Ľuboš Stríž  
 
Voľba návrhovej komisie a overovateľov 
 
Návrhová komisia:  Róbert Vlček, Pavol Čagaľa 
Overovatelia:    Ing. Radoslav Zajac,  Monika Jarošová 
Zapisovateľka: Mgr. Paula Pápolová 
 
Veronika Haferová /starostka obce/- následne prečítala program rokovania OZ, opýtala sa 
prítomných, či má niekto doplňujúci bod do programu zasadnutia. 
Boli doplnené nasledujúce body programu. Poslanec Róbert Vlček doplnil bod programu 23c/ 
Žiadosť o preplatenie dovolenky a poslankyňa Vlasta Kašíková 23d/ Úprava úväzku 
štatutárneho zástupcu v CVČ. Bod Ing. Radoslava Zajaca – Vyjadrenie k obrazovému 
záznamu z ustanovujúceho OZ bol zaradený do diskusie.  
Obecné zastupiteľstvo schválilo program rokovania a prijalo uznesenie č. 14/2015 
Hlasovanie: 7 poslancov ZA, 2 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Bod č. 5 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/ -  bod č. 5 obsahuje materiál - plnenie uznesenia 
č.12/2015 – vypracovať pracovníkom OÚ a kontrolórovi obce výkaz pohľadávok a záväzkov 
Obce Klokočov k 15.12.2015. Neuhradené faktúry sú priložené, čo sa týka nedoplatkov, 
správca dane, ktorým je obec, môže zverejniť zoznam daňových dlžníkov k 31. decembru 
predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná výška nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 € 
a u právnickej osoby 1.600 €. Ak by sme chceli zverejňovať neplatičov vody, pri zmluve by 
musel byť podpísaný dodatok, že súhlasia so zverejnením, ak nezaplatia vodu. 
Jana Foldinová/poslankyňa obce/– sa opýtala, čo v prípade, ak nebudú súhlasiť 
Jarmila Šutá /kontrolórka obce/  – nemáme právo zverejniť, ani nájom, nedoplatky za vodu 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – uznesenie bežalo aj v starom zastupiteľstve, pýta sa, 
prečo neboli zverejnené všetky tieto faktúry, sú tam aj staršie 
Jarmila Šutá /kontrolórka obce/ - neuhradené faktúry vypisovala z knihy faktúr, aké faktúry 
boli v knihe zapísané, tie odpísala. Mohlo sa to stať aj tým, keď boli zaplatené čiastkové 



faktúry, boli tam dátumy, nebola vyplatená celá faktúra, bolo tam viac dátumov, nevšimla si, 
že nebola celá faktúra vyplatená 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/- celé 4 roky sa dožadovali faktúr, nikto ich nedal na 
internet 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ - sú tam ďalšie 3 strany, ktoré boli zatajené 
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/ - sa vyjadrila k faktúre z roku 2010, zistila to vtedy, keď 
jej bolo zaslané odsúhlasenie pohľadávok ku koncu roka, stalo sa to tým, že celková hodnota 
faktúry bola 8000 €, boli tam 2 – 3  splátok, tým pádom – rozdiel 3000 €  - bol nedoplatok, 
ktorý ostal visieť. Ostatné faktúry boli evidované.  
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ - na základe uznesenia, faktúry mali byť všetky 
zverejnené poslancom OZ, neboli. Niekto musí byť zato zodpovedný. 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/  - zoznam dávala na základe knihy faktúr, čo sa týka 
zverejňovania, nie je za to zodpovedná. Za zverejňovanie je zodpovedný štatutár obce. 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ - keď bude treba, porovná si zoznam faktúr predtým 
s terajším a zoznamy si odsúhlasí  
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/ - nemá dôvod zatajiť faktúry, píše na základe toho, 
čo je v knihe faktúr. Všetky čo boli v knihe došlých faktúr, vypísala 
Pavol Dedič /poslanec obce/ - sa opýtal, či vedela o všetkých neuhradených faktúrach  
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/ - vie len o tých, čo sú v knihe došlých faktúr 
Pavol Dedič /poslanec obce/ - pripadá mu to, keď odporúčala zobrať ďalší úver na bytovku, 
že o všetkom nevedela, že si úver môžeme dovoliť 
Mgr.Jarmila Šutá /kontrolórka obce/ - vysvetľuje, že keď sa berie úver, vychádza 
z podkladov z predchádzajúceho obdobia a nie zo súčasnosti, je to zo zákona. K dlhom sa 
nezapočítava úver ŠFRB. 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ - navrhuje, aby sa tento bod odložil na ďalšie OZ, s tým 
že aj ona si pozrie, čo boli faktúry  na poslednom zozname a odsúhlasí si to 
Veronika Haferová /starostka obce/ - je pravda, že ju p. Brezinová informovala o faktúre 
z r. 2010, dochádzalo tam k splátkovému kalendáru 
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/ - prekvapuje ho, že keď páni poslanci žiadali zoznam 
neuhradených záväzkov, vyplýva im zo zákona, že OZ má právo určovať zásady 
hospodárenia, kontrolovať hospodárenie s majetkom obce, schvaľovať rozpočet obce, 
kontrolovať jeho čerpanie. Na druhej strane pani kontrolórka má zo zákona povinnosť 
vykonať kontrolu, ak o to požiada OZ. Stačilo požiadať kontrolu príjmu, výdavkov, lebo 
kontrolór má jasne stanovené zo zákona rozsah činnosti a je povinný to predložiť 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – kontrolórka nám to predložila, ale nie všetky ako teraz 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/ – v zmysle uznesenia mala dávať mesačne zoznam 
neuhradených faktúr, nie kontrolovať. To je rozdiel. Dávala zoznam, ktorý mohla dávať aj 
pracovníčka OÚ, správa obce.  Faktúry vypísala na základe zoznamu došlých faktúr.  
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/  - opýtal sa, či je možnosť zverejniť tieto záväzky? 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/ - záväzky sú zverejnené. Hovorila o pohľadávkach, 
čo nám dlžia fyzické a právnické osoby. 
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/ – faktúry sú zverejnené, len tam nie je písané, či je 
alebo nie je uhradená. Zverejnené sú všetky. 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/ – v zmysle zákona o slobodnom prístupe 
k informáciám, nemusí byť faktúra zverejnená okamžite, môže byť zverejnená 30 dní po 
zaplatení.   
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – uznesením chceli, aby boli zverejnené všetky faktúry, 
ktoré sa nájdu, doteraz zverejnené neboli 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/ - nemôžu jej ukladať úlohu, aby faktúry zverejnila, to 
nie je v jej pracovnej náplni a nemá k tomu ani prístup 



Jana Foldinová /poslankyňa obce/  - žiadali sme, aby boli faktúry zverejnené 
Pavol Dedič /poslanec obce/  - situácia je taká aká je, nevie kto mal v právomoci nákupy, 
zbytočne sa nakupovalo, odsúhlasili strop 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/ - za nákupy, výdaje,  príjmy je zodpovedná obec, má 
to len kontrolovať. Mali jej dať úlohu uznesením. Plán kontrolnej činnosti jej neschválili.  
Jana Foldinová /poslankyňa obce/ - nikdy nebolo urobené, to čo požadovali 
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/  - pokiaľ nevykonávala činnosť tak ako má, malo sa 
prijať opatrenie 
Pavol Dedič /poslanec obce/ - bolo schválené, že sa môže nakúpiť bez obecného 
zastupiteľstva vec do 330 €.  
Róbert Vlček /poslanec obce/ - opýtal sa, ako je to s uznesením, či je platné, že starosta obce 
môže disponovať,  rozhodovať o nákupe v hodnote 330€  
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/ - to sú Zásady hospodárenia, sú schválené 
uznesením, sú platné, starosta ich musí dodržiavať 
Róbert Vlček /poslanec obce/ - opýtal sa, od kedy sú platné 
Elena Stopková /pracovníčka OÚ/ - zásady boli schválené uznesením č. 320/2014 v aprílu 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/-  každý nákup od toho nákupu bol drahší, niekto za to 
zodpovedá 
Pavol Dedič /poslanec obce/- bolo zavádzajúce, ohľadom bytovky nebolo povedané, ako to 
je. Bytovka stojí, je tam na nej spoluúčasť, bolo povedané, že nás to nič nestojí 
Veronika Haferová /starostka obce/ - bytovka je už tak rozbehnutá, že je v tom nutné 
pokračovať a musíme sa s tým popasovať 
Pavol Dedič /poslanec obce/ - opýtal sa, koľko je spoluúčasť 
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/ - faktúra za projektovú dokumentáciu bola uhradená, 
spoluúčasť obce okolo 16000 na technickú vybavenosť. Čo sa týka stavby, na ňu je úver zo 
ŠFRB a dotácia z Ministerstva výstavby regionálneho rozvoja. Na stavbu spoluúčasť nie je.  
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ - keď bude bytovka postavená a nebude mať v nej kto 
bývať, obec bude musieť splátky znášať naďalej 
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/ – opýtal sa, či teda výstavba bytovka nebola schválená 
OZ? 
Pavol Dedič /poslanec obce/ - pochopil to tak, že to bol len zámer, že sa tu bude niečo robiť, 
zo zámeru napokon bola hotová vec 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/ - zvukový záznam musí byť, urobili ešte mimoriadne 
zastupiteľstvo, na ktorom boli 4 poslanci a chceli to  zrušiť. Muselo ich byť 6, žiaden 
poslanec sa nepridal, lebo vtedy mali iné vízie 
Veronika Haferová /starostka obce/ - bytovka je už rozbehnutá, peniaze by sa museli vrátiť 
Pavol Dedič /poslanec obce/ -  dokedy sa musí zaplatiť spoluúčasť 
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/ - do ukončenia stavby. Podľa zmluvy je kolaudácia 
plánovania a rok 2016. Pokiaľ by sa práce ukončili skôr, tým pádom by muselo byť všetko 
vyčerpané a spoluúčasť by musela byť zaplatená do konca roku. Pani starostka bude jednať 
s p. Chudejom, ako si to predstavujú 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/ - keď budú nabudúce všetci poslanci, nech sa k tomu 
vyjadria, aby nepovedali, že si hovoríme len svoju verziu a nech ľudia potom posúdia 
Veronika Haferová /starostka obce/ - určite sa k tomu budeme vracať aj v budúcnosti, 
stavba je započatá, ukončiť sa musí 
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/ - jeho dôvod je, aby občania videli, ako sa to rieši na 
OZ, lebo OZ je povinné informovať občanov o jeho činnosti 
Veronika Haferová /starostka obce/ - bytovku dostavať musíme, určite sa  k tomu vrátime 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu o plnení uznesení prijatých na 26. 
zasadnutí OZ a na 1. ustanovujúcom zasadnutí OZ ako informatívnu. Plnenie uznesenia č. 



