
Zápisnica z 24. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa  
14.  septembra 2017 

________________________________________________________ 
 
Začiatok zasadnutia: 9:00 hod. 
Dvadsiateštvrté 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  
                Helena Rudinská 
                Jana Foldinová           
Ospravedlnení: Ing. Radoslav Zajac 
                         Pavol Čagaľa 
   Monika Jarošová 
 
Voľba návrhovej komisie a overovateľov 
 
Návrhová komisia:  Vlasta Kašíková, Pavol Dedič 
Overovatelia:              Róbert Vlček, 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 rokovania OZ. Do programu rokovania 
boli doplnené body: Bod 14g) Vystúpenie zo SŠÚ Turzovka od 15.09.2017 a zároveň vstup 
do SŠÚ Raková; uznesenie zaslať okresnému úradu Žilina Bod 14h) Žiadosť o verejné 
osvetlenie v obci Klokočov – u Stuchlíkov.  14i) Žiadosť o dokončenie opravy cesty, ktorá sa 
začala v lokalite Klokočov – Ústredie a na rozšírenie svetla. Poslanci sa dohodli a presunuli 
Žiadosť p. Indráčka  za správu plnenia uznesení. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo program rokovania a prijalo uznesenie č. 299/2017. 
Hlasovanie: 6 poslancov ZA, 3 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Bod č. 5 Správa o plnení uznesení z posledných zastupiteľstiev  
Veronika Haferová /starostka obce/ - podala informácie k plneniu uznesenia č. 292/2017.  
Jednalo sa o opravu cesty. Chce aby sa zjednotili na postupe, lebo mnohé cesty sú 
nezamapované, nevysporiadané. Čo sa týkalo danej žiadosti, chcú aby sa oprava zvážila – aj 
keď to nemajú vysporiadané. Jednalo by sa o vyspravenie koľají, výtlkov.  
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/  – prijali také uznesenie preto, lebo keď pracovníci OÚ 
robili opravy na cestách, posielali ich preč, lebo nemali súhlas. Navrhuje teda, aby sa 
podpísali vlastníci z okolitých rodinných domov – tí ktorí tam žijú, bývajú, aby neboli 
problémy 
Veronika Haferová /starostka obce/ – aby doniesli podpisy  od vlastníkov, ktorí sú známi, 
aby nemuseli robiť geometrický plán 
Anna Gulčíková /kontrolórka obce/  – ak je súhlas od nadpolovičnej väčšiny – 
z občianskeho zákonníka rozhoduje o hospodárení so spoločnou vecou 



Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu o plnení uznesení z 22. zasadnutia OZ  zo 
dňa 30. júna 2017 a z 23. zasadnutia OZ  zo dňa 11. augusta 2017 a prijalo uznesenie č. 
300/2017.  
Hlasovanie: 6 poslancov ZA, 3 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
  
Bod č. 6 Žiadosť o spoluprácu pri úprave lesnej cesty – príjazdovej cesty 
k horným chatám vo Vrchpredmieri  
Ing. Gajdičiarová /pracovníčka OÚ/ – podala informácie k žiadosti od p. K. Indráčka 
a ostatných obyvateľov, v ktorej žiadajú o spoluprácu pri úprave lesnej cesty – príjazdovej 
cesty k horným chatám vo Vrchpredmieri. Časť cesty je v užívaní Obce Klokočov, 
majektoprávne nevysporiadaná a časť cesty je v užívaní Štátnych lesov resp. SBÚ 
Ing. K. Indrá ček – informoval poslancov OZ o zlej situácii, aká je na ceste. Sťahujú tam 
drevo a kanál, ktorý tam je  hneď zasypaný. Drevo sa tam ťaží stále. Cesta sa prepadá a je 
v dezolátnom stave. S osobným autom je cesta neprejazdná. Žiada, či by sa nedalo pomôcť 
nejakým spôsobom. Sú ochotní prispieť finančne – čiastočne by sa  podieľali na financovaní.  
Veronika Haferová /starostka obce/ – informovala ,  že výška  podielových daní, ktoré obec 
dostáva nestačia pokryť všetky náklady – aj čo sa týka opráv ciest. Chce, aby sa poslanci 
vyjadrili, ako budeme pristupovať k príjazdovým cestám, ktoré sú takto v kopcoch. Všetky 
cesty sú v dezolátnom stave 
Róbert Vlček /poslanec obce/  – navrhuje zvolať  jednanie so Štátnymi lesmi, zástupcom 
urbáru   a obyvateľmi chatovej oblasti 
Veronika Haferová /starostka obce  – opýtala sa, čo by im pomohlo? Lopušný kameň  alebo 
iné kamenivo? 
Ing. K.  Indrá ček – cca pred troma rokmi  sa kupoval lopušný kameň – odhaduje tak 10 
nákladných áut 
Helena Rudinská /poslankyňa obce/  – opýtala sa,  aká je to dĺžka cesty a či tam stále niekto 
ťaží 
Ing. K.  Indrá ček – od vodárne  k rázcestiu cca 250m a smerom do ľava na rozšírené 
priestranstvo  „Mláku“ cca 800 m 
Jozef Gacho /poslanec obce/ – navrhuje zo strany obce zvolať urbár, štátne lesy - ak tam 
niečo majú, chatárov – sadnúť za stôl a dojednať sa. Každý keď niečo dá, nech sa tam cesta 
upraví 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/ - dodala, že najhorší úsek je od vodárne cez les 
Ing. K.  Indrá ček  – zo strany obce pomoc s technikou, vyčistenie priekopy, odvodňovacích 
kanálov,  aby voda odtekala 

