
Zápisnica z 21. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa  
10. mája 2017 

________________________________________________________ 
Začiatok zasadnutia: 15:30 hod. 
Dvadsiateprvé zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce Klokočov 
Veronika Haferová. Skonštatovala, že z počtu 9 poslancov je prítomných 5 poslancov, čiže 
zastupiteľstvo je uznášania schopné. 
Prítomní: Vlasta Kašíková 
     Monika Jarošová 
     Róbert Vlček   
                Pavol Čagaľa 
     Jana Foldinová           
Ospravedlnení: Ing. Radoslav Zajac 
                         Helena Rudinská 
    Jozef Gacho 
                         Pavol Dedič 
 
Voľba návrhovej komisie a overovateľov 
 
Návrhová komisia:  Vlasta Kašíková, Róbert Vlček 
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. Do programu rokovania 
OZ sa doplnil bod:  
Informácie k verejnému osvetleniu 
Informácie od pracovníkov k obecnej technike 
Informácia o zmene člena vo finančnej komisii 
Obecné zastupiteľstvo schválilo program  21. rokovania OZ obce Klokočov s doplnením 
a prijalo uznesenie č. 260/2017. 
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 4 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Bod č. 5 Informácie pracovníkov OÚ k obecnej technike  
Veronika Haferová /starostka obce/ - informovala poslancov o technickom stave obecnej 
techniky. Dodala, že v zlom technickom stave je aj vozidlo Suzuki a vkladať peniaze do 
opravy sa už  neoplatí 
Pavol Gunčaga /pracovník OÚ/ – k tejto problematike už bolo aj  sedenie s poslancami na 
OÚ. Ďalej informoval, že  Tatra 815 v zime orie Vrchpredmier, Riečky a je v dezolátnom 
stave. Oboznámil poslancov o funkčnosti Tatry - je potrebné na nej urobiť poriadnu 
generálku.  Tatra 815 tu v zime nič neurobí. Síce máme dva traktory – orieme 16 – 17 hodín 
v kuse, keď napadne sneh, ale jeden z nich je tiež v zlom technickom stave. Keď sa traktor 
pokazí, orať nebudeme stíhať. Už na tom novšom traktore, ktorý je v obci,  je potrebné urobiť 
opravy. Máme tu ešte Belorus – pri kalamitných stavoch sa to využije, ale viac sa používať 
nedá – je to 30 ročný stroj. Hon má tak isto  27 rokov. Tieto stroje sa dajú trochu nahradiť, 
keď sa kúpi jeden stroj. Teraz potrebujeme pluh na zimu – môže sa kúpiť na traktor predná 
radlica -  môže to byť multifunkčné náradie a časom prikúpiť náradie ďalšie. Na Tatru 815 sú  
vysoké náklady a nevyužijeme ju, tak ako traktor.   
Veronika Haferová /starostka obce/  – dodala, že na traktor by sa dal kúpiť aj posypávač 