12/2014 zo dňa 15.12.2014 Výkaz záväzkov a pohľadávok Obce Klokočov k 15.12.2014 bol 
odročené na ďalšie zasadnutie OZ a prijalo uznesenie č. 15/2015 
Hlasovanie: 7 poslancov Za, 2 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
Miroslav  Hvižď /občan obce/ - opýtal sa, ako sa to bude riešiť ďalej, s tými čo sú PN 
Róber Vlček /poslanec obce/ – nie je v našich silách, aby sme ich tu nasilu dotiahli, sú aj iné 
riešenia 
Štefánia Blažeková/občan obce/– nie je možné, taká malá obec a toľko dlhu, my ľudia 
musíme trpieť, potrebujeme kúsok cesty urobiť, tak nie je peňazí 
 
Bod č. 6 
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/ - sú tam nejaké veci, ktoré nekorešpondujú so zákonom 
o obecnom zriadení - ten kto to vypracovával, či to porovnal s aktuálnym, sú tam určité veci, 
ktoré až tak nesúhlasia so zákonom 
Mgr. Paula Pápolová /pracovníčka OÚ/ - porovnávala to 
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/ - napr. komisie obecného zastupiteľstva – počet členov 
komisie z radov odborníkov nesmie byť vyšší ako počet poslancov v príslušnej komisii. 
Pokiaľ má komentáre, v zákone 369/1990, tam je písané, že zákon neprikazuje, aby člen 
komisie, ktorý nie je poslanec, al. obyvateľ obce. Tu sa rieši počet členov, že nesmie byť 
z radov odborníkov väčší ako poslancov – toto v zákone nikde nenašiel 
Róber Vlček /poslanec obce/ – opýtal sa, či to zákon zakazuje  
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/ – zákon to nezakazuje, ale tento štatút obce to zakazuje 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/ - § 15 Komisie hovorí, že zloženie a úlohy komisií 
vymedzuje obecné zastupiteľstvo 
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/ - ku každému zákonu sú komentáre, kde sa vysvetľujú 
jednotlivé články resp. paragrafy, a tam je doslova písané resp. čo ten článok znamená -  §15 
je definovaný všeobecne, po rozkliknutí komentára nikde nenájdete, ako to je navrhnuté 
v štatúte, že počet poslancov nemôže byť nižší ako počet odborníkov iných 
Róber Vlček /poslanec obce/- zákon vykladá zákonodarca alebo súd, ten komentár tam 
mohol napísať človek – je to nejaká kniha, tí čo to vydali, vytlačili ten komentár robil ho 
právnik, ale zákon vykladá súd alebo zákonodarca.  
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/ - komentáre vychádzajú z rozhodnutia ústavných súdov 
– na základe podnetov, sťažností, žiadostí prichádzajú tieto komentáre, ľudia majú otázky, 
riešia to súdy, v zmysle komentára je to zadefinované 
Mgr. Paula Pápolová /pracovníčka OÚ/ - štatút je aký bol doteraz, porovnávala iba so 
zákonom 369/1990, aby tam bolo to čo je v zákone, ďalej hlbšie to neporovnávala 
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/ - je tam viac vecí, ktoré až tak nesúvisia, môže si 
k tomu sadnúť s pracovníčkou a porovnať, sú tam len maličké úpravy 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ - sa vyjadrila k  §15, ods. 7 - že sa im to tu stalo. Pýta 
sa, čo sa stane vtedy, keď OZ je každé dva mesiace a keď bude OZ neskôr – o dva dni  
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/ - zastupiteľstvo sa môže zvolať, keď je potrebné, 
Uznesenie musí byť do 10 dní podpísané, keď nebude do 10 dní podpísane – starostka 
nepodpíše, nemôžeme vedieť, či bude OZ do 2ch mesiacov alebo nie, ako poslanci majú 
právo požiadať o zvolanie OZ, ak starostka do 15 dní nezvolá, v 15 pracovný deň je 
automaticky OZ 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – toto sa nám stalo aj minule 
Róber Vlček /poslanec obce/ – píše sa, ak bol výkon uznesenia OZ pozastavený, doplniť to, 
že starosta je povinný najneskôr do 2ch mesiacov zvolať ďalšie mimoriadne OZ 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/– myslí si, že by to neprešlo, nemôžeme starostu až 
takto zaviazať a keby bol aj povinný a by nezvolal? 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – je to nedomyslené, lebo takýto prípad sa stal 



Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/– citovala presne zo zákona, keď starosta OZ nezvolá, 
ešte má právo zvolať aj zástupca starostu alebo poverený poslanec 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – pýta sa na § 25 ods. 3 - Rozpočtové a príspevkové 
organizácie a pýta prečo sa to doteraz tak neuskutočňovalo, keď bol platný daný štatút  a na to 
nadväzuje § 26. Podľa nej  sa to nedodržiavalo, ak je to odpísané zo zákona.  
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/ - čo sa týka rozpočtových organizácií 
Róber Vlček /poslanec obce/ - máme obecného právnika, treba sa opýtať, aby sa vyjadril 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ - ak to platí tak, ako je to uvedené, bolo to  porušované 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/ - v §25 Rozpočtové a príspevkové organizácie obce 
treba dať ods. 3 preč 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – doteraz platilo niečo, čoho sme sa mali držať 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/ - nemôžete sa držať niečoho, čo nie je v súlade so 
zákonom, lebo ten odst. 3 nie je v súlade so zákonom 
Pavol Dedič /poslanec obce/ -  opýtal sa, či to bolo minulý rok v súlade so zákonom  
Róber Vlček /poslanec obce/ – v súlade so zákonom nebol asi štatút, ale ak bolo 
postupované v súlade so zákonom, tak nič zlé nespravili, keďže vymenovali na základe 
zákona 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ - súhlasí so všetkým, ale podľa štatútu mal prísť z rady 
školy na OZ, ktoré malo rozhodnúť, či áno alebo nie 
Róber Vlček /poslanec obce/ - je tam veľa vecí odpísaných zo zákona, načo je tam odpísaný 
sľub starostu obce 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/ - upozorňuje, že štatút musí obsahovať niektoré veci 
zo zákona. Štatút je zverejnený aj na obecnej stránke, tak aby občan keď ho otvorí, aby vedel 
čo vyplýva starostovi, poslancovi zo zákona, ale nie všetko. Sľub určite nie. Veci zo zákona 
tam môžu byť, plus ešte čo dajú poslanci 
Róber Vlček /poslanec obce/- opýtal sa, či sa štatút môže odročiť na ďalšie zasadnutie OZ 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/ - pokiaľ sa nový neschváli, platí starý 
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/ - zákon hovorí, že musí byť štatút schválený, ale 
nehovorí kedy 
Obecné zastupiteľstvo odročilo Štatút obce Klokočov na prepracovanie prijalo uznesenie  
č. 16/2015. 
Hlasovanie: 7 poslancov ZA, 2 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Bod č. 7 
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/ - je uvedené, že materiály na OZ sa doručia poslancom 
najneskôr do 3 dní. Navrhol, aby jemu boli materiály posielané elektronicky a aby doba 
doručenia materiálov bola aspoň min. 7 dní. Bolo teraz 72 strán materiálu, bola to krátka doba 
nato, aby sa dôsledne pripravil a zaujal k veciam stanovisko – štatút obce, keď by si to chcel 
porovnať so všetkými zákonmi zaberie min. 1 deň 
Elena Stopková /pracovníčka OÚ/– niekedy nastane situácia, kedy príde žiadosť od občana 
aj v deň zasadnutia OZ,  
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/- nemá problém, keď sa pošle niečo dodatočne 
Veronika Haferová /starostka obce/ – predtým boli 3 dni, aby pracovníčky to stihli 
zosumarizovať 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ - niektoré materiály sa dajú poslať elektronicky aj skôr, 
ale keď sú účtovné uzávierky, to by bol problém 
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/- navrhuje 5 kalendárnych dní 
Róber Vlček /poslanec obce/- – v čl. 4 sa píše o zasadnutiach OZ – OZ je aj vtedy keď ho 
starosta nezvolá,  druhý bod – starosta zároveň určí miesto, deň a hodinu -  nemalo by to byť 
tak, že ten kto zvoláva OZ by mal určiť deň, miesto a hodinu?  



Jana Foldinová /poslankyňa obce/– už sa schvaľovalo, že sa bude zasadať každé dva 
mesiace o 9:00 hod 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/– môžete si určiť, že sa bude zasadať v obci 
Klokočov, zasadačka OÚ,  
Róber Vlček /poslanec obce/– schválili sme si, že bude v zasadačke OÚ o 9:00 každé dva 
mesiace a na druhej strane dávame starostovi právomoc, že to rozhodne  
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/– zákon to presne nešpecifikuje, môže sa doplniť, 
a pokiaľ starosta obce neurčí, určuje zástupca starostu alebo poverený poslanec 
Róber Vlček /poslanec obce/– doplnil by v článku 8, bod 2 - k ďalším bodom programu,  
a pýta sa ako to bude v priebehu schôdze, určitý bod programu sa môže odsúhlasiť na 
začiatku, vyskytne sa problém, dotaz, ktorý by sme mali odsúhlasiť, ale program už bude 
schválený, pýta sa, či sa môže o tom jednať 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/– áno, je bod Rôzne, do ktorého sa môžu vkladať 
body, kde sa môžu schváliť. Prídu aj občania, ktorých body sa rokovali aj na začiatku OZ 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ - §7 vedenie OZ, ako bolo v štatúte, tak je aj 
v rokovacom poriadku, odsek 8 –keď obec uzatvára zmluvy, na uskutočnenie konkrétnej 
úlohy, tak to schvaľuje OZ. Pýta sa ako to bolo doteraz a či zmluvy, ktoré sa schvaľovali sú 
teda neplatné 
Róber Vlček /poslanec obce/– ak bola zmluva podpísaná nezákonne, tak nie je právoplatná 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/– nepamätá si, že sa na OZ schvaľovali nejaké zmluvy, 
na základe čoho majú vyplácať záväzky 
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/– treba sa obrátiť na nášho právnika,  
Róber Vlček /poslanec obce/– opýtal sa kontrolórky, či môže starosta ako štatutár 
podpisovať zmluvu, bez toho, aby to OZ schválilo? 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/ – OZ rozhoduje o základných otázkach života obce, 
nakladá s majetkom obce. Záleží aj ako to je v Zásadách hospodárenia, či je výlučné právo 
schvaľovať všetky zmluvy 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/– bolo dané uznesenie, že bez toho, aby OZ nemalo 
zmluvu k dispozícii, tak starosta nesmel konať 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/– nemôžeme vedieť, či tak konal, alebo nie 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/– ak náhodou je taká zmluva, treba to pozrieť.  Opýtala 
sa, či je zmluva, že sa bude stavať bytovka, a či bola na OZ 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/ – odst. 8 je citovaný z § 20a zo zákona 369/1990, 
skôr si myslí, že to považovali za bod o združení obcí – zmluva o združení obcí 
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/– v §13 je písané, že starosta rozhoduje   o všetkých 
veciach obce, výhradne OZ, toto by bolo potrebné doriešiť, aké právomoci má starosta a OZ, 
toto my určite nevyriešime v zmysle tohto zákona, treba sa obrátiť na právnika 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/ – takéto špecifiká by mali byť v Zásadách 
hospodárenia  
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/-  aj teraz nám môžu zo zmlúv vyplývať záväzky, čo aj 
vyplývajú, napr. z bytovky a môže ich byť viac, či boli uzatvorené v súlade so zákonom 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/ – či chcú od určitého obdobia 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – všetky, ktoré platia do tohto obdobia alebo z nich 
vyplývajúce záväzky  
Obecné zastupiteľstvo odročilo Rokovací poriadok obce na prepracovanie a prijalo 
uznesenie č. 17/2015. 
Hlasovanie: 7 hlasovalo ZA, 2 ospravedlnení 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ - OZ poveruje kontrolórku o skontrolovanie všetkých 
platných zmlúv, z ktorých vyplývajú záväzky až do tohto obdobia a uvádza príklad, že 
zmluva mohla byť uzatvorená aj v r 2013, ale platí ešte aj teraz, chce skontrolovať zmluvy, čo 



