
Zápisnica z 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa  
29. apríla 2016 

________________________________________________________ 
 
Začiatok zasadnutia: 14:00 hod. 
Dvanáste 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 
     Pavol Dedič 
                Jana Foldinová 
                Pavol Čagaľa 
     Ing. Radoslav Zajac           
Ospravedlnení: Jozef Gacho 

  Ľuboš Stríž 
 
Voľba návrhovej komisie a overovateľov 
 
Návrhová komisia:  Ing. Radoslav Zajac,  Monika Jarošová 
Overovatelia:              Pavol Čagaľa, Jana Foldinová 
Zapisovateľka: Mgr. Paula Pápolová 
 
 
Veronika Haferová /starostka obce/- následne prečítala program rokovania OZ, opýtala sa 
prítomných, či má niekto doplňujúci bod do programu zasadnutia.  
Obecné zastupiteľstvo schválilo program rokovania a prijalo uznesenie č. 158/2016. 
Hlasovanie: 7 poslancov ZA, 2 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Voľba kontrolóra 
 
Po dohode poslancov OZ, boli do volebnej komisie navrhnutí členovia volebnej komisie: 
Predseda volebnej komisie: Vlasta Kašíková 
Člen volebnej komisie: Ing. Radoslav Zajac 
Člen volebnej komisie: Anna Koniarová 
 
Obecné zastupiteľstvo schválilo volebnú komisiu na voľbu hlavného kontrolóra Obce 
Klokočov dňa 29.04.2016 

a) predseda volebnej komisie: Vlasta Kašíková 
b) členov volebnej komisie: Ing. Radoslav Zajac, Anna Koniarová 

a prijalo uznesenie  č. 159/2016. 
Hlasovanie: 7 poslancov ZA, 2 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Následne schválená volebná komisia pristúpila k otváraniu obálok uchádzačov o pozíciu 
kontrolóra Obce Klokočov. Volebná komisia kontrolovala úplnosť prihlášok uchádzačov. 
 
Predseda volebnej komisie Vlasta Kašíková informovala o priebehu otvárania obálok 
kandidátov na pozíciu kontrolóra Obce Klokočov: 



1.Ing. Anna Šobichová – doložila všetky požadované doklady a tým spĺňa podmienky 
2.Anna Gulčíková – doložila všetky požadované doklady a tým spĺňa podmienky 
3.Mgr. Jarmila Šutá - doložila všetky požadované doklady a tým spĺňa podmienky 
4.Ing. Marcel Nekoranec - doložila všetky požadované doklady a tým spĺňa podmienky 
5.JUDr. Martina Bodorová - doložila všetky požadované doklady a tým spĺňa podmienky 
6.Mária Plaskurová - doložila všetky požadované doklady a tým spĺňa podmienky 
7.Mgr. Katarína Šamajová – nesplnila požadované podmienky. Požadované doklady neboli 
odovzdané v zákonom stanovenej lehote. 
 
Do výberového konania postúpilo 6 uchádzačov. Uchádzači boli zavolaní do zasadacej 
miestnosti, kde ich predsedkyňa volebnej komisie informovala o priebehu výberového 
konania a prečítala mená uchádzačov, v akom poradí budú prichádzať do zasadacej 
miestnosti. Poradie bolo určené tak, ako prichádzali prihlášky od uchádzačov po podateľne 
OÚ Klokočov. 
 
Ing. Anna Šobichová 
Na otázku predsedkyne volebnej komisie, prečo sa prihlásila na funkciu kontrolóra a aké má 
skúsenosti, odpovedala:  
Ing. Anna Šobichová – hľadá rozšírenie pracovnej činnosti, funkciu kontrolóra ešte 
nevykonávala. Robila podobné práce, pracovala na Mestskom úrade, kde mala na starosti 
správu majetku mesta  
Róbert Vlček /poslanec obce/ – opýtal sa, či má predstavu, čo to všetko funkcia kontrolóra 
obnáša  
Ing. Anna Šobichová  – kontrolór sa riadi rozsahom kontrolnej činnosti podľa zákona 
o obecnom zriadení.  
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/ - informoval uchádzačku, že pohovor je zaznamenávaný 
na zvukový záznam 
Róbert Vlček /poslanec obce/ - opýtal sa na úväzok kontrolóra, či bude prácu stíhať 
Ing. Anna Šobichová  - čo sa týka úväzku, kúskovať ho nechce. Prispôsobí sa, ako to bude 
vyhovovať starostke a zastupiteľstvu a aj na základe kontroly, ktorú bude vykonávať resp. 
ktorú jej zadá obecné zastupiteľstvo.  
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/ - je to funkcia, pri ktorej sa treba vzdelávať 
Ing. Anna Šobichová   – nemá s tým problém, pri jej činnosti sa stále vzdeláva 
Vlasta Kašíková – poďakovala uchádzačke. Výsledok jej bude oznámený poštou 
 