Pavol Gunčaga /pracovník OÚ/  – na našom staršom traktore sú už zodrané železá – nestačí 
len vymeniť niektoré diely. Na obci sú väčšinou vyradené stroje – zreparované a nevydržia už 
dlho 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/  – každý chce mať vyorané cesty   
Pavol Gunčaga /pracovník OÚ/  – teraz sa rozsypala aj Vitara Suzuki – je to 28 ročné auto. 
Už bola kúpená ako staršie auto 
Róbert Vlček /poslanec obce/  – opýtal sa, či je priorita kúpiť  traktor s pluhom 
Pavol Gunčaga /pracovník OÚ/  - odpovedal, že za určite áno 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/ – opýtala sa, koľko je na údržbu ciest peňazí 
Veronika Haferová /starostka obce/ - bude rada, ak sa poslanci naklonia ku kúpe traktora, 
ale je potrebné pamätať aj na kúpu auta 
Róbert Vlček /poslanec obce/  – ak nebude možnosť čerpať peniaze z fondov - traktor sa 
môže zobrať aj na leazing, aby ostali finančné prostriedky  aj na cesty,  aj na auto 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/ – každý chce, aby na cestách neboli diery. Diery je 
potrebné dobre zahádzať, zavalcovať a použiť žabu, aby to dobre držalo, lebo na nové cesty 
nie je. Bola aj v Bánskom a obyvatelia sa sťažujú na cestu. Navrhuje, či by nebolo dobré cestu 
zdrhnúť na úroveň dier a vyspraviť 
Veronika Haferová /starostka obce/ - najhoršia cesta je do Vrchpredmiera – okolo  Papíka 
po p. Žilkovú  – táto cesta bude priorita 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/  – mala sa robiť už za bývalého starostu, peniaze boli 
použité zrejme na niečo iné a cesta nie je doposiaľ urobená 
Veronika Haferová /starostka obce/ – vyjadrila sa k starým autám  –  o Audinu, ktorá bola 
ohodnotená na  400 €, nemá nikto záujem, ani o UAZ nie je záujem. Navrhuje autá oceniť 
znova na nižšiu cenu, a niekto  by to možno  kúpil  na náhradné diely. Čo sa týka kúpy 
nového vozidla, použili by sa na to finančné prostriedky z nerozpočtovaných peňazí plus 
niečo by sa doložilo  a Fábiu nechať na vybavovanie úradných záležitostí. Traktor by sa 
zobral na leazing 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/  –  navrhla, keby sa finančné prostriedky podelili. 
V návrhu rozpočtu bolo schválené 60.000 € na kúpu traktora, ale potom sa presunuli na cesty. 
Navrhuje finančné prostriedky podeliť – časť na traktor a časť na cesty 
Róbert Vlček /poslanec obce/  – navrhuje zistiť cenové ponuky na traktory, aké by boli 
mesačné splátky leasingu na traktor – koľko bude celková cena traktora s pluhom. Keď sa 
vyčlenia peniaze na prvú splátku, potom ešte odložiť peniaze na nové auto a ešte stále ostanú 
peniaze na cesty. Podklady, aby boli poslancom odovzdané 2-3 týždne pred obecným 
zastupiteľstvom 
Ing. Jana Horčičáková /pracovníčka OÚ/  – cenové ponuky sme už pozerali, traktor bez 
pluhu vyjde do 60.000€ 
Veronika Haferová /starostka obce/ – kúpu traktora odložíme na júnové OZ, s tým že sa 
zistia všetky informácie čo sa týka ceny, podmienok leazingu 
 Po diskusii k predmetnému bodu rokovania: 
Obecné zastupiteľstvo schválilo zámer kúpy osobného automobilu 4x4 a traktora 
s prídavnými zariadeniami /pluh/,  z dôvodu havarijného stavu súčasnej obecnej techniky.  
Do ďalšieho zasadnutia OZ sa pripraví úprava rozpočtu a cenové ponuky, ktoré budú 
poslancom predložené v dostatočnom predstihu a prijalo uznesenie č. 261/2017. 
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 4 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Obecné zastupiteľstvo poverilo oceňovaciu komisiu, aby   prehodnotila technický  stav 
a cenu vozidla AUDI, z dôvodu   nepredajnosti za súčasnú ocenenú cenu a prijalo 
uznesenie č. 262/2017.  
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 4 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 