sú v súčasnosti platné, či boli schválené v súlade so zákonom, s tým či zmluvy mali ísť na 
obecné zastupiteľstvo 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/ – či je uzatvorená v súlade so zákonom, by musel 
preštudovať právnik 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ -  či nebol porušený zákon tým, že mala byť zmluva 
odsúhlasená obecným zastupiteľstvom 
Obecné zastupiteľstvo poverilo kontrolórku obce o skontrolovanie všetkých platných zmlúv, 
z ktorých vyplývajú záväzky až do tohto obdobia a či nebol porušený zákon tým, že zmluvy 
mali byť odsúhlasené Obecným zastupiteľstvom a prijalo uznesenie č. 18/2015. 
Hlasovanie: 7 poslancov ZA, 2 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Bod č. 8 
Veronika Haferová /starostka obce/ – odmeňovací poriadok bol platný v minulom období, 
nič sa v ňom nemenilo 
Róber Vlček /poslanec obce/ – čl. 3, bod 3 – v prípade ak sa poslanec nezúčastní na celom 
zasadnutí OZ, opýtal sa, ako z toho účtovníčka zistí, či sa poslanec zúčastnil na celom 
zasadnutí OZ 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/ - do zápisnice sa zapisuje odchod alebo príchod 
poslanca 
Pavol Dedič /poslanec obce/– v minulosti to bolo pomýlené,  občania si mysleli, že za každý 
mesiac, každý si spočítal 33 eur x 12 mesiacov, ale je to za každý druhý mesiac 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – aby všetky tieto dokumenty boli zverejnené na stránke 
obce  
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/– zverejnený je, ale je schovaný 
Róber Vlček /poslanec obce/- pýta sa na čl. 5, kde je uvedené, že ak dočasne predseda 
nemôže vykonávať svoju funkciu, patrí odmena 16,50€ -  prečo, by mal člen brať viac, keď 
robí to isté 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – bolo to myslené tak, že keď robí ďalšiu funkciu, že 
robí ešte za predsedu a ešte aj ako člen 
Miroslav Hvižď /občan obce/ – funkcia poslanca je čestná, tí ktorí podnikajú, prečo by sa 
poslanci nemohli odmeny zriecť, a kúpiť napr. deťom kopačky 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/ – nemôže rozdeliť odmeňovanie medzi tých čo 
podnikajú a tých čo nepodnikajú,  je to na zvážení každého člena 
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/ – občan má pravdu, že sa odmeny môžu zriecť, ale 
pravdepodobne nevie, čo funkcia poslanca obnáša. To nie je, že sedia doma, a podpíšu nejaký 
papier. Vykonával inventúru požiarnikov, bol tam celý deň 
Miroslav Hvižď /občan obce/ – išli tu do volieb  stým, že budú niečo robiť 
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/  – snaží sa a opýtal sa občana, či by riešil všetky veci 
obce za 33€. Funkcia i právomoci poslanca v porovnaní so starostom sú iné, ale tiež majú 
svoje povinnosti. 
Veronika Haferová /starostka obce/– aj minulé OZ sa vzdávali odmien, cesta sa robila, do 
školy sa dávali, p. Žákovej, vzdávajú sa poslaneckých odmien 
Pavol Dedič /poslanec obce/– vzdali sa na právnika, potom p. Žákovej, vzdali sa aj na cestu, 
s týmto nemajú problém 
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/– pokiaľ má z občanov nejaký problém, nech dá niekto 
návrhy, kto potrebuje jeho odmenu a nemá problém sa odmeny vzdať 
Obecné zastupiteľstvo schválilo Poriadok odmeňovania poslancov OZ a prijalo uznesenie č. 
19/2015 
Hlasovanie: 7 poslancov ZA, 2 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 



Bod č. 9 
Veronika Haferová /starostka obce/-za zástupcu starostu obce poverila poslanca Pavla 
Dediča  
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie poverenie zástupcu Pavla Dediča starostom obce 
Klokočov a prijalo uznesenie č. 20/2015 
 
Bod č. 10 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/ – plán bol zverejnený v zmysle zákona, bod 4 bude 
doplnený kontrolou, ktorú dostala uznesením, okrem toho začala vykonávať následnú 
finančnú kontrolu sa na základe podnetu, čiastková správa sa nachádza v prílohe 
Róber Vlček /poslanec obce/ – opýtal sa či by sa mohlo doplniť, priebežne kontrolovať 
oprávnenosť výdavkov, príjmov a daňových dokladov – ich úplnosť  - mesačne . Výsledok 
kontrolór predloží písomne na najbližšie zasadnutie OZ 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/ – keď sú aj iné kontroly, stanovisko k záverečnému 
účtu, k rozpočtu, časovo nevie, ako to bude stíhať. Úväzok má 40 hodín mesačne. Pri 
vypracovaní čiastkovej správy tu bola aj viac. Niekedy sa to nedá časovo kontrolovať každý 
mesiac 
Róber Vlček /poslanec obce/ – navrhol štvrťročne a doplnil, že kontrola bola myslená o obci, 
nie jedáleň, CVČ 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/ – áno, treba to doplniť 
Róber Vlček /poslanec obce/ – opýtal sa, čo so školou, obec sa kontroluje a škola sa vypustí 
úplne 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/  – škola sa môže dať v druhom polroku 
Róber Vlček /poslanec obce/ – opýtal sa, či môže školu kontrolovať aj niekto iný 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/– následnú finančnú kontrolu – len hlavný kontrolór 
Róber Vlček /poslanec obce/Vlček – škola sa môže dať uznesením v priebehu roka 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/– konkrétne či chcú kontrolovať pokladňu – doklad 
alebo faktúry, lebo aj to je rozdiel 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/– hovorí sa o nových, či o starých dokladoch 
Róber Vlček /poslanec obce/ – od r. 2015, v starom roku tu nebol, schvaľuje sa plán činnosti 
hlavného kontrolóra na I. polrok 2015 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/– skúsi sa to komplexne a uvidíme 
Obecné zastupiteľstvo schválilo plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. 
polrok 2015 s doplnením bodu č. 5  - Kontrolovať oprávnenosť výdavkov, príjmov 
a daňových dokladov Obecného úradu – ich úplnosť štvrťročne. Výsledok kontrolór 
predloží písomne na najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva a prijalo uznesenie č. 
21/2015. 
Hlasovanie: 7 poslancov ZA, 2 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Bod č. 11 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/ – v zmysle zákona 369/1990 o obecnom zriadení  
kontrolór predkladá obecnému zastupiteľstvu, najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti 
Róber Vlček /poslanec obce/ – opýtal sa, či nezistila nič počas roka, ako to konštatuje v tej 
správe 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/– to bola kontrola zameraná na  kontrolu 
a dodržiavanie zákona o slobodnom prístupe k informáciám 
Róber Vlček /poslanec obce/ – sa opýtal , či jej to uložilo OZ 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/ – neuložilo 
Róber Vlček /poslanec obce/– vykonávajú sa tu kontroly o slobodnom prístupe 
k informáciám - aj to treba, nekontrolujú sa veci, ktoré sú dôležitejšie 



Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/–druhá stránka je, že keď poslanci jej neschválili 
uznesením plán kontrolnej činnosti, starosta obce jej nemusel dať doklady 
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/– takže dlhy čo sú tam kvôli tomu, že nemala schválený 
plán kontrolnej činnosti? 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/– dlhy nie, nie je zodpovedná za dlhy 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – kontrolovali sa školské zariadenia a na obci nič 
Róber Vlček /poslanec obce/– keď nemala schválený plán kontrolnej činnosti, kontrolórka to 
robiť nemusela 
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/– mali sa prijať opatrenia 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/– sú tam aj veci, ktoré vyplývajú zo zákona, kontrolór 
vždy má čo kontrolovať 
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/– zákon hovorí, že kontrolór má predkladať návrh plánu 
kontrolnej činnosti, ktorý musí byť 15 dní obvyklým spôsobom informovaný 
Róber Vlček /poslanec obce/ – opýtal sa, keď nemá schválený plán kontrolnej činnosti, vám 
predstaviteľ obce nemusí poskytnúť dokumenty 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/– môže sa stať, že jej neposkytne dokumenty 
Róber Vlček /poslanec obce/ – opýtal sa, či je zo zákona povinný jej ich poskytnúť 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/, - áno, je povinný, ale keď povie že to nemá v pláne 
kontrolnej činnosti, tak dokumenty neposkytne. Nemôže prísť za pracovníčkou a povedať jej, 
aby jej dala dokumenty, lebo keď povie starostovi, že chce dokumenty a starosta povie, až ich 
nedá, pracovníčka jej ich  nemôže dať 
Róber Vlček /poslanec obce/ – nebol tu minulé obdobie, mali by sa k tomu vyjadriť tí, ktorí 
tu boli, či majú výhrady. Nevie, čo bolo a nebolo schválené 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – povedali, prečo plán neschválili, vtedy keď to bolo 
aktuálne. Mali byť znova dané nové body a mal sa schváliť nový 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/ – mali právo, ak sa im nepáčili body, mali doplniť 
ten plán, alebo niektoré vylúčiť, preto sa plán zverejňuje 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ -  dali kontrolu záväzkov uznesením, to znamená, že 
malo byť zverejnené všetko, tak ako teraz 
Róber Vlček /poslanec obce/ – v zmysle prijatých uznesení, bola schválená jedna kontrola, 
ale boli vykonané kontroly dve, opýtal sa či druhá kontrola bola kontrola o slobodnom 
prístupe k informáciám 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/ – robila kontrolu čo vedela že jej starosta dá 
dokumenty, mohla kontrolovať  
Jana Foldinová /poslankyňa obce/– takže jej nechcel dať dokumenty 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/ – nie, to nemôže povedať 
Róber Vlček /poslanec obce/ – opýtal sa kontrolórky, aké kontroly jej vyplývajú zo zákona 
a keď jej OZ neschváli plán kontrolnej činnosti 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/– môže kontrolovať na základe nejakého podnetu, 
ktorý môže prísť od občana, od poslancov, od pracovníkov 
Pavol Dedič /poslanec obce/ – myslí si, že tých podnetov bolo dosť, stále niečo hovorili 
dokola, možno to vedeli všetci v obci, my sme sa tvárili, že je to všetko v poriadku, vyšlo to 
všetko na povrch, dlh tu je taký, aký je, sú tu aj občania, ktorí keď nám povedia, že ideme 
robiť na jar cestu, nevie kedy sa bude robiť.  
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/– pravidlá o kontrolnej činnosti hovoria - hlavný 
kontrolór pri výkone svojej činnosti, postupuje podľa pravidiel – zákona o finančníctve. 
Ďalšie podrobnosti o pravidlách  kontrolnej činnosti môžu ustanoviť obec uznesením, čiže 
malo byť prijaté nejaké uznesenie 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/ – uznesením dávali aj faktúry, a neboli im poskytnuté 
všetky. Faktúry im boli dané 1x len určitá časť, potom dali faktúry dodatočné, na ktoré sa 



zabudlo resp. im bolo povedané, že nevedeli, že požadovali faktúry z r. 2012 
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/- bolo dôležité, čo bolo v uznesení zakomponované 
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/  – posledné OZ bolo v septembri, takže ku 
septembrovému dátumu faktúry tam zaevidované sú, od septembra do konca roka ešte prišli 
faktúry,  OZ nebolo - preto tam neboli, z r. 2010 faktúru vysvetlila 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – netvrdí, že zato môže kontrolórka, niekto tu niečo tajil 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/– tak prečo sa nakupovalo, keď sa nemalo 
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/– rieši faktúry, keď tvrdia, že neboli všetky, do konca 
roka prišli, keď nebolo OZ, tak kontrolórka nemohla predložiť ten stav, lebo nemala komu 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – čo sa nakupovalo 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/ – ale za nákupy je zodpovedný starosta obce 
V čase hlasovania neprítomný Ing. Radoslav Zajac 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu o činnosti hlavného kontrolóra Obce 
Klokočov za rok 2014 a prijalo uznesenie č. 22/2015. 
Hlasovanie: 6 poslancov ZA, 1 neprítomný, 2 ospravedlnení, 0 zdržal sa  
 