Anna Gulčíková 
Róbert Vlček /poslanec obce/  – pozná problematiku obce, v čom by sa malo fungovanie obce 
zmeniť? 
Anna Gulčíková – vie aká tu je finančná situácia, prvoradé bude zaplatiť dlhy, aby v obci 
mohlo začať niečo fungovať  
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/  – opýtal sa, či kontrolórka vykonávala svoju činnosť 
zodpovedne? 
Anna Gulčíková – myslí si, že sa mohlo vedieť, v akom stave je obec. V závere dodala, že 
v prihláške uviedla, že pôsobí v dozornej rade, ale nemá problém z nej vystúpiť 
 
Ing. Jarmila Šutá 
Ing. Jarmila Šutá – funkciu kontrolóra robí 12 rokov. Práca ju baví, do Klokočova chodí rada.  
Niektoré problémy s obcou Kysucký Lieskovec sú podobné, znalosti využíva a navzájom ich 
dopĺňa. Spolupráca je dobrá, je k dispozícii každému pracovníkovi, aj starostke obce, 
poslancom. Do Klokočova chodila 5x po 8 hodín za mesiac 



Róbert Vlček /poslanec obce/  – opýtal sa, či úväzok, ktorý stanovili, je dostatočný na funkciu 
kontrolóra 
Ing. Jarmila Šutá – každá kontrola je špecifická a vyžaduje viac alebo menej času. 
Dokumenty, pri niektorých kontrolách, stihla skontrolovať v práci. Pri niektorých kontrolách 
zápisy robila aj doma, nakoľko bola zas k dispozícii pracovníkom počas pracovnej doby, keď 
potrebovali pomoc.  Každá kontrola je špecifická.  
 
Ing. Marcel Nekoranec 
Predsedkyňa volebnej komisie uchádzača vyzvala, aby povedal niečo o svojej práci a čo ho 
viedlo, dať si prihlášku na pozíciu kontrolóra obce Klokočov 
Ing. Marcel Nekoranec – prácu kontrolóra vykonáva od r. 1997, začínal v obci Korňa. 
Momentálne ako kontrolór pôsobí v obciach Olešná, Vysoká nad Kysucou a Korňa. Niektoré 
problémy v obciach sú podobné, preto sa činnosti dajú koordinovať. Finančná kontrola 
vyplýva zo zákona o finančnej vnútornej kontrole a audite s účinnosťou od 1.1.2016 a rozsah 
finančnej kontroly, čo sa týka samosprávnej činnosti, sa týka majetku obce, účtovníctvo – 
príjmy, výdavky, hospodárenie obce, predaj a prevod majetku,... 
Vlasta Kašíková – opýtala sa, s akými problémami sa najčastejšie stretol počas svojej praxe 
Ing. Marcel Nekoranec – častým a aj pomerne zložitým problémom je ohľadom predaja alebo 
prevodu majetku  
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/  - Prečo by mal dať hlas dať práve jemu?  
Ing. Marcel Nekoranec – v  práci má 19 ročné skúsenosti. So starostami aj poslancami je 
spolupráca, je k dispozícii stále. Funkciu kontrolóra vykonáva v 3 obciach, niektoré problémy 
sa dajú aj rýchlejšie vyriešiť. Práca v samospráve je špecifická – hospodárenie s verejnými 
zdrojmi je náročnejšie, legislatíva je rozsiahlejšia a treba brať do úvahy množstvo súvisiacich 
zákonov. Má v tom skúsenosti, ktoré by chcel v obci Klokočov odovzdať 
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/  – opýtal sa, či mal už podnet, že svoju činnosť vykonáva 
zle 
Ing. Marcel Nekoranec – nie, podnet nemal, ale je to skôr otázka na poslancov; aj kontrola 
ktorá bola, sankcie nevznikli 
 