OZ sa v diskusii dohodlo, že sa zvolá stretnutie s dotknutými stranami. 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie Žiadosť o spoluprácu pri úprave lesnej cesty  - 
príjazdovej cesty k horným chatám vo   Vrchpredmieru  od zástupcu chatárov Ing. Karla 
Indráčka a uložilo správe obce zvolať stretnutie s dotknutými stranami – medzi zástupcami 
SBÚ Turzovka a zástupcami chatárov hornej chatovej oblasti Vrchpredmier a prijalo 
uznesenie č. 301/2017  
Hlasovanie: 6 poslancov ZA, 3 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Bod č. 14 Žiadosť o prenájom bytu č. 3, Hlavice č.s. 1083 
Helena Stopková /pracovníčka OÚ/  – podala informácie k predmetnému bodu rokovania. 
Je záujem o prenájom bytu v bytovke na Hlaviciach č.s. 1083. Obec Klokočov navrhuje 
spôsob prenájmu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko nehnuteľnosť 
obec dočasne nepoužíva na plnenie svojich úloh. Z príjmu prenájmu bytu obec získa fin. 
prostriedky, ktoré pokryjú náklady na údržbu tohto bytu a taktiež budú pokryté náklady na 
vykurovanie, elektrinu, odvádzanie odpadovej vody, čistenie žumpy, ktoré bude hradiť 



nájomca. Ak OZ schváli, tento spôsob prenájmu - zámer sa zverejní a na stránke obce 
a tabuliach,  a na ďalšom zasadnutí OZ sa schváli samotný prenájom bytu 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/ – chce sa opýtať, ako sa tam vykuruje 
Veronika Haferová /starostka obce/ – vykuruje sa dole v kotolni – spoločný priestor 
a garsónka  
Helena Rudinská /poslankyňa obce/ - zámer schválime, ale je potrebné vypočítať výšku 
ceny za kúrenie, ktorú bude platiť zálohovo, aby nebol potom nájomca prekvapený 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/ - byt je neobývaný niekoľko rokov, kúrenie treba  
vypočítať. Vieme koľko sa vykúri za rok, tak rozrátať byt približne nájomcovi, plus spoločné 
priestory., aby vedel, s akými finančnými prostriedkami má počítať 
Róbert Vlček /poslanec obce/ - ošetriť to potom v nájomnej zmluve 
 Poslanci OZ sa dohodli, v prípade nutnosti nájmu, že po zvesení zámeru na prenájom 
bytu, sa zvolá OZ, aby sa schválil samotný nájom, aby sa mohol dotyčný  nasťahovať.  
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť L.  Papíka, bytom Bytča o  prenájom bytu č. 3, 
Hlavice č.s.  1083 a schválilo spôsob prenájmu majetku obce Klokočov  z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa v súlade  s § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov – byt č. 3 o celkovej výmere 25,25 m2 nachádzajúci sa na 1. 
poschodí domu č. s. 1083 stojacom na parcele CKN 6601/2 v k. ú. Klokočov, obec Klokočov, 
okres Čadca, zapísanom na liste vlastníctva č. 14460 žiadateľovi L. Papíkovi, bytom Bytča, 
kontaktná adresa Chrudim. Cena za prenájom bytu: 25,17 Eur / mesačne + úhrady za 
plnenia spojené s užívaním bytu. Doba nájmu 1 rok 
Hlasovanie: 6 poslancov ZA, 3 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
Pozn. Celé znenie uznesenia tvorí prílohu zápisnice.  
 
