
 
Zápisnica zo 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 

2. decembra 2016 
________________________________________________________ 
 
Začiatok zasadnutia: 9:00 hod. 
Sedemnáste zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce Klokočov 
Veronika Haferová. Skonštatovala, že z počtu 9 poslancov je prítomných 6 poslancov, čiže 
zastupiteľstvo je uznášania schopné. 
Prítomní: Vlasta Kašíková 
     Róbert Vlček 
     Pavol Dedič 
     Jozef Gacho  
                Jana Foldinová 
     Pavol Čagaľa           
Ospravedlnení: Ing. Radoslav Zajac 
                         Monika Jarošová 
   Ľuboš Stríž 
 
Voľba návrhovej komisie a overovateľov 
 
Návrhová komisia:  Vlasta Kašíková, Pavol Dedič 
Overovatelia:              Pavol Čagaľa, Róbert Vlček 
Zapisovateľka: Miroslava Fujaková 
 
 
Veronika Haferová /starostka obce/ - následne prečítala program rokovania OZ, opýtala sa 
prítomných, či má niekto doplňujúci bod do programu zasadnutia.  
Bod č.  6 Hospodárenie obce za III. Štvrťrok 2016 – bod  odročený, z dôvodu PN 
pracovníčky. 
Do bodu Rôzne bol doplnený bod  16d)  - Žiadosť Dany Jancovej, Klokočov, Riečky 
o prenájom sobášnej miestnosti.  
Obecné zastupiteľstvo schválilo program rokovania a prijalo uznesenie č. 216 /2016. 
Hlasovanie: 6 poslancov ZA, 3 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Bod č. 5 Správa o plnení uznesení z posledných zastupiteľstiev 
Jozef Gacho /poslanec obce/ - opýtal sa na plnenie uznesenia č. 200A/2016, ktoré  sa týkalo 
žiadosti p. Krišťáka o odkúpenie pozemku. Kedy sa bude v tejto veci konať? Kedy sa plánuje 
meniť územný plán? 
Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka OÚ/ - dohodlo sa, že so spracovateľkou územného plánu 
sa urobí stretnutie a aj občania, aby si dali pripomienky. Je potrebné aby sa stanovil termín 
stretnutia 
Veronika Haferová /starostka obce/ – do územného plánu sa zakomponujú všetky návrhy 
a pripomienky od občanov 
Jozef Gacho /poslanec obce/ - opýtal sa na plnenie uznesenia 210/2016, ktoré sa týkalo 
opravy cesty na Rybárie 
Veronika Haferová /starostka obce/ – my sme im žiadosť o opravu schválili. V minulosti sa 
tam opravovala časť cesty, ktorá vedie vrchom, ale oni chceli opravu cesty, ktorá vedie cez 
role a cez súkromné pozemky -  museli by byť vysporiadané pozemky   



Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka OÚ/ – v žiadosti uviedli prístupovú cestu nad parcelou – 
mysleli sme si,  že sa jedná o cestu, ktorá sa už v minulosti čiastočne rekonštruovala. Na tváre  
miesta sme zistili, že sú to súkromné pozemky cez role, ktoré sú zarastené. Žiadosť o opravu 
budú ešte dávať  na budúci rok, či by obec nemohla čiastočne pomôcť s úpravou cesty. 
Jozef Gacho /poslanec obce/  – opýtal sa na plnenie uznesenia č. 211/2016, či bolo splnené 
Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka OÚ/  –  odpovedala áno cesta bola vyspravená. 
Róbert Vlček /poslanec obce/  – opýtal sa, na plnenie uznesenia týkajúce sa zapojenia OÚ do 
DCOMu. 
Veronika Haferová /starostka obce/  – do projektu sa zapojili. Oslovila aj p. 
Sebechlebského  – nevedel sa vyjadriť k tomu, či by to mohol spravovať. Väčšina obcí sa do 
toho zapojila. Na obec už aj prišli prihlasovacie kódy – posunulo sa to na marec 2017. 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – opýtala sa na nezaplatené faktúry – rok 2012 
Veronika Haferová /starostka obce/  – Kolařík – oprava cesty – táto faktúra sa rieši medzi 
advokatskými kancelariami. Pán Kolařík bol vyzvaný advokátskou kanceláriou k doplneniu 
fakturačných náležitostí.   
Róbert Vlček /poslanec obce/   –  naposledy, keď tu p. Kolařík bol, sľúbil, že všetko doloží;  
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/  – opýtala sa na  mínusový účet 
Veronika Haferová /starostka obce/ - mínusový účet je uhradený 
Jozef Gacho /poslanec obce/   – opýtal sa na faktury za rok 2015, či sú uhradené 
Veronika Haferová /starostka obce/ – všetky faktury za rok 2015 sú uhradené 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu o plnení uznesení  z posledných 
zastupiteľstiev  a prijalo uznesenie č. 217/2016. 
Hlasovanie: 6 poslancov ZA, 3 ospravedlnení, 0 zdržal, 0 proti 
 