Bod č. 12 
Róber Vlček /poslanec obce/ –navrhuje vymenovať inventarizačné komisie skôr a nie na 
poslednom OZ 
Elena Stopková /pracovníčka OÚ/ – voľby boli 15. novembra, členov schvaľuje OZ, dávala 
schvaľovať až na 1. zasadnutí OZ, ináč sa komisia schvaľovala skoršie, čo sa týka 
vyraďovacej komisie, postupovala podľa Zásad hospodárenia, kde je uvedené, že komisia je 
trojčlenná a vymenúva ju starosta obce 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – doplniť do marca k rozpočtu ZŠ Klokočov – VZN 
o financovaní školských zariadení 
Róber Vlček /poslanec obce – na ktorom sa vymenúva inventarizačná komisia k 31.12.2015 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ - stačí september 
Róber Vlček /poslanec obce/ - do diskusie chce zahrnúť prejednať smernicu, ako sa bude 
postupovať pri inventarizácii majetku, alebo evidencii majetku do zoznamov 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – doplniť všetky správy činnosti školských zariadení 
MŠ, ZŠ, CVČ, posielajú sa aj na MŠ SR 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/– správu za predchádzajúci šk. rok predkladá riaditeľ 
školy, po jej prerokovaní v pedagogickej rade do 15 októbra príslušného kal. roka a na 
schválenie zriaďovateľovi do 30. októbra prísl. kalendárneho roka 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – z novembra dať správy všetky preč a zaradiť ich do 
septembra 
Róber Vlček /poslanec obce/ – na poslednom OZ, aby odzneli aj správy o činnosti všetkých 
komisií, aby sa vedelo, či aj komisie niečo robia. Nemusia čítať, ale predložiť 
Róber Vlček /poslanec obce/ – v máji doplniť správu o inventarizácii aj k 15.12.2014 
Obecné zastupiteľstvo schválilo  Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2015 
a prijalo uznesenie č. 23/2015. 
Hlasovanie: 7 poslancov ZA, 2 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Bod č. 13 
Veronika Haferová /starostka obce/ – navrhuje zástupcu do správnej rady pracovníčku 
Paulu Pápolová a do dozornej rady Jarmilu Tabačíkovú, už tam chodievala 
Róber Vlček /poslanec obce/ – mal by tam byť predstaviteľ obce, do dozornej rady navrhuje 
starostku 
Veronika Haferová /starostka obce/– do dozornej rady budú spomedzi všetkých hlasovať 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – bola už v niektorej rade, treba sledovať a sťažujú sa, 



že obce neplatia, ide o to, aby na OZ tlmočil výsledok, o čom sa rozprávalo 
Veronika Haferová /starostka obce/ – do správnej rady p.Pápolovú z dôvodu, že pracuje 
s odpadmi, ľudia s ňou komunikujú, komunikuje s TKO 
Róber Vlček /poslanec obce/ - ak sa budú pýtať nejaké záväzné stanovisko, nechce sa p. 
Tabačíkovej dotknúť, ale nemôže povedať záväzné stanovisko, čo sa týka našej obce. 
Navrhuje starostku a tiež je otázne, či ju vyberú 
Hlasovalo sa o prvom návrhu – za zástupcu do dozornej rady p. Tabačíková 
Róber Vlček /poslanec obce/ – keď to doma študoval, poznačil si, dať tam predsedu 
finančnej komisie p. Kašíkovú, alebo životného prostredia p. Gacha. P. Gacho tu nie je, my to 
odhlasujeme, a on povie, že to robiť nechce 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/– vždy všetko tlmočila, posielala papiere, maily 
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/ – prikláňa sa tiež k pani starostke, ale už sa dalo 
hlasovať, štyria boli za, tak to bolo schválené 
Obecné zastupiteľstvo schválilo  zástupcu Mgr. Paulu Pápolovú do Správnej rady TKO 
Semeteš n.o. pre volebné obdobie 2015 – 2018, zástupcu Jarmilu Tabačíkovú do Dozornej 
rady TKO Semeteš n.o. pre volebné obdobie 2015 – 2018 a prijalo uznesenie č. 24/2015. 
Hlasovanie v bode A: 7 poslancov ZA, 2 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
v bode B: 4 poslanci ZA, 2 zdržali sa, 1 proti, 2 ospravedlnení 
 
Bod č. 14 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – navrhuje - R. Vlček, A. Gulčíková 
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/ - opýtal sa, koľko môže byť členov 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – dvaja, niekde boli aj traja 
Róber Vlček /poslanec obce/ – navrhuje troch, kvôli hlasovaniu a nikde nezistil náplň 
jednotlivých komisií 
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/– náplň komisií vyplýva zo zákona, komisie majú 
charakter poradný, iniciatívny, kontrolný, v zákone je to presne písané a komisia nemá 
rozhodovaciu právomoc vo vzťahu k tretím osobám, nemôže zaväzovať ani OZ 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/ – zloženie a úlohy komisie vymedzuje OZ 
Jana Foldinová/poslankyňa obce/ – do komisie kultúry navrhuje Z. Stopkovú,  A. 
Moravčíkovú, J. Krišťákovú 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – doplniť do komisie pracovníčku Alenu Brezinovú 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/ – doplniť p. Pápolovú 
Róber Vlček /poslanec obce/ – musí sa to ešte odhlasovať 
Veronika Haferová /starostka obce/– navrhuje dopísať všetkých a potom sa to odhlasuje 
Pavol Čagaľa /poslanec obce/ – navrhuje J. Gacha, R. Vlčka, R. Čagaľu 
Róber Vlček /poslanec obce/ – navrhuje seba z komisie dať preč, s tým keď bude treba, 
môžu ho prizvať, nemusí byť členom komisie 
Pavol Čagaľa /poslanec obce/ – za zamestnanca Ing. Gajdičiarovú 
Monika Jarošová /poslankyňa obce/ – navrhuje J.Jarošovú, J. Tabačíkovú, M. Fujákovú 
Mgr. Paula Pápolová /pracovníčka OÚ/ –  do komisie životného prostredia  predseda p. 
Gacho navrhuje M. Janca, J.  Kubaškovú 
Pavol Dedič /poslanec obce/– navrhuje do komisie na ochranu verejného záujmu V. 
Kašíkovú, J. Foldinovú 
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/– do komisie eurofondov navrhuje Bc. D.Stuchlíkovú, 
P. Stopku, Mgr. Z. Novákovú 
Obecné zastupiteľstvo schválilo členov do obecných komisií a prijalo uznesenie č. 25/2015. 
Hlasovanie: 7 poslancov ZA, 2 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
 



Bod č. 15 
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/ – dodatok sa vzťahuje  na rok 2015,  každý rok sa 
schvaľuje, kde sa upravuje variabilná a fixná zložka, regulačný  príkon odberného miesta 
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/– sa opýtal, či sa niečo menilo z minulého roka 
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/– môže poslancom prefotiť tabuľku, kde porovnávala 
rok 2011 a za rok 2014, prišlo zúčtovanie, cena GJ z roka na rok stúpa. Variabilná a fixná 
zložka, regulačný príkon je oproti roku 2014, keď to porovnávala, menší. V dodatku 
vychádzali z cien r. 2013 – tak im ukladá zákon. Bol tu p. Židek osobne na stretnutí, aj p. 
Lenhart, vykazovali to stým, ceny ktoré navrhovali , vychádzajú zo spotreby z r. 2013. tieto 
ceny nie sú maximálne, ako im stanovil regulačný úrad, v prípade ak nebude dodatok 
schválený – môžu ísť o 2% vyššie – držali by sa regulačného úradu a neporušili by tým nič, 
ale je vyšší GJ v r. 2014 o 0,54 € ako v r. 2013 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – z čoho sa vychádzalo pri tej cene 
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/– na rok 2015 máme zazmluvnené – prerátavali to na 
MW hodiny – museli vychádzať z roku 2013, kde sme mali skutočnú spotrebu 2600. Toto je 
návrh. Keď spotrebujeme menej, fixná zložka bude vypočítaná, aj z množstva, ktoré je 
zazmluvnené a variabilná zložka bude prepočítaná, koľko bude spotrebované. Fixná zložka je 
približne zafixovaná na 2600 GJ 
Róber Vlček /poslanec obce/ - opýtala sa koľko je na rok 2015, sú aj slabšie zimy, či sa nedá 
s nimi ešte dohodnúť 
Róber Vlček /poslanec obce/ – ak tomu dobre rozumie, tak slabšia zima sa odzrkadlí vo 
variabilnej zložke 
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/ – áno, tá úspora, ale tá fixná zložka – toľko je 
zazmluvnené. Tento dodatok vyjde ešte lacnejšie, ak by nebol podpísaný, môžu ísť na sumu 
o 2% vyššiu a neporušia tým nič 
Róber Vlček /poslanec obce/ – či sa v škole reálne šetrí teplo, napr. keď odídu 
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/ – na OÚ sa teplo temperuje 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – keď idú preč, majú regulátory na radiátoroch – 
zoslabia ich, tiež majú v škole zazmluvnené určité množstvo tepla odobrať, keď odoberú o 3 
GJ menej ako mali zazmluvnené, zaplatia aj tak 
Róber Vlček /poslanec obce/ – dbať nato, aby sa dala ovplyvniť variabilná zložka 
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/– mesačná záloha – splátkový kalendár na r. 2015 – 
navrhovali nám ho vyšší, ale podarilo sa nám so starostkou p. Žideka presvedčiť, aby ho 
nechal tej úrovni čo rok 2014 bol 
Veronika Haferová /starostka obce/– pre nás je výhodnejšie podpísať 
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/– dodatok – splátkový kalendár,  ktorý sa podpíše je 
premietnutý podľa odobratého množstva na sumu, ktorú sme splácali a dlh    
Róber Vlček /poslanec obce/ – nie z dôvodu, že sme teraz nato narazili, lebo sú to veľké 
peniaze, ozaj neboli na obci peniaze, ako to bolo 
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/– keď prišli podielové dane, v prvej rade napísala  na 
úhradu mzdy, elektriku, úvery, školy. Keď prišlo medzitým uhradiť niečo iné, a už neostalo 
nato, uhrádzalo sa to, načo bolo.  
Róber Vlček /poslanec obce/– nejde mu do hlavy, že sa viac kupovalo, ako si obec mohla 
dovoliť 
Pavol Dedič /poslanec obce/– opýtal sa, či škola platila 
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/– platia mesačnú zálohu, a v tom je zahrnutá škola, 
posiela 2775eur. 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/ – my ako podnikatelia, sme tiež posielali na účet 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – za to musí byť niekto zodpovedný, z toho vyplývajú 
penále, za r. 2013 aj r. 2014 