JUDr. Martina Bodorová  
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/ - informoval uchádzačku, že pohovor je zaznamenávaný 
na zvukový záznam 
JUDr. Martina Bodorová -  pochádza z Čadce a vyštudovala Právnickú fakultu  v Banskej 
Bystrici. Po ukončení štúdia pracovala v bezplatnom právnom centre, kde poskytovala 
bezplatnú právnu pomoc a zastupovanie pre občanov v hmotnej núdzi. V súčasnej dobe 
pracuje ako odborný radca na právnom oddelení 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/  – či má skúsenosť s prácou kontrolóra 
JUDr. Martina Bodorová – nie, prácu kontrolóra nevykonávala 
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/  - čo ju viedlo k tomu, aby si podala prihlášku na funkciu 
kontrolóra 
JUDr. Martina Bodorová – vždy svoju prácu vykonávala zodpovedne, čestne, zákonne a pre 
obec by bola  odborným garantom výkonu a fungovania obce 
Róbert Vlček /poslanec obce/  – opýtal sa, či to dokáže časovo skĺbiť svoje zamestnanie 
s funkciou kontrolóra 
JUDr. Martina Bodorová – k dispozícii by bola pondelok a štvrtok resp. prispôsobí sa, ako 
bude potrebné. Na obecné zastupiteľstvo by prišla vždy 
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/  – prečo by mal voliť práve ju? 



JUDr. Martina Bodorová – pri doterajšom vykonávaní svojej práce, vždy bola zodpovedná, 
čestná. Mohla by byť nápomocná v obci. Nad rámec svojej kontrolnej činnosti, by mohla 
občanom obce poskytovať bezplatnú právnu pomoc v oblasti občianskych vecí 
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/ – keď sa prijímajú uznesenia alebo nariadenia, kontrolór 
má poradný hlas. Opýtal sa, či by vedela dať k uzneseniam stanovisko, vyjadriť sa k nim 
JUDr. Martina Bodorová – zákony sa stále menia, takže  zákonom sa venuje neustále. Nemá 
problém zákon vyložiť ani pracovníkom, v prípade potreby 
 
Anna Plaskurová 
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/ - informoval uchádzačku, že pohovor je zaznamenávaný 
na zvukový záznam 
Anna Plaskurová – v súčasnej dobe pracuje ako živnostník. Zaoberá sa poradenskou 
činnosťou v oblasti ekonómie – zameriava sa na europrojekty- špecializuje sa na 
podnikateľov. Predtým pracovala v Intrane v Turzovke a vykonávala vedúce funkcie v rámci 
firmy 
Róbert Vlček /poslanec obce/ – opýtal sa, na jej skúsenosti s fungovaním samosprávy obcí 
Anna Plaskurová – pôsobila ako člen finančnej  komisie na Mestskom úrade v Turzovke 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/  – opýtala sa na jej skúsenosti s prácou kontrolórky 
Anna Plaskurová  – kontroly vykonávala celý život - aj v pôvodnom zamestnaní, či po 
ekonomickej stránke alebo po stránke výrobnej. S kontrolami problém nemá a prácu 
kontrolóra  si vie predstaviť 
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/  – opýtal sa, či už vypracovala europrojekt? 
Anna Plaskurová  – áno, vypracovala viacero projektov a boli úspešné 
 
Po výberovom konaní  boli rozdané hlasovacie lístky a poslanci pristúpili k tajnému 
hlasovaniu. Po otvorení obálok a spočítaní hlasov, následne volebná komisia skonštatovala, že 
s počtom platných hlasov 6  je zvolená za kontrolóra Obce Klokočov Anna Gulčíková. 
Uchádzačka prešla v prvom kole. 
Zápisnica z voľby kontrolóra obce Klokočov konanej dňa 29.04.2016 tvorí prílohu zápisnice. 
 
Uchádzači, ktorí ostali čakať na výsledok voľby kontrolóra, boli pozvaní do zasadacej 
miestnosti, kde ich  predsedkyňa volebnej komisie informovala o výsledku voľby kontrolóra. 
Oznámila, že za kontrolóra obce Klokočov bola zvolená p. Anna Gulčíková. Všetkým 
uchádzačom poďakovala za účasť a zároveň novej kontrolórke popriala veľa pracovných 
úspechov.   
Výsledok bol oznámený uchádzačom: Ing. Marcel Nekoranec, Mgr. Jarmila Šutá, JUDr. 
Martina Bodorová, Anna Plaskurová, Anna Gulčíková. 
 