Bod č. 7 Biomasa – prejednanie podmienok vykurovania 
Veronika Haferová /starostka obce/ - informovala poslancov o návrhu zmluvy s Biomasou. 
Jedná sa o predĺženie zmluvy s Biomasou, čo sa týka ďalšieho vykurovania  
p. Peter Albert /zástupca Biomasa/   – jedna zmluva je nájomná na vykurovanie priestorov 
kotolne a druhá je na dodávku tepla do roku 2020. Súčasná zmluva končí 31.12.2017  
Róbert Vlček /poslanec obce/ - opýtal sa na obdobie ďalšej platnosti zmluvy 
p. Peter Albert /zástupca Biomasa/  - všetkým, ktorým teraz končia zmluvy, štandardne 
dávajú zmluvu na tri roky a do roku 2020 sa rozhodli upustiť od 3% zvýšenia, a garantovať 
cenu, akú majú všetci členovia 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – vyjadrila sa, že v túto chvíľu sú najdrahší, čo kúria 
biomasou 
p. Peter Albert /zástupca Biomasa/  – odpovedal resp. oponoval, že nie sú. Na stránke 
URSO sú zverejnené všetky rozhodnutia všetkých dodávateľov tepla 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – pokračovala, že všetky okolité školy, obce, čo kúria aj 
s plynom s porovnaním s naším vykurovaním, čo berie do úvahy len školské objekty, zaplatia 
v priemere za vykurovanie 13.000€ a my zaplatíme 35.000€. 
Držíte nás v pasci nie cenou, ale spotrebovaným teplom. Zimy sú teraz miernejšie  Cena je 
jedna vec. My máme stanovený opäť určitý počet KJ, ktoré musíme spotrebovať  a znova 
zaplatíme 60.000€ s obcou. Nás to prestáva baviť, stále o tom istom sa rozprávame. Toto 
rokovanie sme vyvíjali 7 rokov dozadu, nemohli sme s tým nič robiť - bola platná zmluva, 
ktorá bola podpísaná s bývalými vedeniami. Je ochotná zmluvu predĺžiť do konca júna a viac 
nie. 
Pavol Dedič /poslanec obce/ – zdá sa mu to zo strany Biomasy vydieranie, že zmluva trvá do 
31.12.2017, keďže vykurovacie obdobie trvá dlhšie. Prečo sa neprijal dodatok, ktorý by toto 
upravil?  
p. Peter Albert /zástupca Biomasa/  – zmluva je uzatvorená na základe účtovného obdobia 



Helena Rudinská /poslankyňa obce/ - predniesla pripomienku ohľadom výšky nájmu, ktorú 
Biomasa zaplatí obci Klokočov. Výška nájomného sa jej zdá smiešna s porovnaním s tým, čo 
obec Klokočov zaplatí 
p. Peter Albert /zástupca Biomasa/  – takto sa to dohodlo na schôdzi. Na OZ prišiel 
s návrhom a ak je požiadavka, že sa dodatok urobí do 30.06.2018, bude o tom informovať 
vedenie 
Róbert Vlček /poslanec obce/ - čo sa týka ponechania technológie – musí byť riešená 
odplatne. Aká je hodnota?  
p. Peter Albert /zástupca Biomasa/   – účtovná hodnota je už nulová, ale trhová hodnota - 
súdny znalec ohodnotí cenu technológie 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ - kotol je Biomasy – združenia. Chceme do zmluvy, aby 
si ho na vlastné náklady odstránili a zobrali so sebou. My nie sme v združení, a je to majetok 
združenia  
Jana Foldinová /poslankyňa obce/ – my máme zazmluvnené určité množstvo tepla ktoré 
máme odobrať. Či to teplo odoberieme alebo nie, musíme ho zaplatiť 
p. Peter Albert /zástupca Biomasa/ – cena tepla sa skladá z dvojzložkovej ceny – 
z variabilnej zložky, v ktorej je cena za palivo  a náklady na dopravu,   a fixnej zložky ceny 
tepla, kde sú opravy, poistenie  
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/  – v dodatku je presne určené, koľko musíme odobrať 
tepla  
 V diskusii poslanci ďalej pripomienkovali návrh zmluvy s Biomasou. Všetky 
pripomienky a požadované zmeny  sa zapracujú do návrhu zmluvy resp. dodatku a budú 
zaslané vedeniu Biomasy za účelom ďalšieho jednania.   
Vávra Jozef – poslancom OZ podal informácie k ďalšej možnej alternatíve, čo sa týka 
vykurovania ZŠ Klokočov a OÚ Klokočov. Predstavil technológiu a možné riešenie mobilnou 
kotolňou, vzhľadom na danú situáciu a možnostiach a aké palivo by bolo vhodné 
Miloš Gregor – podal ďalšie informácie o možnosti vykurovania ZŠ Klokočov a OÚ 
Klokočov. Starostke bol predložený aj návrh financovania. Vedia dodať kotolňu aj koncom 
roka, aby sa nemuselo nič prenajímať  /splátky prvé tri roky toľko koľko platíme teraz 
a potom už len palivo a prevádzku, energiu/ Ďalej informoval o možnosti vykurovania 
štiepkou alebo peletami 
Obecne zastupiteľstvo prerokovalo podmienky vykurovania Biomasou, združením 
právnických osôb so sídlom Kysucký  Lieskovec; neschválilo Návrh nájomnej zmluvy 
o dodávke a odbere tepla do 31.12. 2020 medzi Biomasou, združením právnických osôb so 
sídlom Kysucký Lieskovec a Obcou  Klokočov, 023 22  Klokočov a prijalo uznesenie č. 
303/2017.  
Hlasovanie: 6 poslancov ZA, 3 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
  