Róber Vlček /poslanec obce/ – opýtal sa kontrolórky, ako to je s penále, či je to oprávnený 
náklad obce 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/– Biomasa má nato nárok, záleží ako sa dohodnú, či 
penále odpustia, ak nie obec musí zaplatiť 
Róber Vlček /poslanec obce/  – je mu to jasné, môže prísť kontrola, ktorá sa bude pýtať 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/– za financovanie a rozpočet je zodpovedný starosta 
obce, je niekto kto jej dával príkaz, čo ona môže zaplatiť, čo nie 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – nehovoríme že ekonómka, ale niekto za to môže 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/– štatutár obce, bez povolenia štatutára obce, nemôže 
zaplatiť nič 
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/ –  v prípade, ak by sa dodatok nepodpísal, zákon 
hovorí že cena by bola vyššia? 
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/- áno 
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/ – či sa rokovalo aj s iným dodávateľom 
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/– Biomasa je uzatvorená do r. 2018, my ako aj členovia, 
máme tam určitý podiel, je tam ručiteľská listina, kde sa majetkom ručilo, keď si Biomasa 
dala úver, máme tam pohľadávky aj záväzky, vlani sa schvaľovalo, že obec vystúpila 
z členstva, ale ako odberateľ tepla je zazmluvnená do r. 2018 a každým rokom, keď je zmena, 
sa zmluva mení dodatkami 
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/ – keď sa s nimi teraz rokovalo, či sa spomenuli penále, 
či sa budú požadovať 
Veronika Haferová /starostka obce/– nebol ochotný, k ničomu inému pristúpiť, akurát nám 
bolo povedané, k čomu je ochotný pristúpiť je daný splátkový kalendár, inak nás dávajú na 
exekúciu. Každý mesiac máme platiť, je ochotný počkať, keď dáme pár dní vedieť, aby to 
boli platby mesačné 
Róber Vlček /poslanec obce/ – uviesť, že  boli informovaní, že ak sa tento dodatok 
nepodpíše, bude to nákladnejšie 
Obecné zastupiteľstvo schválilo Dodatok č. 12 k Zmluve č. 5/2006 O dodávke tepla uzavretá 
v zmysle § 269, odsek 2   (zmluva nepomenovaná) a nasl. Obchodného zákonníka (ďalej len 
zmluva) a prijalo uznesenie č. 26/2015. 
Hlasovanie: 7 poslancov ZA, 2 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Bod č. 16 
Elena Stopková /pracovníčka OÚ/ – uznesením bol schválený zámer prenájmu kaderníctva,  
bola vyhlásená verejná ponuka na priamy prenájom kaderníctva. Nikto nepodal cenovú 
ponuku, návrh ide na vyhlásenie 2 kola na prenájom kaderníctva. Pýta sa, či účel využitia 
ostáva kaderníctvo, alebo napr. kancelárske priestory - je jedna pani, ktorá má o kaderníctvo 
záujem, ale nemala vybavenú živnosť, po OZ ju budeme kontaktovať 
Róber Vlček /poslanec obce/  – ak by mala záujem, kaderníctvo tu treba, či 10 € je vo VZN 
Elena Stopková /pracovníčka OÚ/– áno, a keď by prišlo viacero ponúk, vyberie sa najvyššia 
JanaFoldinová /poslankyňa obce/ – budeme radi, ak to prenájmeme, bolo tu veľa 
kaderníctiev, vie sama keď mala len služby, bolo to náročné 
Veronika Haferová /starostka obce/– má vážny záujem, už si pozerala priestory, 
premeriavala, prednú miestnosť na vlastné náklady vymaľuje 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – aký je potup 
Elena Stopková /pracovníčka OÚ/– schváli sa 2 kolo, musí to byť zverejnené najmenej na 
15 dní, je to podľa zákona o majetku obce 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/– či by nemohla pokračovať, keď už priestory ako 
kaderníctvo bolo schválené 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/ – áno, bude tam aj nová zmluva 



Elena Stopková /pracovníčka OÚ/  – zverejní to v pondelok, min. 15 aby ponuka bola 
zverejnená a opýtala sa na členov do komisie na vyhodnotenie cenových ponúk 
Róber Vlček /poslanec obce/ – navrhuje za členov z poslancov, čo sú blízko pri úrade a aby 
sa spravil aj zápis, koľko obálok bolo 
Obecné zastupiteľstvo schválilo  
A/vyhlásenie II. kola verejnej ponuky na priamy prenájom nebytových priestorov -   
strihacia miestnosť o výmere 11,50 m2 podlahovej plochy v budove Obecného úradu  
Klokočov   č. s. 962, za účelom prevádzkovania kaderníctva – zámer prenájmu schválený 
uznesením Obecného zastupiteľstva Obce Klokočov č. 354/2014 zo dňa 09.09.2014 
B. /  lehota na doručenie cenových ponúk do  20.02.2015   do 12.00  h          
C. /  vyhodnotenie cenových ponúk sa uskutoční dňa  20.02.2015 o 14.00 h 
D. /  komisiu na vyhodnotenie cenových ponúk v zložení V. Kašíková, J. Foldinová, P. 
Dedič a prijalo uznesenie č. 27/2015. 
Hlasovanie: 7 poslancov ZA, 2 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Bod č. 17 
Elena Stopková /pracovníčka OÚ/ – uznesením uložilo OZ vyhlásiť konkurz na správu 
cintorína, neboli schválené podmienky na vyhlásenie konkurzu, predkladá návrh na 
schválenie podmienok. Poukazuje na bod č. 8 – doplňujúce doklady a informácie 
Róber Vlček /poslanec obce/ – správa chlad. zariadenia, upratovanie chladiaceho zariadenia, 
čistenie – nie je tam napísané ako často, či to upravuje zákon, ako často sa to musí robiť 
Anna Koniarová /pracovníčka OÚ/ -  je zákon o pohrebníctve, ktorý to rieši, im to ukladá. 
Keď predložia doklad , že je spôsobilý, čistenie je po každom pohrebe 
Róber Vlček /poslanec obce/ – otvorenie a zatvorenie chladiaceho zariadenia mimo prac. 
času OÚ – dobré zadefinovať hodiny – kedy je povinný správca otvárať a zatvárať 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – toto všetko robí každý pohrebná služba, ktorú si občan 
zajedná. Už to bolo aj na minulých OZ, tá čo bola služba reálne vtedy – nevybratá, chodila 
a diskriminovala, keď si občan vybral druhú, pýta sa teda, či nám je treba vyberať pohrebnú 
službu. Na základe tohto, budeme vyberať pohrebnú službu, ktorá to tu bude spravovať. Čo 
keď si občan vyberie druhú službu, znova budú rovnaké problémy ako doteraz 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/ – diskriminovali by sme ostatných podnikateľov 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/– my chceme pomáhať naším občanom, a týmto my ich 
zaviažeme týmto, že občania si budú musieť vybrať službu, ktorá vyhrala v konkurze. 
Navrhuje, aby si tieto veci spravovala obec a služba ktorá robí pohreb, si vyčistí chladiace 
zariadenie 
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/– je stanovené zákonom, aby obec mala toto zriadené, 
Anna Koniarová /pracovníčka OÚ/– zákon o pohrebníctve, kt. ukladá obci, aby mal na toto 
odborne spôsobilú osobu, obec ju nemá a aj s ostatnými obcami sme vedení na hygiene 
a máme správcov 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – či aj Turzovka má 
Anna Koniarová /pracovníčka OÚ/– nemá, správu cintorína robí tiež pohrebná služba a aby 
sme nediskriminovali občanov, bolo to ošetrené v zmluve – pohrebná služba nám dávala 
záštitu, že má odborne vyškolenú osobu, a občan si môže vybrať hociktorú pohrebnú službu, 
my sme platili len za vyčistenie 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/– každá služba nech po pohrebe vyčistí chladiace 
priestory, ale ide tu o to, že tu bola vybratá firma a kontrolovala druhé firmy, keď kopali hrob 
Elena Stopková /pracovníčka OÚ/ –správca cintorína je zodpovedná za výkop hrobu 
Róber Vlček /poslanec obce/ – podľa zákona zabezpečenie cintorínskych služieb – buď obec 
samostatne – vyškolí pracovníka, kt. bude za všetko zodpovedný. Myslí si, že to nie je len tak 
vyškoliť človeka a keď to robia aj ostatné dediny,  je výhodnejšie podpísať zmluvu, ako teraz 



Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/  – firma ktorá tu bola, chodila – keď druhá firma kopala 
hrob, boli s tým nespokojní, pretože hrob bol plytký a nakoniec aj tak volali starostke 
a musela tam poslať pracovníka 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/– práve preto, firma ktorá je správcom cintorína, je 
zato zodpovedná, preto to aj vzniklo. Keď sa zavolala druhá firma, ona nebola zodpovedná za 
hĺbku hrobu, ale tá, ktorá to má  v správe. Preto oni šli, aby to bolo robené podľa zákona 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/– možno by bolo lepšie, keby to kontrolovala obec 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – aby sa predišlo týmto nepríjemnostiam, či by nebolo 
lepšie vyškoliť pracovníka z obce, a ten aby na to dohliadal 
Anna Koniarová /pracovníčka OÚ/ - pracovník by musel robiť všetko, prevziať mŕtveho, 
skontrolovať ho, prevoz 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – my ani nevieme, že bola uzatvorená nejaká zmluva 
Róber Vlček /poslanec obce/ – či má správca cintorína ešte platnú zmluvu 
Bod presunutý na neskôr 
 
Bod č. 19 
Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka OÚ/ – v septembri bol uznesením schválený zámer 
odpredaja, z dôvodu osobitého zreteľa. Bol schválený zámer a teraz je už priamo schválenie 
odpredaja, cena 0,50€ za m2. Jedná sa  o prístrešok na pozemku pri domčeku na osobný 
automobil. Hlasovanie – z dôvodu osobitého zreteľa musí byť trojpätinová väčšina všetkých 
poslancov na odsúhlasenie 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/   - tento osobitný zreteľ je dvojkrokový, najskôr sa 
zverejní, že na základe osobitného zreteľa – predať, prenajať, potom sa schvaľuje zámer, 
ktorý musí byť vyvesený, potom sa schvaľuje 
Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka OÚ/– po schválení bude zámer zas zverejnený 
Obecné zastupiteľstvo schválilo odpredaj z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle 
§9a ods.8   písm. e) zákon č. 138/1991 Zb.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
parcelu CKN 6670/3-zastavaná plocha o vým. 16 m2, zapísaná na LV 1876, kat. územia 
Klokočov manželom Franekovej Kataríne, rod. Janešíková, bytom Hlavice 1153, 023 22 
Klokočov  a Franekovi Petrovi, rod. Franek, bytom Svrčinovec č.s. 661 za cenu 0,50 
EUR/m2.  
B/ uložilo zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia. 
Náklady spojené s uzatvorením kúpnej zmluvy a návrh na vklad do katastra nehnuteľností 
hradia nadobúdatelia a prijalo uznesenie č. 28/2015 
Hlasovanie: 7 poslancov ZA, 2 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
Celé znenie uznesenia tvorí prílohu zápisnice. 
 