Bod č. 6  Správa o plnení uznesení z posledného zastupiteľstva 
Veronika Haferová /starostka obce/ – informovala poslancov o plnení uznesenia č.  
241/2017. Oslovila   pána, ktorý sa zaoberá projektmi cez vodné toky, boli aj na tvare miesta 
na obhliadke. V zázname z obhliadky jej zaslal stanovisko, ktoré následne prečítala 
poslancom OZ. Na mieste vtedy bola aj p. Krišťáková. Na realizáciu mosta u Zajacov  boli 
v stanovisku zaslané 3 možné varianty realizácie mosta /priepustu na miestnej-obecnej 
komunikácii ponad bezmenný vodný tok tečúci cez uvedenú lokalitu. Všetky varianty sú 
nákladné 
Róbert Vlček /poslanec obce/  –  opýtal sa, komu patria pozemky, na ktorom by sa robilo 
prípadné premostenie? 
Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka OÚ/  – prístupová  cesta ide cez súkromné pozemky a  
ani potok, nie je mapovaný 
Anna Gulčíková /kontrolórka obce/ - aj keď potoky nie sú mapované, Povodie Váhu ich 
v správe majú. Čo sa týka prístupovej cesty, na parcely sa pozerala a je tam veľmi veľa 
podielnikov 
Veronika Haferová /starostka obce/ –  majú tam len drevenú lávku, verí že sa im tam zle 
žije.  Keď bola na tváre miesta s projektantom, chceli tam aj úpravu cesty  
Róbert Vlček /poslanec obce/ – ak si vybavia vstup na pozemok od vlastníkov, obec 
Klokočov je ochotná poskytnúť techniku a pomôcť pri vybudovaní lávky 
Veronika Haferová /starostka obce/ – my prijmeme uznesenie, že pôjdeme niekde na 
výpomoc s technikou.  Náhodou  zasiahneme do súkromného pozemku a obec môže mať  
problémy. Boli sme na tváre miesta a všetky možnosti projektant vysvetľoval aj p. 
Krišťákovej    
 Po diskusii k predmetnému bodu rokovania: 
Obecné zastupiteľstvo  zobralo  na vedomie správu o plnení uznesení z 19. Zasadnutia OZ 
a prijalo uznesenie č. 263/2017. 
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 4 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Bod č. 7 a č. 8 Zámery ZŠ Klokočov zapojenia sa do projektov 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – ZŠ Klokočov sa prihlásila a podala žiadosti do troch 
projektov – Dotácia z MŠ VVaŠ SR na podporu zdravia a zdravého životného štýlu v rámci 
projektu „Zdravie na tanieri 2017“. V rámci projektu požiadali o drahší konvektomat, ktorý 
má množstvo výhod. Spoluúčasť obce 5%. Ďalší projekt Enviroprojekt – chcú zriadiť  EKO  
zelenú učebňu – výsadba zeleňou, stromčekmi, usadiť obrubníky. Spoluúčasť 5%  z obce. 
Ďalší projekt je zameraný na Podporu rozvoja športu. Zo získaných finančných prostriedkov 
by vybavili telocvičňu a kúpili nové náradie na TV – spoluúčasť obce 5%. Žiadosti sú už 
podané. V prípade,ak finančné prostriedky schvália, urobí sa zmena rozpočtu. 
Ing. Jana Horčičáková /pracovníčka OÚ/ - zároveň informovala OZ o podanom projekte 
Úprava verejného priestranstva pred kostolom. Bola výzva zo ŽSK – max. čiastka 1500€ + 
spoluúčasť obce 180€. Finančné prostriedky sa môžu použiť len v oblasti Regionálneho 
rozvoja – zeleň, drobné úpravy so zachovaním prírodného rázu s použitím prírodného 
materiálu – kameň, drevo 
 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie  zámer  ZŠ Klokočov, zapojiť sa do projektov MŠ  
VVaŠ SR  „Zdravie na tanieri 2017“; Enviroprojekt 2017 –  zriadenie zelenej eko učebne;  
projekt na Podporu rozvoja športu; a prijalo uznesenie č. 264/2017. 
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 4 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
 
 