Bod č. 8 Informácie k verejnému osvetleniu v obci Klokočov - schválenie  
Veronika Haferová /starostka obce/ - informovala poslancov, že bolo namontovaných na 
skúšobné obdobie 9 nových svietidiel, ktoré boli namontované na zastávky 
p. Proksa – podal informácie k verejnému osvetleniu v obci Klokočov. Verejné osvetlenie by 
ostávalo v majetku obci počas celej zmluvnej viazanosti, súčasťou je svetelno technická 
štúdia. Rekonštrukcia by spočívala vo výmene 450ks svietidiel, rozvodné skrine za nové, 
kabeláž, svorky, uchytenie, háky, ďalší podružný materiál. Bol by vymenený  každý jeden 
prvok. Počas celej doby viazanosti  je servis – spoločnosť príde, opraví poruchu. Svietivosť 
kompletná – 3900 hodín ročne 
Veronika Haferová /starostka obce/  – či je možnosť doplnenie siete osvetlenia 
p. Proksa  – odpovedal, že áno a podal ďalšie informácie k verejnému osvetleniu 

V diskusii k predmetnému bodu rokovania poslanci OZ sa dohodli na modernizácii 



verejného osvetlenia v Obci Klokočov. 
Obecne zastupiteľstvo schvaľuje zámer  modernizácie verejného osvetlenia v obci 
Klokočov, 023 22  Klokočov a prijalo uznesenie č 304/2017. 
Hlasovanie: 6 poslancov ZA, 3 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Bod č. 9 Správa o výsledku z vykonanej kontroly – podnikateľská činnosť – 
obecný vodovod, rok 2016, I. polrok 2017 
Anna Gulčíková /kontrolór obce/ -  podala informácie k predmetnému bodu rokovania  
Helena Rudinská /poslankyňa obce/ – opýtala sa, koľko máme zamestnancov na vodovod 
a či je nutné nakupovať toľko vodomerov? 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/  - za pol roka 2017 sme v mínuse a to nie je 
podnikateľská činnosť. Musíme sa zamyslieť, čo s tým budeme robiť? Nebude sa to môcť 
takto robiť. Nesmie sa presúvať z roka do roka. Za rok musíme vybrať od ľudí toľko, koľko 
z merača odobrali vody. Príjmy a výdavky musia byť v jeden kalendárny rok 
Anna Gulčíková /kontrolór obce/ - doplnila, že na zásobách sú tam vodomery z r. 2013 
Helena Rudinská /poslankyňa obce/ - opýtala sa, či je nutné toľko vodomerov kupovať, aby 
sme neboli zbytočne v mínuse 
Anna Koniarová /pracovníčka OÚ/ - vodomery sa nové nekupovali, ale po výmene sa 
preciachovali. Je potrebné ešte vymeniť asi okolo 150 ks vodomerov 
Róbert Vlček /poslanec obce/  - opýtal sa na prevádzku motorového vozidla   
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/  –  navrhuje aby starostka urobila opatrenia, tak aby 
bola podnikateľská činnosť vyrovnaná 
Anna Koniarová /pracovníčka OÚ/ – ďalej informovala poslancov o postupe ciachovania 
vodomerov  
Helena Rudinská /poslankyňa obce/  – opýtala sa, koľko vodomerov je v celej obci? 
Anna Koniarová /pracovníčka OÚ/  – odpovedala, že 502 kusov 
Róbert Vlček /poslanec obce/  – dodal, že je potrebné pamätať na výmenu oplotenia 
ochranného zdroja – je  v kritickom stave  
 V diskusii, k predmetnému bodu rokovania,  poslanci OZ hľadali možnosti zníženia 
straty podnikateľskej činnosti  - vodovod v prehľade jednotlivých výdavkov a následne: 
Obecne zastupiteľstvo zobralo na vedomie Správu o výsledku z vykonanej kontroly – 
podnikateľská činnosť – obecný vodovod, rok  2016, I. polrok 2017, uložilo správe obce 
vykonať optimalizačné opatrenia na zníženie straty podnikateľskej činnosti -  vodovod 
a prijalo uznesenie č. 305/2017. 
Hlasovanie: 6 poslancov ZA, 3 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
  