Bod č. 6 Hospodárenie obce za III. štrťrok 2016 
Obecné zastupiteľstvo schválilo odročenie bodu č. 6 Hospodárenie obce Klokočov za III. 
Štvrťrok 2016 a prijalo uznesenie č. 218/2016. 
Hlasovanie: 6 poslancov ZA, 3 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
Pozn. Bod bol odročený z dôvodu PN pracovníčky. 
 
Bod č. 7 VZN obce č. 4/2016 o miestnych daniach na území obce - Návrh 
Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka OÚ/   – podala informácie k Návrhu VZN o miestnych 
daniach. Návrh bol vyvesený na internetovej stránke a na úradných tabuliach obce. Čo sa týka 
verejného priestranstva – tam bolo dodatkom schválené zníženie na 1,20 € - v návrhu je to 
zakomponované.  Všetky pôvodné dane sú ponechané. Neboli podané žiadne 
pripomienky.VZN je od poplatku za komunálny odpad oddelené. 
Jozef Gacho /poslanec obce/  – navrhuje aby to ostalo tak ako to bolo. 

Poslanci OZ sa dohodli, že VZN bude schválené  iba na rok 2017. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN č. 4/2016 o miestnych daniach na rok 2017 a prijalo 
uznesenie č. 219/2016. 
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 3 ospravedlnení, 1 zdržal sa, 0 proti 
 
Bod č. 8 VZN obce č. 5/2016 o miestnom poplatku za komunálny odpad 
a drobný stavebný odpad - Návrh 
Anna Koniarová /pracovníčka OÚ/ – podala informácie k Návrhu VZN o miestnom 
poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území obce Klokočov. 
Informovala, že budúci rok má 365 dní – v prípade, ak sa rozhodnú ponechať poplatok  
17,20 € na osobu/rok, je potrebné upraviť dennú sadzbu. 
 Poslanci sa dohodli na rovnakom poplatku za KO ako minulý rok a upravili sadzbu na 
0,04711 € na osobu/deň. 



Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN č. 5/2016 o miestnom poplatku za komunálny odpad 
a drobný stavebný odpad na území obce Klokočov na rok 2017 s úpravou a prijalo 
uznesenie č. 220/2016. 
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 3 ospravedlnení, 1 zdržal sa, 0 proti 
 