Bod č. 9 Správa kontrolórky obce z vykonanej následnej finančnej kontroly  
Róbert Vlček /poslanec obce/ –  opýtal sa, kto dal pokyn, aby sa v pokladni účtovalo? 
Anna Gulčíková /kontrolórka obce/  – bolo to tak zaužívané 
Róbert Vlček /poslanec obce/  – opýtal sa, či sa ešte stále účtuje v pokladni. Účtovníčku 
máme. Personálne a organizačné otázky má na starosti starostka obce - urobiť  také opatrenia, 
aby  ľudia robili to, čo majú robiť. Keď účtujú dvaja ľudia, môžu sa na seba vyhovárať 
Anna Gulčíková /kontrolórka obce/ – človek, ktorý má na starosti funkciu účtovníka, musí 
za účtovníctvo zodpovedať. Keď to bude robiť pracovník,  ktorý nemá ani školenie, 
nezodpovedá za to, lebo to nie je v jeho náplni práci 
Ing. Jana Horčičáková /pracovníčka OÚ/ – bolo zaužívané, že boli tri knihy faktúr – 
v pokladni, jednu mala účtovníčka a tretia vodová. Nezvykli sa do programu Urbis, došlé 
faktúry z pokladne nahadzovať  
Anna Gulčíková /kontrolórka obce/  – faktúry neprešli účtovníctvom  
Ing. Jana Horčičáková /pracovníčka OÚ/ – dohodli sa s kontrolórkou, že knihy faktúr sa 
spoja. Boli tam aj  mylné predpisy na nákup tovaru a služieb, ktoré sa zjednotili. Teraz je  
v pokladni  nová pracovníčka, bude ju kontrolovať 
Róbert Vlček /poslanec obce/ – ak tu máme  účtovníčku, nech účtuje účtovníčka 
a v pokladni nech si pracovníčka účtuje pokladňu a nech za ňu zodpovedná 
Ing. Jana Horčičáková /pracovníčka OÚ/ – veľká časť z pokladne by sa potom presunula  
na učtáreň  
Anna Gulčíková /kontrolórka obce/  – chyby, ktoré boli v pokladni zle zaúčtované, 
ovplyvnili hospodársky výsledok, lebo niektoré veci sa nedostali na nákladovú triedu. Myslí 
si, že  ani jedna faktúra by nemala ísť cez pokladňu, ale cez učtáreň.  
Ing. Jana Horčičáková /pracovníčka OÚ/ – v pokladni pracovníčka objednáva, keď jej 
príde dobierka, pracovníčka z pokladne faktúru uhradí v hotovosti 
Anna Gulčíková /kontrolórka obce/ – aby sa chyby neopakovali, došlé faktúry majú byť 
zaúčtované, tak ako majú byť. Došlé faktúry z pokladne neboli zaúčtované 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie     správu hlavnej kontrolórky z vykonanej 
následnej finančnej kontroly; uložilo  starostke obce vykonať také opatrenia, aby sa 
nedostatky v účtovaní neopakovali a prijalo uznesenie č. 265/2017. 
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 4 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
 
Bod č. 10 Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ky MŠ 
Klokočov– schválenie podmienok 
Anna Koniarová /pracovníčka OÚ/ – informovala poslancov, že končí funkčné obdobie p. 
riaditeľky z MŠ Klokočov k 31.082017. Zoznam potrebných dokladov je v podmienkach zo 
zákona. Doba, na podanie prihlášky s potrebnými  dokladmi  do výberového konania, je do 
7.06.2017.  Riaditeľa MŠ vyberá rada MŠ. Výberové konanie bude  vyhlásené  dňom 10. 
mája 2017.  Opýtala sa poslancov OZ, či chcú doplniť ďalšie podmienky, čo sa týka 
výberového konania. 
Veronika Haferová /starostka obce/  – výberové konanie bude zverejnené na internetovej 
stránke obce, úradná tabuľa, týždenník Kysuce – odkaz na stránku 
Obecné zastupiteľstvo schválilo vyhlásenie výberového konania na obsadenie miesta 
riaditeľa/ky Materskej školy  Klokočov a prijalo uznesenie č. 266/2017. 
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 4 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Bod č. 11 Návrh na plat starostu obce  
Anna Koniarová /pracovníčka OÚ/  – v materiáloch je pripravený návrh – schvaľuje sa to 
z toho dôvodu, že sa zvýšila priemerná  mesačná mzda zamestnanca  hospodárstva SR  za rok 