Bod č. 20 
Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka OÚ/ – bol schválený zámer odpredaja parcely, ceny 
0,50€ za m2. Všetky zámery boli vyvesené na úradnej tabuli obce, na internetovej stránke. 
Jedná sa o pozemok, kt. bude slúžiť ako prístupová cesta k výstavbe rod. domu. Ide tam 
hlavná trasa vodovodu, je to aj v uznesení, a bude to v poznámke ako ťarcha 
Róber Vlček /poslanec obce/ – nemá s tým problém, ale aby v budúcnosti nevznikli 
problémy s vodou 
Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka OÚ/ –vedia o tom, na minulom OZ bola p. Kociánová 
prítomná 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/  – aby to bolo ošetrené v zmluve 
Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka OÚ/– komplet uznesenie bude zapísané do zmluvy 
Obecné zastupiteľstvo schválilo odpredaj 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 



parcelu CKN 6000/3- trvalý trávny porast o vým. 123 m2, ktorá je vytvorená ako diel od 
EKN 33366 podľa geometrického plánu č. 47/2014 v kat. území Klokočov manželom 
Kociánovi Jurajovi,rod. Kocián, bytom Oščadnica 1126, 023 01 a manž. Ing. Kociánovej 
Ivete, rod. Cudráková, bytom Klin č. 1149, 023 22 Klokočov  za cenu 0,50 EUR/m2.  
B/ uložilo zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia.   
Náklady spojené s uzatvorením kúpnej zmluvy a návrh na vklad do katastra nehnuteľností 
hradia nadobúdatelia. Zodpovedná: správa obce   Termín:  27.2. 2015 a prijalo uznesenie č. 
29/2015. 
Hlasovanie: 7 poslancov ZA, 2 ospravedlnení, 0 proti, 0 zdržal sa 
Celé znenie uznesenia tvorí prílohu zápisnice. 
      
Bod č. 21 
Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka OÚ/– vrámci projektu ROEP vysporiadavajú pozemok 
pri rod. dome, v záhrade, obec má v týchto parcelách podiel 89m2, cena bola schválená 0,50 
centov za m2. Išla tam niekedy stará cesta, je to prepočítané podľa geometrického plánu, 
koľko pripadá obci. Pozemky sa nachádzajú v blízkosti rod. domu, vrámci ROEPu to majú 
popodpisované.  
Obecné zastupiteľstvo schválilo odpredaj 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 
podiely Obce Klokočov   v parcelách CKN 5905/2 a CKN 5932/5, v k.ú. Klokočov, ktoré boli 
vytvorené    geometrickým plánom č. 1/2013 ako diely od pôvodnej parcely EKN 33376/1,   
z čoho na podiel Obce Klokočov pripadá 89 m2   manželom Hruškovi  Martinovi,  rod. 
Hruška, bytom Hrubý Buk č. 1139, 023 52 p. Olešná a manž. Ing. Hruškovej Márii,  rod. 
Čečotková, bytom Hlavice č. 858, 023 22 Klokočov  za cenu 0,50 EUR/m2 za účelom 
vysporiadania vlastníckych vzťahov  vrámci projektu ROEP.  
B/ uložilo zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia. 
Náklady spojené s uzatvorením kúpnej zmluvy a návrh na vklad do katastra nehnuteľností 
hradia nadobúdatelia  Zodpovedná: správa obce  Termín:  27.2. 2015 a prijalo uznesenie č. 
30/2015. 
Hlasovanie: 7 poslancov ZA, 2 ospravedlnení, 0 proti, 0 zdržal sa 
Celé znenie uznesenia tvorí prílohu zápisnice. 
 
Bod č. 22 
Mgr. Paula Pápolová /pracovníčka OÚ/–informovala poslancov o fungovaní a činnosti 
knižnice, príjem za odvysielané relácie, kultúrne akcie, je podaný projekt na nákup kníh – 
koncom apríla bude k projektu stanovisko, aká suma bude schválená na nákup kníh. Prílohou 
správy bol plán kultúrnych akcií na rok 2015, s tým že sa môže dopĺňať.  
Róber Vlček /poslanec obce/– koľko je za vyhlásenie relácie 
Mgr. Paula Pápolová /pracovníčka OÚ/– 3,31 € 
Róber Vlček /poslanec obce/ – navrhuje oslobodiť smútočné relácie od tohto poplatku, je to 
posledná služba občanovi 
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/  – obec má sadzobník poplatkov, v ktorom to je 
zahrnuté 
Róber Vlček /poslanec obce/ – kedy sa schvaľuje sadzobník 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – teraz by bolo vhodné aj iné poplatky upraviť, nechá sa 
to na budúce OZ 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu o činnosti kultúrneho strediska a obecnej 
knižnice ako informatívnu a prijalo uznesenie č. 31/2015. 
Hlasovanie: 7 poslancov ZA, 2 ospravedlnení, 0 proti, 0 zdržal sa  
 



Bod č. 17 
Elena Stopková /pracovníčka OÚ/ – zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú, s platnosťou od 
1. apríla 2013 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – zmluva uzatvorená zas bez OZ, ani o tom nevieme 
Róber Vlček /poslanec obce/ – pokiaľ je zmluva uzatvorená, nedával by ďalšiu zatiaľ, 
zmluvu vypovedať z určitého dôvodu 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/  
– je tu uznesenie, na základe ktorého sa prekontrolujú všetky zmluvy, potom posúdime, či sú 
vhodné alebo nevhodné 
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/– zmluva je zverejnená na internete 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – či by nebolo jednoduchšie nechať kľúče na úrade, ako 
sa spoja, keď druhá pohrebná služba bude potrebovať kľúče od chladiaceho boxu 
Róber Vlček /poslanec obce/ – keď má v zmluve napísané, tak príde kľúče dať druhej 
pohrebnej službe 
Pavol Dedič /poslanec obce/– chce, aby to bolo tak urobené, aby sme nikoho 
nediskriminovali a nestalo sa to, že tu bude niekto stáť 5 hodín a čakať na kľúče.  
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/ – pokiaľ nie ste spokojní so zmluvou, ak zákon ukladá, 
že treba správcu cintorína mať, treba navrhnúť podmienky, aby to bolo k spokojnosti 
občanov, treba to riešiť, ak sa tu nedohodneme, bude pokračovať terajšia zmluva 
Anna Koniarová /pracovníčka OÚ/– sa opýtala, keď prišli na cintorín, či bola jama 
v poriadku 
Elena Stopková /pracovníčka OÚ/ – keď tam prišli, jama bola plytká 
Pavol Dedič /poslanec obce/– nezastáva sa nikoho, ani nechce riešiť žiadnu službu, chce 
riešiť človeka, ktorému niekto umrie, aby tu neostal stáť, keď mu povedia, že prídu napr. za 2 
hodiny, ten človek má iné starosti. To že bol hrob plytký, si robí reklamu daná pohrebná 
služba.  
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/– stalo sa, že aj o pol desiatej večer tu doviezli človeka, 
zrejme sa dohodnú po telefóne na ktorú hodinu, a prídu 
Róber Vlček /poslanec obce/ – navrhuje bod preložiť na ďalšie OZ, s tým, že si poslanci 
prejdú zákon o pohrebníctve 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ –napr. na Zákopčí majú vytvorený svoj podnik služieb, 
a má to pracovníčka obce na starosti 
Anna Koniarová /pracovníčka OÚ/ – či  nemajú len pasportizáciu 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – zistiť čo by bolo pre obec jednoduchšie, platná je ešte 
zmluva, ktorú máme 
Obecné zastupiteľstvo odročilo schválenie podmienok výzvy na predloženie cenovej ponuky 
a komisie na vyhodnotenie cenových ponúk na predmet zákazky: „Zabezpečenie 
cintorínskych služieb v Obci Klokočov“ a prijalo uznesenie č. 32/2015 
Hlasovanie: 7 poslancov ZA, 2 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Bod č. 18A/ 
Elena Stopková /pracovníčka OÚ/ - informovala, že pokiaľ cena hnuteľného majetku 
presahuje 333 eur, rozhoduje o prebytočnosti alebo neupotrebiteľnosti OZ. Vyraďovacia 
komisia navrhla na vyradenie majetok – informačno - hliníkovú vitrínu, výzdoba – Veselé 
Vianoce, rebríková reťaz snehová 2ks, snehové reťaze 2ks 
V čase hlasovania neprítomný Róbert Vlček 
Obecné zastupiteľstvo schválilo vyradenie neupotrebiteľného hnuteľného majetku obce 
a prijalo uznesenie č. 33/2015. 
Hlasovanie: 6 poslancov ZA, 1  Neprítomný, 2 ospravedlnení 
 



 
Bod č. 18B/ 
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/– za CVČ – opravila bod 2 – príslušenstvo ku gitare 
vypadáva. Tam sa v priebehu roka budú riešiť iné veci. Týka sa to tlačiarne Konica Mitolta – 
nedá sa opraviť. Boli tam ešte drobnosti – pomôcky, trampolína – vyradená z bezpečnostného 
hľadiska 
V čase hlasovania neprítomný Róbert Vlček 
Obecné zastupiteľstvo schválilo vyradenie neupotrebiteľného hnuteľného majetku CVČ 
Klokočova prijalo uznesenie č. 34/2015. 
Hlasovanie: 6 poslancov ZA, 1 neprítomný, 2 ospravedlnení 
 
Bod č. 23A/ 
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/ – týka sa to k nezaplateným faktúram Biomasy r. 2013 
a 2014, postretnutí s p. Židekom bol navrhnutý splátkový kalendár. 
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/ – či je v sume aj nejaké penále 
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/ – v splátkovom kalendári, je zahrnuté penále - za rok 
2013, penalizačná faktúra, a faktúra vyúčtovacia za rok 2014, ktorá prišla v r. 2015 – čiže 
vyúčtovanie tepla za dva roky 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/ – opýtala sa, kto navrhol splátkový kalendár 
Veronika Haferová /starostka obce/ – navrhol ho p. Židek, o inom jednať nechcel, pristúpil 
len k tomuto splátkovému kalendáru, tolerancia omeškania platby je pár dní 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/ – čo sa stane, ak nebudeme splácať 
Veronika Haferová /starostka obce/ – najjednoduchšie by bolo splácať faktúry od najstaršej 
postupne, nejde to tak, my musíme platiť faktúry, a ako je splátkový kalendár, ináč hrozí 
exekúcia. Musíme platiť faktúry ktoré nás tlačia – pristupovať k platbe takýchto faktúr 
Róber Vlček /poslanec obce/ – opýtal sa, či môžeme uprednostňovať veriteľa 
Kontrolórka – ak je už exekúcia, sťahuje sa to z účtu, 
Róber Vlček /poslanec obce/ – chápe, že treba platiť faktúry, ktoré tlačia, ale aby sa 
neporušoval zákon tým, že sa zaplatí faktúra z r. 2013 a niekto z r. 2011 nebude mať 
zaplatenú faktúru 
Veronika Haferová /starostka obce/– u Biomasy je to nachystané na exekúciu, s financiami 
narábame opatrne 
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/ – či má obec rezervný fond 
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/– áno, je to určené napr. kalamity 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/– ak nebude peňazí a nebude sa splácať, k exekúcii dôjde 
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/– za rok 2015 sa z dlhov v januári uhradilo už 8000 €  
Róber Vlček /poslanec obce/– nejde mu do hlavy, že peniaze na kúrenie v rozpočte boli 
a minuli sa na niečo iné 
Veronika Haferová /starostka obce/– šetrí sa na všetkom, aj keď poslanci volali ohľadom 
posypu zľadovatených ciest, nebolo to jednoduché, ale je veľký náklad na naftu, vie že cesty 
sú zlé, ale keby minuli naftu na posypávanie – čo aj začali – zas rozmýšľali, aby mali naftu na 
oranie. Vie, že sú to voči ľuďom nepopulárne opatrenia, ale je to tak 
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/– odvíja sa to stále od peňazí, ak by prišiel rozpis 
z ministerstva, koľko ktorý mesiac dostaneme peňazí 
Veronika Haferová /starostka obce/– hneď ako z pokladne prídu p. Brezinovej na účet 
peniaze, hneď sa snažíme uhrádzať 
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/– sa opýtal, či nesúhlasili s iným riešením – Biomasa 
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/– môžu skúsiť, či by im nedal nejaké vyjadrenie na 
penalizačnú faktúru, ale po ústnej debate s ním, nemal záujem 
Veronika Haferová /starostka obce/– pristúpil len k splátkovému kalendáru 



Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/– treba zvážiť, či ostaneme pri takomto dodávateľovi 
Veronika Haferová /starostka obce/– budúcnosť je do roku 2018 
Pavol Dedič /poslanec obce/– zbytočne chodili a vymýšľali, aj bytovky odpojiť, zmluva už 
raz podpísaná bola, firma chcel len vyžmýkať, zložili sa aj na právnika 
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/  - začínalo to projektom, keď sa začínala opravovať ZŠ, 
víťazný projekt – definovaný kúrenie Biomasa, dal sa tam kotol, aký sa tam dal, ktorý je 
využitý na 40%. Začalo to tým, že sa opravila ZŠ, keby bol kotol využitý o väčšie percento, 
teplo by bolo nižšie – mal sa vtedy pripojiť kostol, Motel, Hájenka. 
Pavol Dedič /poslanec obce/– opýtal sa kedy sa predĺžila zmluva 
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/– r. 2006 na 12 rokov, je to združenie viacero obcí a keď 
súhlasia, jedna obec neprehlasuje nič. Je to podľa pásiem,  kto je v prvom pásme, využíva 
kotol najviac, teplo má lacnejšie, my sme v treťom pásme 
Pavol Dedič /poslanec obce/– nevie, aké má kompetencie kontrolór, ale myslel si, že 
poukáže nato, čo sa robí zle, keď sa na OZ pýtali, mala povedať, že bol porušený zákon 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/- čo sa týka frézy, bolo to v stanovisku 
k záverečnému účtu, že bol porušený zákon o rozpočtových pravidlách 
Pavol Dedič /poslanec obce/– starosta možno ani nevedel, že porušil zákon, nie je predsa 
právnik ani ekonóm,  mala ho usmerniť čo môže a čo nemôže robiť 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/– nepýtal sa jej, či môže alebo nie niečo kúpiť, 
nepýtal sa to ani pracovníčky. Ak za ňou príde pracovníčka, že chce poradiť, nemá s tým 
problém, starosta nikdy za ňou neprišiel, že chce s niečím poradiť, alebo niečo pýtal, keby 
prišiel, nemá problém mu povedať, poradiť. V prvom rade starosta zodpovedá za dodržanie 
rozpočtu, keď neviem, má nato pracovníčku, aby sa jej opýtal, či sú finančné prostriedky 
v rozpočte 
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/ – nie je správne, aby sa všetko hádzalo  na jedného 
človeka, OZ má určité právomoci, malo sa to prijať uznesením, malo sa kontrolovať v zmysle 
prijatého uznesenia 
Pavol Dedič /poslanec obce/– na nikoho nič nehádže, berie aj vinu na seba, mal sa zato aj 
biť, alebo odísť 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – nikto im nič neukázal, keď chceli nejaký doklad, stále 
bolo nabudúce  
Poslankyňa Vlasta Kašíková sa zdržala hlasovania. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo splátkový kalendár k nezaplateným faktúram BIOMASA 
a prijalo uznesenie č. 35/2015. 
Hlasovanie: 6 poslancov ZA, 1 sa zdržal, 2 ospravedlnení 
 
Bod č. 23B/ 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/– na základe ústneho podnetu začala vykonávať 
Následnú finančnú kontrolu – Kontrola dokladov, ktoré súčasťou príjmového a výdavkového 
dokladu pokladne za rok 2014 a 2013. Doklady, ktoré treba riešiť, sú uvedené v danej 
čiastkovej správe – je tam výdavkový doklad z pokladne na všeobecný materiál voda, ďalší je 
výdavkový doklad z pokladne – dodávateľská faktúry, služby, vodovod,  
Oba doklady boli vyplatené v hotovosti, nie tam doložené doklady, nebola vykonaná 
predbežná finančná kontrola. Tretí pokladničný doklad, doložená výplatná listina, na ktorej 
nie je podpísaný príjemca – služby vodovod. 
Nevykonanou  predbežnou finančnou kontrolou bol porušený zákon  502/2001 Z.z. 
o finančnej kontrole a o vnútornom audite, bol porušený zákon o rozpočtových pravidlách 
a územnej samospráve, so správou bola oboznámená starostka obce 
Róber Vlček /poslanec obce/– v prvom rade by vyzval písomne ľudí, ktorých sa to týka, aby 
vo vlastnom záujme sa to dalo do poriadku 



Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/ – bolo povedané, že na základe ústneho podnetu -  či 
ten podnet vyšiel až teraz, je tam platba aj v roku 2013, či nebol podaný podnet už skôr 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/– podnet podaný až teraz 
Pavol Dedič /poslanec obce/– opýtal sa doklad č. 3, keby to ten človek podpísal 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/– príjemca podpísaný nieje, iba schválil starosta obce 
podpísaný. – je to výplatná listina – dohoda o vykonaní práce 
Róber Vlček /poslanec obce/  - mohlo sa stať, že to zabudol ten človek podpísať, keby to 
podpísal, bolo by to v poriadku 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/– áno, keby to podpísal, je to dôležité, lebo boli 
vyplatené finančné prostriedky 
Róber Vlček /poslanec obce/ – dať uznesenie, osloviť osoby, ktorých sa to týka, aby sa to 
dalo do poriadku, verí tomu, že to je len nedorozumenie 
Pavol Dedič /poslanec obce/– peniaze boli vzaté z pokladne na Silvestra, nechce sa mu veriť, 
že bolo vtedy toľko peňazí 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/ – treba písomne vyzvať dotknuté osoby, aby vedeli 
o čo sa jedná, mali by sa dostaviť na OÚ, či bola hotovosť v pokladni na Silvestra fyzicky  
Pavol Dedič /poslanec obce/ – nechce sa mu veriť, žeby si to každý nechal na Silvestra, žeby  
išiel platiť   
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/ –  či bola hotovosť v pokladni fyzicky, je otázne, 
v pokladničnej knihe figuroval zostatok  
Veronika Haferová /starostka obce/ – v prvom rade vyzveme osoby, ako sa k tomu 
postavia, potom v spolupráci s kontrolórkou určíme ďalší postup 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/ – v prvom rade dať uznesenie, aby sa vyzvali 
písomne osoby, ktorých sa to týka, aby sa vyjadrili k daným zisteniam, nedostatkom, podľa 
ich vyjadrení sa môže pokračovať 
Obecné zastupiteľstvo A/zobralo na vedomie čiastkovú správu o výsledku Následnej 
finančnej kontroly č. 11/2015, B/ uložilo správe obce písomne vyzvať dotknuté osoby, aby 
sa vyjadrili k zisteným nedostatkom, termín: okamžite po podpísaní uznesenia a prijalo 
uznesenie č. 36/2015. 
Hlasovalo v bode A 7 poslancov ZA, 2 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
v bode B 7 poslancov ZA, 2 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 

Bod č. 23C/ 
Veronika Haferová /starostka obce/- na OÚ bola doručená žiadosť p. Stríža o preplatenie 
nevyčerpanej dovolenky 
Anna Koniarová /pracovníčka OÚ/– starostovi počas výkonu funkcie patrí dovolenka na 
zotavenia – na jej účely sa použije osobitý predpis – náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku 
možno starostovi poskytnúť, len  ak   nemohol vyčerpať dovolenku  ani do konca kal. roka 
a ak o tom rozhodlo OZ– Zákonník práce, to je že sa prepláca iba pri skončení pracovného 
pomeru 
Róber Vlček /poslanec obce/– škoda, že v žiadosti nie je napísaný dôvod, prečo dovolenku 
nestihol vyčerpať, napr. že bol na PN 
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/ – treba odročiť na ďalšie OZ a poradiť sa s právnikom, 
či má na to právny nárok 
Anna Koniarová /pracovníčka OÚ/ – je uvedené, že ak nemohol vyčerpať dovolenku ani do 
konca budúceho kal. Roka – čo nemohol  vyčerpať, lebo skončil pracovný pomer 
Róber Vlček /poslanec obce/ – v žiadosti bolo napísané že nestačil, ak by uviedol že 
nemohol, bolo by to jasné, nestačil a nevieme z akého dôvodu a opýtal sa, či ako OZ majú 
právomoc mu dovolenku odoprieť 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/ – áno, pracovníčka to čítala, keby ste o tom 



nerozhodovali, nemusel by to dávať a dovolenka by sa  mu preplatila 
Róber Vlček /poslanec obce/– nech napíše, zdôvodní, prečo si dovolenku nevyčerpal, ak 
napíše, že mal veľa pracovných povinností ku koncu obdobia, chápe to. Je to v jeho záujme, 
nemusí počúvať, čo od neho chcú, ale na druhej strane mal by aj vyjsť v ústrety, budú na OZ 
spoločne sedávať 
Obecné zastupiteľstvo odročilo žiadosť Ľuboša Stríža o preplatenie dovolenky a prijalo 
uznesenie č. 37/2015. 
Hlasovanie: 7 poslancov ZA, 2 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Bod č. 23D/ 
Veronika Haferová /starostka obce/ – do CVČ bola poverená riadením Ing. Krišťáková, 
s tým že úväzok znížili na 30%, aby CVČ fungovalo aj naďalej, aj krúžky. Je na Vás, či 
súhlasia, aby to CVČ fungovalo na 30% s tým, že by sa ušetrili aj fin. prostriedky aj na mzde 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/  – CVČ  dostane finančné prostriedky, aké dostane, bola 
situácia, že sa doplácalo z rozpočtu iných školských zariadení do CVČ. Navrhovali, aby sa 
rozhodlo ako ďalej, keď je financovanie menšie, bol daný návrh, aby štatutára CVČ bolo 
vhodné dať na 30%. Krúžky bežia, ako boli rozbehnuté, vedúci krúžkov majú podpísané 
dohody o vykonaní pracovnej činnosti, musia byť zaplatení, ako bolo dohodnuté, tam sa nič 
meniť nedá. Je to dôležité, aby vedeli, ako urobiť v marci rozpočet 
Róber Vlček /poslanec obce/ – opýtal sa, či to riaditeľka ZŠ môže vykonávať 
Veronika Haferová /starostka obce/ –volali aj na školský krajský úrad s právničkou, 
konzultovala to,  že môže vykonávať túto činnosť 
Anna Koniarová /pracovníčka OÚ/– je zatiaľ len poverená 
Róber Vlček /poslanec obce/ – či majú aj písomné stanovisko od školského úradu 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/ – má k tomu výhrady – podľa zákona o výkone práce 
vo verejnom záujme - vedúci zamestnanec, ktorý vykonáva funkciu štatutárneho orgánu, - 
nesmie podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť byť členom riadiacich, kontrolných 
dozorných orgánov, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť – to znamená, že nesmie 
vykonávať inú zárobkovú činnosť – ako riaditeľka ZŠ nesmie vykonávať inú zárobkovú 
činnosť – je ďalším štatutárom- aj keď povereným (zákon 552/2003 V zákone je výnimka že 
môže vykonávať pedagogickú činnosť, lektorskú činnosť,  
Anna Koniarová /pracovníčka OÚ/– vykonáva pedagogickú činnosť 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/– ako štatutár nevykonáva len pedagogickú činnosť, 
už vykonáva aj ako poverený štatutár. Je to jej názor, názor právnika môže byť iný 
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/– je dôležité, aby to nebolo v rozpore so zákonom 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/– obec to riešila, lebo musela čo najskôr pokryť, lebo 
CVČ je už rozbehnuté, krúžky bežia,  
Vlasta  Kašíková /poslankyňa obce/– inak by obec musela vracať finančné prostriedky 
Róber Vlček /poslanec obce/ – napísať na Krajský školský úrad, aby poslali písomné 
stanovisko, že to môže riaditeľka vykonávať, že to nie je v rozpore so zákonom 
Pavol Dedič /poslanec obce/ – pýtal sa známeho právnika, že je to ako pedagogická činnosť, 
že nemôže podnikať v inej činnosti, ale že štatutár učiť by mohol, musí sa ešte informovať 
Róber Vlček /poslanec obce/ – je potrebné to dobre zvážiť, sú veci, ktoré sa môžu o 2 roky 
vrátiť, radšej byť pri každom hlasovaní opatrní a rozmýšľať dopredu, čo to bude pre obec 
znamenať 
Vlasta  Kašíková /poslankyňa obce/- či je problém schváliť úväzok, aby sa vedelo pri 
rozpočte 
Róber Vlček /poslanec obce/ – osloviť Krajský školský úrad, aby sa k tomu písomne vyjadril 
Hlasovania sa zdržal  Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/ 