Bod č. 9 VZN obce č. 6/2016 o miestnom poplatku za rozvoj – Návrh 
Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka OÚ/ – podala informácie k návrhu VZN o miestnom 
poplatku za rozvoj. Jedná sa o poplatok, ktorý ustanovuje obec VZN. Je na obecnom 
zastupiteľstve, či sa rozhodne tento poplatok schváliť alebo nie. Podľa zákona môže byť 
rozpätie od 10€  do 35€ za m2 podlahovej plochy stavby.                     
Veronika Haferová /starostka obce/ – vyjadrila sa k tomuto poplatku, že nie je za tento 
poplatok 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – nesúhlasí s týmto poplatkom, je to pre väčšie mestá, 
kde je vybudovaná väčšia infraštruktúra  
Joze Gacho – návrh nepodporí môžeme byť radi, že sa v obci stavajú domy. 
Obecné zastupiteľstvo neschválilo VZN č. 6/2016 o miestnom poplatku za rozvoj a prijalo 
uznesenie č. 221/2016. 
Hlasovanie: 6 poslancov ZA, 3 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Bod č. 10 VZN obce č. 7/2016 o výške príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Obce  – Návrh 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – predložila a podala informácie k návrhu VZN. Je to 
návrh, v ktorom sú zakomponované všetky aktuálne schválené dodatky – všetko je komplexne 
dané do jedného VZN. 
Róbert Vlček /poslanec obce/  – pri cudzích stravníkoch – opraviť sumu na 2,32 € 
Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN obce Klokočov č. 7/2006 o výške príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 
pôsobnosti obce s úpravou a prijalo uznesenie č. 222/2016.   
Hlasovanie: 6 poslancov ZA, 3 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Bod č. 11 Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na I. polrok 2017 
Anna Gulčíková /kontrolórka obce/ – do plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017 
zahrnula OÚ Klokočov, nakoľko v roku 2015 kontrolovala školské zariadenia. Informovala 
poslancov, že od 1.1.2016 je schválený nový zákon, podľa ktorého musí byť na organizácii 
zriadená kniha petícií a sťažností – táto kniha je na OÚ už zriadená - petície a sťažnosti sa 
musia evidovať samostatne.  
Obecné zastupiteľstvo schválilo plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na I. polrok 2017 
a prijalo uznesenie č. 223/2016. 
Hlasovanie: 6 poslancov ZA, 3 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Bod č. 12 Úprava rozpočtu ZŠ a MŠ Klokočov na rok 2016  
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/  – informovala poslancov o Rozpočtovom opatrení č. 
1/2016, ktoré sa týka ZŠ Klokočov. Informovala o položkách, kde sú navýšené príjmy oproti 
schválenému rozpočtu a ktoré položky rozpočtu sú prekročené.  
Anna Gulčíková /kontrolórka obce/ – odporúča do budúcna zrátať zvlášť príjmovú a zvlášť 
 výdavkovú časť, aby bolo zrejmé či sa príjmy rovnajú výdavkom. 
Róbert  Vlček /poslanec obce/ – opýtal sa na údržbu budov – na čo boli použité finančné 
prostriedky 



Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/  – okolo celej školy sa robilo od spodu zateplenie, lebo 
všetko opadávalo.   
Obecné zastupiteľstvo schválilo úpravu rozpočtu ZŠ Klokočov na rok 2016 – Rozpočtové 
opatrenie č. 1/2016 a prijalo uznesenie č. 224/2016. 
Hlasovanie: 6 poslancov ZA, 3 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Vlasta Kašíková /poslankyňa OÚ/ – informovala poslancov o Rozpočtovom opatrení č. 
1/2016, ktoré sa týka MŠ Klokočov. Navyšovali sa platy pedagogických zamestnancov – to 
čo bolo schválené na OZ a taktiež im vracali peniaze zo zdravotného poistenia – preto úprava 
rozpočtu. Pridávali k učebným pomôckam – kupovali plechovú náraďovňu,  software na 
stránku 
Obecné zastupiteľstvo schválilo úpravu rozpočtu MŠ Klokočov na rok 2016 – Rozpočtové 
opatrenie č. 1/2016. 
Hlasovanie: 6 poslancov ZA, 3 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Bod č. 13 Správa o nedoplatkoch na DzN a dani za psa, miestnom poplatku 
za KO, el. energie, nájomnom a na preddavku na kúrení k 30.09.2016 
Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka OÚ/ - informovala OZ o výške nedoplatkov 
k 30.09.2016 na dani z nehnuteľností, dani za psa a nedoplatku za komunálny odpad 
Anna Koniarová /pracovníčka OÚ/ – informovala OZ o nedoplatkoch na vykurovaní 
a nedoplatkoch na vode 
Elena Stopková /pracovníčka OÚ/ – informovala OZ o nedoplatkoch na nájomnom, 
neplatiči sa riešia súdnou cestou 
Jozef Gacho /poslanec obce/  – prečo tam ďalej bývajú, keď neplatia? Treba ich vysťahovať 
a súdne ďalej vymáhať 
Róbert  Vlček /poslanec obce/  – opýtal sa či sa účtuje penále? Nebolo by zlé, vo VZN 
schváliť – za každý deň omeškania určité % - ľudí by to motivovalo, aby sa nedoplatku 
zbavili čím skôr. Tak isto to ošetriť v nájomných zmluvách. Navrhol k určitému dátumu dať k 
všetkým nedoplatkom (penále) generálny pardón. 
Jozef Gacho /poslanec obce/  – penále by nedával – poskytnúť ľuďom splátkové kalendáre 
Róbert  Vlček /poslanec obce/  – navrhuje v správach na OZ členiť jednotlivé nedoplatky po 
rokoch   
Pavol Dedič /poslanec obce/  – treba upozorniť ľudí, ktorí majú vysoké nedoplatky, aby 
pristúpili k splátkovému kalendáru a nedoplatky splácali 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu o nedoplatkoch a prijalo uznesenie č. 
225/2016. 
Hlasovanie: 6 poslancov ZA, 3 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
Pozn. Celé znenie uznesenia tvorí prílohu zápisnice. 
 