Obecné zastupiteľstvo A/ schválilo za kontrolóra obce Klokočov Annu Gulčíkovú, na 
základe zápisnice z voľby kontrolóra obce Klokočov konanej dňa 29.04.2016; 
Hlasovanie: 7 poslancov ZA, 2 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
B/ zvolilo za kontrolórku obce Klokočov Annu Gulčíkovú od 1.05.2016 do 30.04.2022 na 
funkčné obdobie 6 rokov a prijalo uznesenie č. 160/2016. 
Hlasovanie: 7 poslancov ZA, 2 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Rôzne 
Veronika Haferová /starostka obce/ – informovala poslancov, že na Hlaviciach pri bytovke 
sa kolaudoval vodovod, kanalizácia a ČOV. Vznikol tam problém s kanalizáciou od školskej 
bytovky. Sú tam kameninové rúry, ktoré sú deravé a že je ich potrebné odstrániť. Firma, ktorá 
robila ČOVku pri 15 b.j. dome tvrdí, že táto stará kanalizácia sa musí odstrániť – potrubie 



musí ísť preč. Vyčíslili predbežnú cenu a cez cestu by sa musel urobiť ešte pretlak   Bola by 
možnosť nevyberať starú kanalizáciu -  u školskej bytovky by sa ukončila.  Navrhla 
poslancom, aby sa v sobotu stretli pri bytovke a posúdili, ktorý postup by bol lepší a pre obec 
výhodnejší, nakoľko sa jedná o havarijný stav kanalizácie od školskej bytovky 
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/ – navrhuje, aby stavebná komisia spísala havarijný 
stav, aby bolo dokumentované, prečo sa to rieši, ako sa to rieši  a kto to bude riešiť. V sobotu 
nemá problém s termínom stretnutia 
Veronika Haferová /starostka obce/ - najlepšie je sa stretnúť  pozrieť priamo na mieste 
a stretnutie dohodla s poslancami na druhý deň v sobotu o 14:00 hod. na tváre miesta 

- ďalej informovala o hasičskej zbrojnici. V rámci plnenia uznesenia oslovila statika, či 
budova hasičskej zbrojnice znesie nadstavbu, prístavbu – cena sa pohybuje cca 1000 
€. Nevie, čo by bolo vhodnejšie, či skôr dajú urobiť hodnotenie statika, alebo najskôr 
dajú do poriadku projektovú dokumentáciu  k tomu, a až potom zavolať statika 

Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/ - počkal by na výzvu, čo sa týka získania finančných 
prostriedkov  a až potom by riešil statika 
Veronika Haferová /starostka obce/ - zatiaľ oslovila len jedného statika, volala aj p. 
Jurgovej, ktorá robila pre obec Klokočov stavebné práce - tiež vie zabezpečiť statika. Musíme 
sa rozhodnúť, či dať najskôr vypracovať projekt, alebo zháňať statika ďalej 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/ - je potrebné počkať na výzvu. Hasičov by premiestnila 
do Vrchpredmiera, ak sa jedná o havarijný stav 
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/ - opýtal sa, či je na zbrojnicu nejaká rozpracovaná 
projektová dokumentácia 
Veronika Haferová /starostka obce/ - áno, projektová dokumentácia je, ale stará 
Róbert Vlček /poslanec obce/ - navrhuje, aby starostka obce skúsila ešte osloviť pár statikov 
a informovať sa na cenu u nich  
Veronika Haferová /starostka obce/ - skúsi ešte osloviť p. Jurgovú ohľadom dopracovania 
projektovej  dokumentácie a môže osloviť aj iných statikov 
Róbert Vlček /poslanec obce/ - prečítal list, ktorý tvorí prílohu zápisnice z 12. zasadnutia 
OZ. Ďalej sa vyjadril k zápisnici z 11. zasadnutia OZ k diskusii s p. Kolaříkom a verejne 
prehlásil, že vetu „Nakoľko vec je už u právnika, stretnutie na OÚ sa konať nebude.“ na OZ 
nepovedal; 
-znova sa mu ozvala p. Halagačková z Rybárieho ohľadne stĺpu verejného osvetlenia. Možno 
sa mu podarí zohnať dva stĺpy, jeden by sa potom mohol na verejné osvetlenie použiť tam 
-p. Imrich Litvík  sa ho pýtal, či by sa niečo nedalo spraviť s cestou na Javorovú 
Veronika Haferová /starostka obce/ -cesta k p. Litvíkovi bola vyspravená, ale potom sa 
tadiaľ ťahalo drevo. Cesta je poškodená, treba ju vyspraviť 
Róbert Vlček /poslanec obce/  - u Stuchlíkov majú problém s rozhlasom, vzadu ho nepočujú 
Veronika Haferová /starostka obce/ - rozhlas je v dezolátnom stave, všetko treba opravovať 
Róbert Vlček /poslanec obce/  - opýtal sa starostky, či nezvažuje niečo nasadiť pred cintorín, 
ako býva p. Bielčík 
Veronika Haferová /starostka obce/ - boli sme tam spolu, predseda urbáru povedal, že tam 
môžeme nasadiť iba brezy 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/ - súhlasí s brezou, ale v lete. Bude mať breza, ktorá má 
slúžiť ako clona, taký efekt aj cez zimu? Keď breza v zime opadne, majitelia aj tak uvidia na 
cintorín 
Róbert Vlček /poslanec obce/  - dal vypracovať cenovú ponuku na verejné osvetlenie 
v Klokočove. Pán Žigo, ktorý vypracoval cenovú ponuku, by mal prísť na budúce OZ 
Veronika Haferová /starostka obce/ - vrátila  sa k problematike vysporiadavania ciest, ktorá 
bola uvedená aj v liste p. Vlčka. Je dobré povedať, že treba začať s vysporiadavaním ciest. 
Momentálne nemá význam hovoriť o vysporiadavaní ciest, pretože nato ako obec nemáme 



Róbert Vlček /poslanec obce/  - vie aká je finančná situácia, ale keď sa bral úver, či nebolo 
vtedy rozumnejšie začať s vysporiadaním ciest, aby sa mohli robiť projekty 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ - vtedy to navrhovali všetci poslanci, aby sa už vtedy 
vysporadávali cesty 
Róbert Vlček /poslanec obce/   - nehovorí, že treba hneď začať vysporiadavať všetky cesty 
v Klokočove 
Veronika Haferová /starostka obce/ - keď budú nato finančné prostriedky, tak sa cesty 
môžu vysporiadať 
Jana Fodinová /poslankyňa obce/ – navrhla, aby pracovníci OÚ sa začali zaoberať aspoň 
jednou cestou a skúsiť sa opýtať vlastníkov, či by boli ochotní ísť do vysporiadavania 
Veronika Haferová /starostka obce/ – nie je to jednoduché – podľa mapy sa nedajú presne 
určiť vlastníci. Musel by sa robiť geometrický plán, aby sme presne vedeli, v ktorej časti 
parcely aký vlastník stojí 
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/ – najskôr zistiť, či by bolo možné získať od štátu 
nejakú kompenzáciu a potom osloviť ľudí, že je tu takáto možnosť 
Róbert Vlček /poslanec obce/ – dlhé roky bola v Klokočove stavebná uzávera. Skúsiť ísť 
argumentovať s touto skutočnosťou, že Klokočov týmto trpel a neinvestovali sa tu žiadne 
peniaze. Treba sa s niekým poradiť 
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/  – čo sa týka obecných ciest, obecné cesty rieši VUC. 
Bol za riaditeľom dopravy a nevyzerá to ružovo. Bolo mu povedané, že  pomôžu ale 
momentálne nie 
Róbert Vlček /poslanec obce/ – je potrebné začať verejnú diskusiu medzi ľuďmi a zistiť, či 
by ľudia boli ochotní pristúpiť k vysporiadavaniu ciest 
Jana Fodinová /poslankyňa obce/ - vyznieva to tak, akoby poslanci nechceli cesty 
vysporiadať. Tiež sú názoru, aby sa cesty vysporiadavali, ale skutočne na to nie sú  finančné 
prostriedky 
Pavol Dedič /poslanec obce/ - tiež by rád dal financie aj hasičom, aj futbalistom. Tiež je za 
vysporiadávanie ciest 
Róbert Vlček /poslanec obce/ - chce aby ľudia vedeli a povedala sa im táto problematika, 
aby vedeli, že my ako obec bez ich pomoci nespravíme nič. Minimálne budeme vedieť, aké sú 
nálady medzi ľuďmi a či sú ochotní nato pristúpiť alebo nie  
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ - bolo by vhodné, ako príklad uviedla cestu do Kornice, 
zvolať tých ľudí a vysvetliť im veci tak, že pokiaľ sa oni niečím nepričinia, situácia sa 
nezlepší 
Veronika Haferová /starostka obce/ - keby boli peniaze, vyberie sa jedna cesta, ktorá by sa 
dala zamerať. Vtedy by sme zistili vlastníkov a začalo by s vysporiadavaním 
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/ - poďakoval sa zamestnancom OÚ za darovanie 2% 
z dane. Finančné prostriedky pôjdu na finančnú výpomoc pre Natálku Krišťákovú 
Pavol Dedič /poslanec obce/ – reaguje na p. Vlčka. Na minulom OZ mu nezakazoval 
hlasovať, len mu povedal, že hlasoval, tak ako hlasoval. Je nás tu 9 poslancov, a po každom 
hlasovaní, keď každý z nás bude hovoriť prečo tak hlasoval - nato je na konci diskusia, aby 
sme si veci medzi sebou vyjasnili 
Róbert Vlček /poslanec obce/ – v liste vysvetľoval, že neutiekol ale odišiel na protest. 
Hlasovanie chcel vysvetľovať preto, lebo mu bolo vytknuté, že vidno, ako sa chce starať 
o cesty 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/ - na zastupiteľstvách prežili všeličo. Každý bol na 
zasadnutí v nervovom vypätí  a keby sme mali vždy utekať, bola by to naša slabosť. Nemyslí 
si, že na zastupiteľstve majú zlé vzťahy, ale za bývalého vedenia prežili iné trenice, osobné 
útoky. Majme triezvu hlavu a nebuďme urážliví. Snažme sa, aby malo zastupiteľstvo 
dôstojnosť a veci si vydiskutujme.  