2016. Starostka mala schválené uznesením 13,5% - opýtala sa, či percento ostáva. Základný 
plat sa zvýši zo zákona  automaticky. OZ schvaľuje len výšku percenta  
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/  – zato čo za dva a pol roka  sa podarilo -  poplatiť 
faktúry a ostatné dlhy, navrhuje zvýšenie 15% 
Róbert Vlček /poslanec obce/ – ponechal by pôvodnú výšku platu – tým pádom percentá 
upraviť 
Obecné zastupiteľstvo schválilo     plat starostu  obce Klokočov Veroniky Haferovej 
s účinnosťou od 1.01.2017 a) podľa § 3 ods. 1 zák. č. 253/1994 Z.z. 1806.00€;  b) podľa § 4 
ods. 2 zák. č. 253/1994 Z.z. zvýšený o 15 % a prijalo uznesenie č. 267/2017. 
Hlasovanie: 4 poslancov ZA, 4 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 1 proti 
 
Bod č. 12 Návrh na prenájom nebytových priestorov – lekárne z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa 
Helena Stopková /pracovníčka OÚ/ – informovala poslancov OZ o predmetnom bode 
rokovania. Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 105 je do 01.01.2018.  Má záujem 
o ďalší prenájom priestorov, na obdobie 5 rokov.  
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – sme radi, že tu lekáreň je, ľudia keď zmeškali autobus 
do Turzovky, nemali sa ako dostať pre lieky 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/  – koľko je  nájom, ktorí majú aj ostatní podnikatelia? 
Helena Stopková /pracovníčka OÚ/  - obchodné priestory sú za 10€ ročne/m2 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/   - sme radi že lekáreň tu je. Je to veľká pomoc. Opýtala 
sa, že keď prerábal priestory, či to prerábal zo svojich peňazí 
Anna Koniarová /pracovníčka OÚ/   - prerábal to z vlastných finančných prostriedkov 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ - navrhuje schváliť ako to bolo predtým a zatiaľ na 5 
rokov 
Róbert Vlček /poslanec obce/  – dodal, že navrhovanú cenu  poslanci schvália preto takú, 
lebo si majiteľ priestory lekárne zrekonštruoval na vlastné náklady 
Obecné zastupiteľstvo schválilo   prenájom nebytových priestorov – lekárne z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa a prijalo uznesenie č. 268/2017.   
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 4 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
Pozn. Celé znenie uznesenia tvorí prílohu zápisnice. 
 
Bod č. 13 Voľba prísediacich na Okresnom súde Čadca na funkčné obdobie 
2018-2021 
Veronika Haferová /starostka obce/  – informovala poslancov o predmetnom bode 
rokovania. Z dôvodu končenia funkčného obdobia prísediacich, ktorí boli do tejto funkcie 
zvolení v roku 2013, bol na OÚ Klokočov doručený list z Okresného súdu, týkajúci sa voľby 
prísediacich na funkčné obdobie v rokoch 2018-2021. Pôvodní členovia prísediaci boli 
Jarmila Tabačíková, Mgr. Mária Valčuhová. Navrhuje Jarmilu Tabačíkovú, Ing. Jarmilu 
Krišťákovú. Menované s funkciou prísediaceho súhlasili. 
Obecné zastupiteľstvo zvolilo prísediacich na Okresnom súde v Čadci na funkčné obdobie 
2018 – 2021:  1. Jarmilu Tabačíkovú, bytom Klokočov č. 197; 2. Ing. Jarmila Krišťáková, 
bytom Hlavice č. 503 a prijalo uznesenie č. 269/2017. 
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 4 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Bod č. 14 Schválenie odpredaja parciel – Brezina J. s manželkou, bytom 
Klokočov 

Z dôvodu nedostatočného počtu prítomných poslancov na prijatie uznesenia, bol bod 
odročený na ďalšie zasadnutie OZ.   