Obecné zastupiteľstvo schválilo štatutárnemu zástupcovi CVČ  30% úväzok a prijalo 
uznesenie č. 38/2015.  
Hlasovanie: 6 poslancov ZA, 1 sa zdržal hlasovania, 2 ospravedlnení 
 
DISKUSIA 
Róber Vlček /poslanec obce/ – bolo by dobré v priebehu 1. Polroka vypracovať smernicu 
inventarizácie majetku , ako postupovať pri zaradzovaní nakupovaného materiálu, či do 
spotreby 
Veronika Haferová /starostka obce/ – volali z MO SR ohľadom autobusu, či preň prídeme, 
aby sme sa s nimi kontaktovali, je to veľký autobus nemecký, treba sa rozhodnúť či je 
potrebný, keby bol aj funkčný, STK, aj šoféra bude treba. Dostali UAZ a  je to nefunkčné 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – keď robili inventarizáciu, pozerali to, je to zhnité, je 
tam napísané 5 závad,  z jej pohľadu to tu bolo zbytočne dovezené. V zmluve je navyše 
uvedené, že to obec má využívať na krízové situácie. Koľko stál už prevoz, obec musí vyraziť 
do poistky, nemá to čísla, treba to prihlásiť 
Pavol Dedič /poslanec obce/ – čo sa týka áut, treba auto aj udržiavať, pneumatiky,  každý rok 
STK. UAZ je momentálne nepojazdné auto, autobus nevie posúdiť, nevidel ho 
Veronika Haferová /starostka obce/ –p. Gacho povedal – treba zvážiť, či je nám ho naozaj 
treba 
Róber Vlček /poslanec obce/ – ak ho dajú zadarmo a nebolo by to viazané a bol by v dobrom 
stave , prečo ho nezobrať a nepredať – ak je taká možnosť 
Pavol Dedič /poslanec obce/– nevieme čím bude zmluva podložená, keď nám ho dajú 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/– kto tomu rozumie, nech sa ide na autobus pozrieť 
Róber Vlček /poslanec obce/– jedine z toho dôvodu, ak by sa dalo niečo z toho zarobiť, len 
je otázne, či sa to bude dať 
Pavol Dedič /poslanec obce/– nevie, či je autobus na vojenských číslach, aké sú tam 
pneumatiky – môžu byť znehodnotené, bude ich treba 6, niečo stojí aj prepis, kontrola 
originality, pre obec je to náročné 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/– ísť na nato pozrieť, predtým ako sa to tu dovezie,  
Róber Vlček /poslanec obce/ – aby šiel,  kto sa tomu vyzná 
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/–treba sa najskôr opýtať, či to musíme mať, a akým 
spôsobom ako s majetkom môžeme s tým nakladať. Pokiaľ by si ho obec musela nechať x 
rokov, je to zbytočné 
Veronika Haferová /starostka obce/ – navrhuje, aby šiel na obhliadku p. Gacho, ak by bol 
ochotný 
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/ - odporučil by právnika, že ako potom sa dá naďalej 
nakladať s tým majetkom 
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/– aj v minulosti mali dané osobné automobily, a keď ich 
obec nevyužívala na svoje účely, dala ich na predaj 
Veronika Haferová /starostka obce/– je tu aj babeta, je uložená v depozitu, nedávali sme ju 
na STK, do budúcna uvidíme čo s ňou 
Pavol Dedič /poslanec obce/– malo by sa na všetko pozrieť, zbytočne to tu leží, buď to 
pofotiť a predať to, že ponúkame napr. ten UAZ  
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/– UAZ má zmluvu, nie je tam písané koľko rokov 
treba mať auto, ale je tam písané, obdarovaný sa zaväzuje využívať dar na zabezpečenie 
výkonu samosprávnych funkcií, v súlade s vyhláškou Ministerstva vnútra 523/2006 – 
o podrobnostiach na zabezpečenie záchranných prác – konkr. na zabezpečenie núdzového 
zásobovania obyvateľov obce jednotkami CO obce počas krízových situácií obce a v bode 2 
je písané, že darca si kedykoľvek vyhradzuje právo  kontroly, ako je dar využívaný 
Róber Vlček /poslanec obce/ – takže podľa zmluvy UAZ ešte opraviť, aby bol funkčný 



a využívať ho 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/ -  áno, nikde nečítala, koľko tento dar musíme mať 
v majetku, ale vyhradzuje si právo, niečo podobné bude asi aj zmluva na autobus 
Róber Vlček /poslanec obce/ – kontaktovať ich, a opýtať sa aké podmienky musíme spĺňať, 
čo to bude obnášať, ak by sme autobus zobrali,  
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/ – poslali už na základe žiadosti čo sme poslali, čo by 
sme potrebovali, že majú pre nás autobus, treba sa skontaktovať a dohodnúť obhliadku 
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/ – sa vyjadril k obrazovému záznamu OZ zo dňa 
15.12.2014, rokovanie OZ bolo verejné, Ústava SR hovorí, že SR je právny štát, čl. 26 -  
sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené a každý má právo slobodne vyhľadávať, 
príjímať a rozširovať informácie. Poslanci OZ sú verejní činitelia, a aj OZ sú verejné, v tomto 
prípade musíme strpieť vyhotovovanie zvukového a obrazového záznamu. Konkrétne táto vec 
bola napadnutá v jednej obce, kedy ústavný súd po sťažnosti dotyčnej osoby rozhodol, že na 
základe  týchto informácii sa nedalo uvažovať o tom, že by prevážilo základné právo 
poslancov na súkromie. V skutočnosti sa získava informácia z našej verejnej činnosti – 
o verejnoprávnom úkone, nie zo súkromia – z tohto vyplýva, že občan Martin Janec uplatnil 
svoje právo na informácie. Získal ju, keď sa dozvedel o čase a mieste verejného rokovania OZ 
a dňa 15.12.2014 uplatnil svoje právo na informácie, keď ich prijímal s využitím technického 
prostriedku, ktorým vyhotovoval zvukovo-obrazový záznam a v tomto prípade mal právo 
tento záznam vyhotovovať.  
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/ – či je aj pracovník verejný činiteľ 
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/ – týka sa to aj pracovníkov,  sú tiež verejní činitelia 
Róber Vlček /poslanec obce/ – opýtal sa ohľadne ihriska 
Veronika Haferová /starostka obce/- časť pozemku je už vysporiadaná 
Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka OÚ/ – sú tam aj zomrelí, pozostalí si nechcú obnovovať 
dedičské konania 
Veronika Haferová /starostka obce/– p. Hvižď sa ponúkol, že bude oslovovať ľudí, pomoc 
je veľmi dobrá, chce osloviť ľudí, aby im to dovolili sprevádzkovať, aby tam mohli hrať, 
samozrejme bezodplatne 
Miroslav Hvižď /občan obce/ – ak by sa zohnali finančné prostriedky na projekt a človeka, 
ktorý by ho urobil, dostali by sme finančné prostriedky 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – ihrisko musí byť  vysporiadané 
Veronika Haferová /starostka obce/– je potrebné osloviť ľudí, aby nám dovolili 
sprevádzkovať ihrisko tak, aby tam deti mohli hrávať 
Miroslav Hvižď /občan obce/– p. Brezina chce podiel tiež odpredať – zmluva, že do troch 
rokov by sa mu to vyplatilo – s ostatnými to má vybavené 
Veronika Haferová /starostka obce/ – snažili by sa to upraviť vo svojej réžii, brigádne. 
Ďalej OZ informovala, že ju oslovilo poľovnícke združenie, že má záujem o prenajatie 
nejakých priestorov, tiež oslovila - p. Nekorancová chce opravovať nejaký dom -  voľné 
priestory na skladovanie materiálu – navrhla Vrchpredmier 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/ – aspoň by mala budova nejaké využitie, lebo tam chátra 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – treba dať na OZ znova poplatky, aby vedelo aj nové 
OZ, pozrieť poplatky 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/– navrhuje aj základné zásady hospodárenia 
s majetkom dať  
Milan Hvižď /občan obce/– sa opýtal či by nešlo ihrisko v Klíne, kde sú známi vlastníci 
Pavol Dedič /poslanec obce/– tam by to bolo ešte horšie, treba dotiahnuť ihrisko hore, bola 
by ho škoda, lebo väčšia časť je už z neho vysporiadaná 
Miroslav Hvižď /občan obce/– treba tam nazad navážať hlinu, treba tam natiahnuť flexibilu, 
sú len po krajoch, v strede je bahno 



Pavol Dedič /poslanec obce/– musíme teraz uvažovať nad tým, na čo máme, bude to vo 
svojej réžii, flexibil sa dať môže a starostka aby oslovila firmy, ktoré tu robili, možno by dali 
napr. bager a potom ručne, aby to chlapi prešli hrabľami z jednej strany na druhú 
Miroslav Hvižď /občan obce/ – jedine buldozér s nivelizáciou  
Veronika Haferová /starostka obce/– OCR podala projekt na spropagovanie Klokočovského 
skália s tým aby tieto gule čo sú tu, šli nazad tam, aby boli v ich prirodzenom prostredí, 
nebude nás to stáť nič, určité percentá spoluúčastí platí OCR 
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/ – určite je zato, aby sa niečo takého urobilo 
Róber Vlček /poslanec obce/– opýtal sa, či tu gule boli odniekiaľ dovezené, pamätá si, že 
jedna bola stále tu, aby sme ich nepreviezli i ich pôvodného  prostredia tam, kde neboli 
 
 
 
 
 

Z Á V E R 
 
Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila. 
Ukončenie: 16:00 hod. 
 
 
V Klokočove  30.01.2015 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia: 
Ing. Radoslav Zajac........................................................ 
 
Monika Jarošová............................................................. 
 
 
 
 
 
 
         Veronika Haferová 
                        starostka obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha 