Bod č. 10 Rozpočtové opatrenie č. 2/2017 
Ing. Jana Horčičáková /pracovníčka OÚ/ – informovala poslancov OZ, že sa zúčastnila 
seminára zo ZMOSu. Tlačia na obce, že keď sa narozpočtujú finančné prostriedky, aby sme 
ich využili. Ak obce skončia v prebytku – znamená to, že máme dosť financií a môžu nám  
krátiť podielové dane. Ak sa teda niečo ušetrí, je potrebné to presunúť na inú položku  
Obce sa zadlžujú a sú ako keby v prebytku – obce môžu dostať pokutu 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – doplnila, že  do konca októbra dali do programu, čo 
posielajú štvrťročné uzávierky dali ďalšie kolonky, kde obec musí už v októbri predvídať, či 
bude naplnený rozpočet, ktorý bol schválený. Dialo sa to, že výsledky boli skreslené. Pre  
obce a mestá bude nová povinnosť – naplnenie rozpočtu, predvídateľnosť  
Jana Foldinová /poslankyňa obce/  – ušetrili sa finančné prostriedky na hodových 
slávnostiach, aby sa kúpili do obce stany na podujatia, aby sme ich nemuseli platiť za 
požičiavanie  
Veronika Haferová /starostka obce/ – navrhuje presunúť finančné prostriedky na kúpu 



traktora  a nebrať leazing na traktor 
Ing. Jana Horčičáková /pracovníčka OÚ/ - je nutné riešiť aj ďalšie položky o ktorých 
vieme, že sa nevyčerpajú do konca roka. Je potrebné ich presunúť 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/  – informovala o položke na nákup konvektora do ŠJ. Je 
schválený kapitálový výdavok. Majú tri cenové ponuky, čo sa týka nákupu konvektora - 
potrebujú presunúť fin. prostriedky 
Ing. Jana Horčičáková /pracovníčka OÚ/  – upozornila na položku rozhlas 
Veronika Haferová /starostka obce/ - na Hrubom Buku chýbajú ešte 2 trúby a predĺžil by sa 
aj do Fojtíkov. Rozhlas smer do Zajacov – po p. A. Zajaca – bolo by tam potrebné 14 stĺpov + 
konzoly a požiadať SSE o súhlas. Išli by tam 4 trúby.  Ďalšia možnosť by bola prepojenie  ako 
je p. Brisudová –  je to okolo 1200m + stĺpy. My sa nezmestíme sa do 2000€ 
Róbert Vlček /poslanec obce/ – navrhol dorobiť oplotenie na cintoríne 
Anna Koniarová /pracovníčka OÚ/ - je potrebné meniť aj garážové dvere na budove 
prevádzok. Sú v zlom stave 
 V diskusii poslanci OZ sa dohodli a finančné prostriedky z položiek, z ktorých je 
zrejmé, že sa nevyčerpajú  do konca roka  presunuli na položky, kde sú potrebné  a chýbajú 
finančné prostriedky.  
Obecne zastupiteľstvo schválilo Rozpočtové opatrenie č. 2/2017 s úpravami a prijalo 
uznesenie č. 306/2017 
Hlasovanie: 6 poslancov ZA, 3 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Gacho Jozef neprítomný od 13:22 hod. 
 
Bod č. 11 Správa o nedoplatkoch, elektrická energia, na nájomnom 
a kúrení k 30.04.2017 
Helena Rudinská /poslankyňa obce/  – opýtala sa na nedoplatky za kúrenie, či tá výška 
nedoplatku je len za rok 2016 
Anna Koniarová /pracovníčka OÚ/ - odpovedala, že je to len za rok 2016 k 30.04. 2017. 
Informovala, že aktuálna výška nedoplatku je vo výške  27,02€ 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/  – opýtala sa na výšku nedoplatkov na nájomnom 
Helena Stopková /pracovníčka OÚ/ – informovala o výške nedoplatkov na nájomnom  
Veronika Haferová /starostka obce/  – niektoré nedoplatky sa riešia už cez právnika 
Róbert Vlček /poslanec obce/ – opýtal sa, či môžeme vypovedať nájomnú zmluvu 
Helena Stopková /pracovníčka OÚ/ – môžeme, ale oni nám musia byt odovzdať a následne 
informovala poslancov OZ o správe, ktorú poslal  právnik, v ktorej sú uvedené jednotlivé 
prípady, ktoré sú dané na riešenie právnikovi 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – my máme zobratý úver, ktorý treba splácať. Nemáme 
na to rozpočet, treba odniekiaľ splácať 
Róbert Vlček /poslanec obce/ – zistiť u právnika  ako treba postupovať, aby sme neplatičov 
z bytovky vysťahovali tak, aby sme neporušili zákon a dostali peniaze, ktoré nám dlžia  
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie Správu o nedoplatkoch, elektrická energia, na 
nájomnom a kúrení k  30.04. 2017, uložilo     správe obce riešiť nedoplatky právnou cestou 
a prijalo uznesenie č. 307/2017. 
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 3 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti, 1 neprítomný 
   