 
Róbert Vlček /poslanec obce/  – verí že sa urobí hrubá čiara a vzťahy budú také dobré ako 
doposiaľ. Netreba komentovať hlasovanie jednotlivých poslancov. Je to jeho zákonne právo 
rozhodnúť sa, ako bude hlasovať  
Pavol Dedič /poslanec obce/  – vo všetkom sú určité pravidlá.  Ak zahlasujeme akokoľvek, 
necháme to na diskusiu, prečo sme tak alebo tak hlasovali. Každý z poslancov hlasuje podľa 
svojho najlepšieho vedomia a svedomia a každý sa snaží odovzdať obci, čo môžu.  Aj na 
sobotu sa dohodli, v rámci svojho voľného času, že sa stretnú u bytovky a skúsia poriešiť 
situáciu 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/ - nepočula také veci, ako p. poslanec Vlček prečítal 
v liste, že ho niekto osočuje a očierňuje 
Róbert Vlček /poslanec obce/ - od ľudí sa dopočul veci, ktoré ho nahnevali. On nemá inú 
možnosť povedať ľuďom, že to nie je pravda - len keď to povie na verejnom zasadnutí, 
zverejní sa to a ľudia si to prečítajú 
Jana Foldinová  /poslankyňa obce/ – z listu, ktorý prezentoval p. poslanec Vlček vycítila, 
akoby narážal, že niekto z poslancov o ňom vytvára reči, čo nie je pravda. Nech konkretizuje 
na koho myslí. Na OZ by sme nemali vybavovať klebety 
Róbert Vlček /poslanec obce/ - myslí si, že tých ľudí, ktorých sa to týka, si to zoberú za 
svoje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha 
 
 
 
 
 
 
 



 
Z Á V E R  

 
Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie  ukončila. 
Ukončenie: 17:45 hod. 
 
 
V Klokočove  29. apríl 2016 
 
 
Overovatelia: 
Jana Foldinová.................................................................. 
 
Pavol Čagaľa..................................................................... 
 
 
Zapisovateľka: 
Mgr. Paula Pápolová ..................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Veronika Haferová 
             starostka obce 
 
 