Bod č. 14 Nehnuteľný majetok obce – byt č. 3, podiel priestoru na 
spoločných častiach a spoločných zariadeniach a nebytový priestor v dome 
č. 1083 
Elena Stopková /pracovníčka OÚ/  – bol schválený zámer odpredať tento nehnuteľný 
majetok. Bol vypracovaný znalecký posudok, na základe ktorého bola stanovená minimálna 
kúpna cena, ku ktorej sa pripočítala cena za vypracovanie znaleckého posudku. Teraz je 
potrebné schváliť spôsob predaja lehotu na doručenie cenových ponúk, komisiu na 
vyhodnotenie cenových ponúk – predsedu, členov 
Veronika Haferová /starostka obce/ – informovala poslancov, že záujemca odstúpil od 
kupy, nakoľko mal záujem o všetky byty ale jeden vlastník už predal byt inej osobe.  Poslanci 



 sa pýtali starostky či by sa nemohla odpredať iba garsonka – nebytové priestory by zas ostali 
len obci. 

V diskusii sa poslanci OZ dohodli, že predmetný bod rokovania sa odročí. Poslanec  
R. Vlček navrhol, aby sa  písomne  oslovili majitelia bytov, či majú záujem o odkúpenie 1/3 
nebytového priestoru – kotolne. Ak sa neozvú, tak nemajú záujem.   
Obecné zastupiteľstvo odročilo priamy predaj nehnuteľného majetku obce - byt č. 3 v dome 
č.s. 1083 a prijalo uznesenie č. 226/2016. 
Hlasovanie: 6 poslancov ZA, 3 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
Pozn. Celé znenie uznesenia tvorí prílohu zápisnice. 
 