 
Bod č. 15a) Informácie k projektu predchádzanie vzniku biologicky 
rozložiteľného odpadu v obci klokočov 
Mgr. Paula Pápolová /pracovníčka OÚ/ - informovala OZ o možnosti zapojiť sa do 
projektu, zameraného na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného odpadu – projekt by 
bol zameraný na kompostéry  do domácností. Realizácia projektu by spočívala v zabezpečení 
domácností kvalitnými kompostérmi, určenými na tvorbu kompostu z bioodpadu 
produkovaného v domácnostiach a záhradách.  Realizácia projektu mala prebiehať už minulý 
rok v rámci Mikroregiónu Horné Kysuce. Zároveň informovala, že sa vlani podal projekt – 
Nakladanie s BIO odpadom v obci Klokočov“. Zo získaných financií  budú zakúpené 
kompostéry, ktoré budú umiestnené na obecných pozemkoch a budú tak poriešené verejné 
priestranstvá.  
 Po diskusii Obecné zastupiteľstvo: 
Obecné zastupiteľstvo schválilo zámer zapojiť sa do projektu, zameraného na  
predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného odpadu v obci Klokočov a prijalo uznesenie 
č. 270/2017.  
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 4 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
  
 Pozn. Ďalšie zistené informácie k projektu budú prejednávané so starostkou obce 
a poslancami obecného zastupiteľstva. 
 
Bod č. 15 b) Žiadosť o odpustenie spotreby vody – Mudrík Š., bytom 
Klokočov 
Anna Koniarová /pracovníčka OÚ/ – podala informácie k predmetnému bodu rokovania. 
Menovaný žiada o úľavu spotreby vody, z dôvodu poškodenia spoja – prehrdzavenie a z toho 
dôvodu došlo k odpojeniu PVC hadice a úniku pitnej vody z obecného vodovodu. Nie je to 
jeho vinou, že by mu bola voda zamrzla, ale vinou materiálu a šachta bola vo vode.  Zistil to 
tak, že keď sa vrátil z nemocnice domov, pri pustení vody mal slabý tlak, tak volal na OÚ, či 
sa niečo nerobí. Priemernú spotrebu má cca 50 m3.  
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ - opýtala sa, komu patrí hadica 
Anna Koniarová /pracovníčka OÚ/ – hadica bola jeho, šachta je taktiež jeho vlastníctvo  – 
zodpovedá, aby to mal v poriadku. Vodovodná prípojka je jeho, nebolo to na  obecnej 
prípojke 
Róbert Vlček /poslanec obce/ – opýtal sa, ako sa postupovalo v predchádzajúcich  prípadoch 
Anna Koniarová /pracovníčka OÚ/  – mali prípad, že bola zle prepojená voda a museli to 
zaplatiť. Doposiaľ všetci zaplatili 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/ - opýtala sa, kto robil prípojku 
Anna Koniarová /pracovníčka OÚ/  - prípojky robí úrad, ale vlastníctvo je to jeho. Materiál 
na pripojenie si kúpi vlastník  a vodomer zapája pracovník OÚ  
 V diskusii sa poslanci OZ dohodli, že si žiadateľ môže podať na OÚ splátkový 
kalendár.  
Obecné zastupiteľstvo neschválilo Žiadosť p. Mudríka, bytom Klokočov o odpustenie 
spotreby vody.  Žiadateľ si môže podať na OÚ splátkový kalendár a prijalo uznesenie č. 
271/2017. 
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 4 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
 
 
 
 