Bod č. 13 Žiadosť o súhlasné stanovisko OZ k novostavbe dreveného 
rodinného domu – M. Straka, bytom Klokočov 
Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka OÚ/ – informovala o predmetnom bode rokovania. Dom 
bude umiestnený v zastavanom území obce Klokočov, musí byť súhlasné stanovisko 
k výstavbe rodinného domu – parcely nie sú určené priamo na zastavanie. Stavebník má 



súhlasné stanovisko , odbor ŽP a súhlasné stanovisko od SSE. Budú vybavovať stavebné 
povolenie s tým, že sa to zapracuje do územného plánu. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo výstavbu rodinného domu a príslušenstva na parcelách 
CKN 7171 CKN 7172, a CKN 7173 v k.ú. Klokočov p. Strakovi Matejovi, bytom Hlavice 
1151, Klokočov, pričom príslušnú infraštruktúru si bude stavebník budovať a udržiavať na 
vlastné náklady, odporučilo   aby táto stavba bola zapracovaná do Doplnku k ÚP obce 
a prijalo uznesenie č. 308/2017. 
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 3 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti, 1 neprítomný 
 
Príchod Monika Jarošová 14:04 hod. 
 
Bod č. 15a) Žiadosť o opravu prístupovej cesty – MUDr. J. Dočekalová, 
bytom Kopečky, Žiadosť o opravu prístupovú cestu – F. Hafera, bytom 
Klokočov 
Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka OÚ/ – podala informácie k uvedeným bodom rokovania. 
Jedná sa o tú istú prístupovú cestu. P. Hafera prechádza k svojmu domu okolo domu p. 
Dočekalovej.  Časť cesty je zamapovaná. Časť ide cez súkromné pozemky a časť cesty ide 
cez lesné pozemky. Ďalej informovala poslancov, o ktoré úseky cesty sa jedná na základe 
priloženej katastrálnej mapy, ktorú poslanci obdržali v materiáloch. 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/  – schvália mu opravu cesty, ak pustí aj ostatných 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie Žiadosť o opravu prístupovej cesty MUDr. J. 
Dočekalová, bytom Kopečky  ČR, schválilo Žiadosť o opravu prístupovej cesty MUDr. J. 
Dočekalová, bytom Kopečky ČR. Obec sa  bude zaoberať opravou časti cesty, ktorá je 
mapovaná. Pri nemapovanej časti cesty obec poskytne  výpomoc s technikou po súhlase 
vlastníkov pozemkov a prijalo uznesenie č. 309/2017 
Hlasovanie: 6 poslancov ZA, 3 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie Žiadosť o opravu prístupovej cesty p. Hafera 
František, bytom Klokočov 373, Schválilo Žiadosť o opravu prístupovej cesty p. Hafera 
František, bytom Klokočov 373. Obec sa  bude zaoberať opravou časti cesty, ktorá je 
mapovaná. Pri nemapovanej časti cesty obec poskytne výpomoc s technikou po súhlase 
vlastníkov pozemkov a prijalo uznesenie č. 310/2017. 
Hlasovanie: 6 poslancov ZA, 3 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Bod č. 12 Schválenie odpredaja parciel – Ing. V. Cisárik, bytom Žilina, Bc. 
M. Cisárik, bytom Čadca 
Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka OÚ/  – podala informácie poslancom o predmetnom 
bode rokovania. Dňa 30.06.2017 bol uznesením č. 275/2017 schválený zámer odpredaja 
pozemkov. Návrh bol zverejnený na obecných tabuliach a na stránke obce dňa 24.07.2017. 
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 p. 
Ing. Vladimírovi Cisárikovi, Tulská 2980/29, 010 08 Žilina v podiele ½ a p. Bc. Michalovi 
Cisárikovi, 17. novembra 2700/16, 022 01 Čadca v podiele ½ za cenu 0,50 EUR/m2 parcelu 
CKN 5481/3- 543 m2- záhrada, ktorá vznikla z parcele EKN 9-28447/501,  ktorá je vedená 
na LV 15838, parcelu CKN 5480/4 - 809 m2- zast. plocha, ktorá vznikla z EKN parciel 9-
28447/601, z EKN   9-28447/702 a z EKN 9-28447/803, vedených na LV 15838, 
a parcelu CKN 5482/3 - 69 m2-trvalý trávny porast, ktorá bola vytvorená z CKN 
5482/1, vedenej na LV 1876. Parcele  CKN 5481/3, CKN 5480/4 a CKN 5482/3  sa 
nachádzajú v obci Klokočov, kat. územie Klokočov a boli vytvorené geometrickým 