Bod č. 15 Plán zasadnutí OZ Klokočov na rok 2017 
Veronika Haferová /starostka obce/  – predniesla predmetný bod rokovania. Informovala 
poslancov, že v pláne zasadnutí na rok 2017 sú uvedené dva termíny 
Pavol Dedič /poslanec obce/ – prikláňa sa k druhej možnosti termínu – začiatok zasadnutí od 
februára. 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce – prikláňa sa k februáru a zároveň žiada aby sa zistilo či 
hospodárenie obce za 3 štvrťrok by malo byť schválené ešte v tomto roku 
Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka OÚ/  – ak sa schvália zasadnutia od februára, je potrebné 
body z marca presunúť do februára  – rozpočet obce, stanovisko hlavného kontrolóra 
Róbert  Vlček /poslanec obce/ – navrhuje zahrnúť do plánu zasadnutí na rok 2017 - do 
decembra -  Rozpočet na rok 2018 
Obecné zastupiteľstvo schválilo plán zasadnutí OZ na rok 2017 s úpravami a prijalo 
uznesenie č. 227/2016. 
Hlasovanie: 6 poslancov ZA, 3 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Bod č. 16a) Žiadosť o vydanie súhlasného stanoviska k realizácii stavby 
kaplnky  
Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka OÚ/  – podala informácie k predmetnému bodu. Majú 
vyjadrenie zo Životného prostredia. Projekt  je k nahliadnutiu. Je to mimo územného plánu – 
nie je to určené na zastavanie. Ak by sa to odsúhlasilo, museli by všetku infraštruktúru  
vybudovať na vlastné náklady a muselo by sa to zahrnúť do Doplnku k ÚP 
Róbert  Vlček /poslanec obce/  – opýtal sa na list vlastníctva 
Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka OÚ/ – vlastníctvo majú v stave EKN a teraz majú 
urobený geometrický plán  
Róbert  Vlček /poslanec obce/  – prečítal  z vyjadrenia Okresného úradu Čadca, Odbor 
starostlivosti o ŽP, že je to potrebné zosúladiť s územným plánom obce a následne dodatočne 
legalizovať.   
Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka OÚ/  – v tejto veci sa bude ešte jednať. Je to prejednané 
s p. Čavajdom – všetko sa bude dodatočne legalizovať. Ako druh pozemku je to 
poľnohospodárska pôda, v rámci ÚP sa nejedná o zastavané plochy 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/  – opýtala sa, kedy bude stretnutie k ÚP 
Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka OÚ/  – vyzistí u spracovateľky ÚP, či bude možnosť dať 
termín ešte do konca tohto roka  
Obecné zastupiteľstvo schválilo výstavbu kaplnky na parcele EKN 20263, teraz CKN 2011/2 - 
ROFIS reality spol. s.r.o., Vajanského 588, Kysucké Nové Mesto, pričom príslušnú 
infraštruktúru si bude stavebník budovať a udržiavať na vlastné náklady; odporučilo  
aby táto stavba bola zapracovaná do Doplnku k ÚP a prijalo uznesenie č. 228/2016. 
Hlasovanie: 6 poslancov ZA, 3 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
 



 
Bod č. 16b) Zrušenie uznesenia č. 210/2016 zo dňa 07. októbra 2016 
Obecné zastupiteľstvo zrušilo uznesenie č. 210/2016 zo dňa 07. októbra 2016 v celom znení 
a prijalo uznesenie č. 229/2016. 
Hlasovanie: 6 poslancov ZA, 3 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
Pozn. Dôvod zrušenia uznesenia č. 210/2016 zo dňa 07. októbra 2016 bolo prejednané v bode  
č. 5 Plnenie uznesení zo 16. zasadnutia OZ zo dňa 7.10.2016. 
P. starostka informovala poslancov o sťažnosti p. Valčuhu kde pri oprave cesty došlo k 
poškodeniu jeho pozemkov. 
Odchod: Jozef Gacho 11.35 hod. 
Róbert  Vlček /poslanec obce/ -  konštatoval, aby príslušné komisie pracovali v teréne, a aby 
predniesli doporučujúci návrh na OZ. 
 
16c) Správa kontrolórky obce z vykonania inventarizácií finančných 
hotovosti – Obec Klokočov, MŠ Klokočov, ZŠ Klokočov 
Anna Gulčíková /kontrolórka obce/ – kontrola bola vykonaná na základe plánu kontrolnej 
činnosti. Všetko bolo porovnané s pokladničnou knihou, nemá žiadne námietky.  
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie Správu kontrolórky obce z vykonania 
inventarizácií  finančných hotovosti – Obec Klokočov,  MŠ Klokočov, ZŠ Klokočov a prijalo 
uznesenie č. 230/2016. 
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 3 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti, 1 neprítomný 
 
16d)  Žiadosť Dany Jancovej, Klokočov, o prenájom sobášnej miestnosti na 
obchodné účely 
Veronika Haferová /starostka obce/  -  podala informácie k predmetnému bodu rokovania. 
Žiadali ju, či by nebola možnosť prenajať priestory blízko cesty a dali si žiadosť o prenájom 
sobášnej miestnosti 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/  – máme iné nebytové priestory, kde by mohli podnikať 
Pavol Dedič /poslanec obce/  – na úrade sú voľné priestory, sobášna sieň  je pekne urobená a čo 
v prípade, ak bude sobáš? Dobré by bolo, keby prišli na OÚ a skúsili si dohodnúť iné priestory 
Obecné zastupiteľstvo neschválilo Žiadosť Dany Jancovej, Klokočov, o prenájom sobášnej 
miestnosti na obchodné účely a prijalo uznesenie č. 231/2016.  
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 3 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti, 1 neprítomný 
 