Bod č. 15 c), d) Žiadosť o osadenie verejného osvetlenia – obyvatelia 
Rybárieho 
Informácie k verejnému osvetleniu  
Veronika Haferová /starostka obce/ – oboznámila poslancov so žiadosťou od obyvateľov 
časti Rybárie o rozšírenie verejného osvetlenia a obecného rozhlasu  
Róbert Vlček /poslanec obce/ – súhlasí, aby sa to tam urobilo 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/  – je taktiež za to, tiež boli v takej situácii. U Slezákov v 
Klokočove chcú jedno svetlo a p. Marcová z Hlavíc 
Veronika Haferová /starostka obce/ – dodala u Jerglíkov, u Pantokov na Rieke tiež chcú 
svetlo  
Jana Foldinová /poslankyňa obce/  - obec chce tento rok riešiť otázku osvetlenia cez 
projekt, preto navrhuje, aby sa tento bod nechal otvorený a poriešil sa v rámci projektu. Treba 
zoradiť žiadosti na doplnenie osvetlenia 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ - všetky žiadosti, ktoré sa týkajú verejného osvetlenia 
riešiť v rámci projektu 
Veronika Haferová /starostka obce/ – na OZ bolo schválených viac žiadostí o rozšírenie 
VO  
Róbert Vlček /poslanec obce/ – informovať obyvateľov, že s doplnením svetiel sa počíta – 
OZ sa bude zaoberať zmluvou o poskytnutí služby verejného osvetlenia. Ak sa to nezrealizuje 
od externého dodávateľa, potom to bude riešiť obec sama  
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/  – opýtala sa, či je harmonogram žiadostí, v akom 
poradí boli schvaľované na OZ 
Róbert Vlček /poslanec obce/ – žiadosť od obyvateľov Rybárie zaradiť do poradovníka 
a informovať ich, že ak verejné osvetlenie nebude robiť externá firma, bude sa tým zaoberať 
obec, v takom poradí, ako žiadosť bola na OÚ doručená  
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/   - treba sa opýtať aj na názor ostatných poslancov, aby 
mailom zaslali či súhlasia alebo nesúhlasia so zmluvou o verejnom osvetlení od externého 
dodávateľa 
Róbert Vlček /poslanec obce/  - zmluvy boli všetkým poslancom zaslané v materiáloch 
Róbert Vlček /poslanec obce/ - je smutné, že takáto dôležitá vec sa ide preberať a OZ sa 
nemôže zísť  
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/   - chce, aby aj ostatní poslanci poslali mailom svoje 
stanovisko  
Jana Foldinová /poslankyňa obce/ - je potrebné, aby sme už nečakali a posunuli sa v tejto 
veci ďalej. Aj u starostky sme mali 5 stretnutí, ktoré sa týkali rozšírenia verejného osvetlenia 
a stretávali sme sa u starostky tí istí poslanci.  Nečakajme na nič a začnime v tejto veci konať. 
Róbert Vlček /poslanec obce/  - vyzýva občanov, aby prišli na OZ, aby videli, ktorí poslanci 
sa zúčastnia a ktorí poslanci aké pripomienky k zmluve, alebo k návrhu externého dodávania 
verejného osvetlenia budú mať. Ešte sa opýtal, či starostka zmluvu dávala prejsť nášmu 
právnikovi 
Anna Gulčíková /kontrolórka obce/ – dodala, aby sa k tomu doložili ešte náklady na 
osvetlenie  za rok 2016  
Veronika Haferová /starostka obce/ – bude sa informovať, keď sa vyberú náklady za rok 
2016,  či by bol ochotný vypracovať novú zmluvu 
Róbert Vlček /poslanec obce/ – musíme urobiť inventarizáciu našich stĺpov na verejné 
osvetlenie. Do zmluvy na verejné osvetlenie dať, aby stĺpy boli očíslované 
 
 
 
 



Z Á V E R 
 
Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie  ukončila. 
Ukončenie: 19:20  hod. 
 
 
V Klokočove  10. mája 2017 
 
 
 
Overovatelia: 
Jana Foldinová................................................................................. 
 
 
Pavol Čagaľa................................................................................... 
 
 
 
 
Zapisovateľka: 
Mgr. Paula Pápolová ..................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
        Veronika Haferová 
            starostka obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