plánom č. 048/2017, vyhotoveným f. Geodetické práce, Ing. Anna Tomašcová, 
Komenského 135, 022 01 Čadca, úradne overený Okresným úradom Čadca, katastrálny 
odbor dňa 3.5.2017 Ing. Teréziou Targošovou. Dôvodom prípadu osobitného zreteľa   je, 
že parcely sa nachádzajú v blízkosti rodinného domu, sú oplotené a od roku 1992 platili za 
tieto pozemky daň z nehnuteľnosti p. Ing. Cisárik Vladimír a t.č. neb. Cisárik  Peter, po 
ktorom je dedič Bc. Michal Cisárik, odporučilo uzatvoriť kúpnu zmluvu podľa 
schvaľovacej časti uznesenia Náklady spojené s uzatvorením kúpnej zmluvy a návrh na 
vklad do katastra nehnuteľností  hradia nadobúdatelia. Zodpovedná: správa obce, Termín: 
po dohode s kupujúcimi a prijalo uznesenie č. 311/2017. 
Hlasovanie: 6 poslancov ZA, 3 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
  
Bod č. 14d) Žiadosť o opravu miestnej komunikácia pred rodinným domom 
– A. Kubošková, bytom Klokočov 
Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka OÚ/ – podala informácie k predmetnému bodu 
rokovania. Na OÚ bola doručená žiadosť o opravu prístupovej komunikácie. Uvedená parcela 
nie je majetkoprávne vysporiadaná, užívateľ je Obec Klokočov, pozemok je vedený ako 
poľnohospodárska komunikácia.  
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/  – vyjadrila sa, že ak sa jedná len o opravu toho čo tam 
je poškodené - jedná sa o úsek cca 20 metrov. Je tam potrebne dať ešte jednu – dve rúry. 
Chatár, ktorý tam je,  to už tam z nejakej časti opravil,.  
Veronika Haferová /starostka obce/ - je tam poškodený plot – stavajú tam chatu - navážajú 
sa ku plotu. Umiestnia sa  dve rúry, naviesť a zasypú sa korene 
Obecné zastupiteľstvo schválilo Žiadosť o úpravu miestnej komunikácie pred rodinný dom 
Anny Kuboškovej, bytom  Klokočov č. 220 a prijalo uznesenie č. 312/2017 
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 3 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti, 1 neprítomný 
 
  
Bod č. 14e) Žiadosť o vybudovanie verejného osvetlenia – M. Šperka, 
bytom Bahoň 
Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka OÚ/  – podala informácie k predmetnému bodu 
rokovania. Zrejme budeme musieť rokovať s obcou Staškov – zistili sme, že obec Klokočov 
tam nemá verejné osvetlenie.  Osvetlenie je z obce Staškov. 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/ - o koľko stĺpov sa jedná? 
Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka OÚ/  - jedná sa o jeden stĺp 
Obecné zastupiteľstvo neschválilo Žiadosť p. Milana Šperku,  bytom Báhoň o vybudovanie 
verejného  osvetlenia a prijalo uznesenie č. 313/2017. 
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 3 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti, 1 neprítomný 
 
Bod č. 14f) Žiadosť o poskytnutie asfaltovej drte – L. Kolesár, bytom 
Klokočov 
Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka OÚ/ – podala informácie k predmetnému bodu 
rokovania.  
Helena Rudinská /poslankyňa obce/ - opýtala sa, či máme dosť asfaltovej drte? 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ - poskytol by sa aj iný materiál 
Obecné zastupiteľstvo schválilo Žiadosť p. Ladislava Kolesára, bytom Vrchpredmier 
o poskytnutie asfaltovej  drte  /prípadne iného materiálu/ a prijalo uznesenie č. 314/2017. 
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 3 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti, 1 neprítomný 
 
  