Diskusia 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ - opýtala sa, kto má na starosti cesty, ktoré máme na liste 
vlastníctva? Ministerstvo pôdohopodárstva vydalo výzvu na opravy ciest II. a III. triedy. Uviedla, 
že sa idú spúšťať projekty a ak sa financie nevyčerpajú do roku 2020, budú sa tieto financie 
vracať. Navrhovala p. starostke, aby poverila pracovníčku na OÚ, ktorá by tieto výzvy sledovala. 
Veronika Haferová /starostka obce/  – poverila p. Ing. J. Horčičákovú;  

- bola na stretnutí, kde bol aj p. Blanár, kde jej povedal, že sa bude robiť ešte úsek – cesta 
na Hlaviciach; 

- dlh sa obci darí vyplatiť. Bolo by dobre peniaze investovať do techniky – zakúpiť traktor 
(namiesto Tatry); 

Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/  - na Ministerstve kultúry začína projekt na opravy 
chodníkov 
Veronika Haferová /starostka obce/ -  chodníky musia byť vysporiadané 
Pavol Dedič /poslanec obce/  – bol s  Jánom Hruškom a rozprávali sa, ak by im nevyšiel projekt 
na nadstavbu hasičskej zbrojnice, či by sa im mohol kúpiť materiál a hasiči by si zbrojnicu 
postupne robili sami 
Róbert  Vlček /poslanec obce/ - budova je majetkom obce a zo zákona to musia robiť odborníci 



Veronika Haferová /starostka obce/  – bola s projektantom, ten  projekt sa dorobí a uvidíme ako 
na ďalší rok 
Róbert  Vlček /poslanec obce/ – kontrolórka obce chce byť pri inventarizácii, tak bude prizvaná 
ako člen; 

- opýtal sa na rozhlas Hrubý Buk a Konečná či sa tam hlásia oznamy 
Veronika Haferová /starostka obce/  – hovorila s p. Polkom, ak sa uvoľní, pôjde sa na to 
pozrieť či to funguje 
Róbert  Vlček /poslanec obce/ - pýtal sa už na predchádzajúcom OZ a dva mesiace je už 
dosť dlhá doba na odstránenie závady 
Róbert  Vlček /poslanec obce/ – sa pýtal kedy bude stretnutie poslancov s p. Chudejom, 
doteraz nebolo, bolo by dobré aby sa s nim a so stavebným dozorom poslanci stretli 
Veronika Haferová /starostka obce/  – môže p. Chudeja pozvať na OZ, problémy sú na bytovke 
stále – niečo sa odstránilo a niečo sa odstraňuje.  Zatiekol byt na Hlaviciach. Je to treba riešiť s p. 
Chudejom a chyby odstrániť. Pozve p. Chudeja na februárové OZ. 
Róbert  Vlček /poslanec obce/  – v obecnom liste doplniť do tabuľky účasti poslancov na 
zasadnutiach OZ – chýba účasť poslancov z 13. zasadnutia OZ; 

- oslovil ho p. Klika, že má k dispozícii použiteľné volejbalové a tenisové siete –  ak by 
mala škola záujem 

Veronika Haferová /starostka obce/  – pozvala všetkých na nedeľu – 4. decembra – kedy sa 
v obci Klokočov konajú Mikulášske vianočné trhy 
Jana Foldinová  /poslankyňa obce/ –  všetkých pozvala na ďalší ples, ktorý obec Klokočov 
chystá dňa 21.01.2017. Lístky sú v predaji na OÚ Klokočov, v kancelárií prvého kontaktu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z Á V E R  
 

Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie  ukončila. 
 
Koniec o 12.30 hod. 
 
V Klokočove, 2. decembra 2016 
 
 
Overovatelia: 
Róbert Vlček, v.r. 
 
Pavol Čagaľa, v.r. 
 
 
Zapisovateľka: 
Miroslava Fujaková, v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Veronika Haferová,v.r. 
             starostka obce 