Bod č. 14g) Vystúpenie ZŠ Klokočov zo SŠÚ Turzovka a vstup ZŠ Klokočov 
do SŠÚ Raková 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – informovala poslancov OZ o predmetnom bode 
rokovania. Školský úrad Raková pre nich robí 2 roky materiály, rôzne školenia 
Obecné zastupiteľstvo schválilo vystúpenie ZŠ Klokočov č. 976, 023 22 Klokočov zo SŠÚ 
Turzovka k 15.09.2017 a vstup do SŠÚ Raková od  15.09.2017, schválilo    vstup ZŠ 
Klokočov č. 976, 023 22  Klokočov do SŠÚ Raková od  15.09.2017 a prijalo uznesenie č 
315/2017. 
Hlasovanie: 6 poslancov ZA, 3 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 

 
Bod č. 14h) Žiadosť o verejné osvetlenie v obci Klokočov – u Stuchlíkov 
Veronika Haferová /starostka obce/ - informovala poslancov OZ o doručenej žiadosti, 
v ktorej žiadajú o rozšírenie  verejného  osvetlenia a rozhlas 
Obecné zastupiteľstvo schválilo Žiadosť M. Slezáka a D. Slezákovej, bytom Klokočov 
o rozšírenie verejného osvetlenia  a rozhlasu v časti Klokočov – Kornica a prijalo uznesenie 
č. 316/2017 
Hlasovanie: 6 poslancov ZA, 3 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Bod č. 14i) Žiadosť o dokončenie opravy cesty – lokalita Klokočov – 
Ústredie a rozšírenie verejného osvetlenia 
Helena Rudinská  /poslankyňa obe/ – podala informácie k predmetnému bodu rokovania. 
Začalo sa to tam z časti opravovať, ale je potrebné to dokončiť – ako býva Tuhovčák, p. 
Želiecká,  lebo keď pôjde ťažké auto, tak tá cesta upadá – dať tam ešte jednu rúru a spevniť to 
tam, lebo cesta upadne celá. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo Žiadosť o úpravu cesty v časti obce Klokočov Ústredie 
a prijalo uznesenie č. 317/2017. 
Hlasovanie: 6 poslancov ZA, 3 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Veronika Haferová /starostka obce/ - bola za ňou p. Čagaľová, aby sa upravila  cesta – smer 
Kyčery  
Helena Rudinská /poslankyňa obce/ - je to tam veľmi vymyté, keď je búrka všetko sa valí 
dole cestou. Sú tam koľaje 
Anna Gulčíková /kontrolórka obce/ - už pri vstupe na cestu na Rieke  je tam veľká diera, 
cesta sa prepadá - na zastávke – je tam diera. Ak to tam spadne, potom sa na tú cestu už 
nedostanú a obyvatelia budú odrezaní 
 
Diskusia 
Veronika Haferová /starostka obce/ – ďakuje pohrebnej službe Archa za modernizáciu 
priestorov, omaľovanie, vynovenie priestorov pohrebníctva. Je tam ešte potrebné kúpiť 
svietniky, tak by sa podieľala na kúpe svietnikov obec; 

- Informovala ďalej . Je kúpno - predajná zmluva – je odpredané auto zn. Audi, auto 
UAZ; 

- Žiadajú vykosiť okolo vedľajších ciest – situácia je alarmujúca. Obec je veľmi 
rozsiahla, radi že sa pokosia hlavné trasy a cintorín 

- Opýtala sa na auto Suzuky – či sa  dá  oceniť oceňovacej komisii 
Helena Stopková /pracovníčka OÚ/ – končí tam STK kontrola. Zostatková cena je tam 
0eur. Možnosťou je  buď OZ schváli cenu, alebo stanoví cenu oceňovacia komisia  

Poslanci OZ sa dohodli dať auto oceniť oceňovacou  komisiou. 
Róbert Vlček /poslanec obce/ – opýtal sa, či auto netreba  odhlásiť 



 
Odchod: Vlasta kašíková,  14:45 hod. 
     Monika Jarošová, 14:45 hod. 
Veronika Haferová /starostka obce/  – auto sa odhlási a dá sa to oceňovacej komisii oceniť 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/ - začalo sa okolo cesty vyrezávanie a štiepkuje sa to, 
treba orezávať  zákruty,  sú neprehľadné 

- je potrebné sa dohodnúť na stretnutí, čo sa týka kúrenia 
 
Koniec 15:00 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Z Á V E R 

 
Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie  ukončila. 
Ukončenie: 15:00  hod. 
 
 
V Klokočove  14. september 2017 
 
 
 
Overovatelia: 
Jana Foldinová................................................................................... 
 
 
Róbert Vlček..................................................................................... 
 
 
 
 
Zapisovateľka: 
Mgr. Paula Pápolová ..................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
        Veronika Haferová 
            starostka obce 
 


