
Zápisnica z 28. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa  
2.02.2018 

________________________________________________________ 
Začiatok zasadnutia: 15:00 hod. 
Dvadsiateôsme zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla Jana Foldinová, poverená 
zastupovaním starostky  obce Klokočov Veroniky Haferovej. Skonštatovala, že z počtu 9 
poslancov je prítomných    6 poslancov, čiže zastupiteľstvo je uznášania schopné. 
Prítomní: Vlasta Kašíková 
     Pavol Dedič  
                Helena Rudinská 
                Jana Foldinová 
     Jozef Gacho                Príchod 16:15 hod. 
     Róbert Vlček 
     Ing. Radoslav Zajac 
                Monika Jarošová        Príchod 15:10 hod.               
Ospravedlnený: Pavol Čagaľa        
 
Voľba návrhovej komisie a overovateľov 
 
Návrhová komisia:  Róbert Vlček, Ing. Radoslav Zajac 
Overovatelia:              Monika Jarošová, Pavol Dedič 
Zapisovateľka: Mgr. Paula Pápolová 
 
Jana Foldinová /zástupkyňa starostky/- následne prečítala program rokovania OZ. Do 
programu rokovania do bodu Rôzne doplnila: Informácie o spoločnom kompostovisku TKO 
Semeteš; Vyjadrenie k listu od Jozefa Gacha zo dňa 23. januára 2018; Bod 16 b) Prehľad 
rozpočtových nákladov na elektrickú prípojku. Róbert Vlček doplnil Žiadosť od p. Muchovej 
o rozšírenie verejného osvetlenia. 
Poslanci Obecného zastupiteľstva sa dohodli na zmene poradia bodov v programe rokovania.  
Obecné zastupiteľstvo schválilo program rokovania a prijalo uznesenie č. 374/2018.  
Hlasovanie: 
ZA: Vlasta Kašíková, Monika Jarošová, Róbert Vlček, Helena Rudinská, Ing. Radoslav    
        Zajac, Pavol Dedič, Jana Foldinová 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Neprítomný: Jozef Gacho 
 
Bod č. 18d) 
Jana Foldinová /zástupkyňa starostky/ – prečítala  list od p. Jozefa Gacha, v ktorom ju 
žiadal o zaslanie Poverenia na zástup starostky obce. Následne sa k listu vyjadrila a predložila  
stanovisko z MV SR     k povereniu a vyjadrenie od právnika. Vyjadrenia  spoločne 
s poverením dala kolovať poslancom.  
Pozn. Stanovisko MV SR a vyjadrenie advokátskej kancelárie k povereniu na zastupovanie 
starostu tvorí prílohu zápisnice. 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie  poverenie Jany Foldinovej ako zástupkyne 
starostky obce, o ktorom boli poslanci  informovaní dňa 2.02.2018. Toto písomné poverenie 
je účinné od 23.10.2017 a je uložené k nahľadnutiu na Obecnom úrade Klokočov, úsek  
PAM a prijalo uznesenie č. 375/2018. 
Hlasovanie: 



ZA: Vlasta Kašíková, Monika Jarošová, Róbert Vlček, Helena Rudinská, Ing. Radoslav    
        Zajac, Pavol Dedič, Jana Foldinová 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Neprítomný: Jozef Gacho 
 
Bod č. 18g) Žiadosť občanov miestnej časti Klin – Helena Stopková, bytom 
Klin  
p. Vrbinár /za žiadateľov/ – predniesol základné informácie k uvedenej žiadosti. Občanom 
danej lokality sa jedná hlavne o opravu cesty a vývoz smetí, nakoľko kontajnery sú dosť 
vzdialené od ich nehnuteľností. Navrhuje, aby do ich lokality zachádzal KUKA voz 
a vyvážali sa popolnice.  
Jana Foldinová /zástupkyňa starostky/  - rokovala s novým riaditeľom TKO Semeteš. 
Dohodla sa s ním, aby v obci prešli všetky možné trasy, kde by mohol zachádzať KUKA voz 
a poriešili sa tieto lokality popolnicami. Čo sa týka cesty, je zaradená v poradovníka. 
p. Vrbinár /za žiadateľov/  – uviedol, že  cesta je v katastrofálnom stave 
Pavol Dedič /poslanec obce/ - na cestu sa boli pozerať koncom minulého roka, súhlasí, že je 
v zlom stave 
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/  –  v obci Klokočov  je veľmi veľa ciest a je rád, že sa  
začalo s opravami. Ak budú finančné prostriedky, bude sa v tom pokračovať.  
p. Vrbinár /za žiadateľov/  –  cestu je potrebné odvodniť a spevniť brehy betónovým 
oporným múrom 
Jana Foldinová /zástupkyňa starostky/  - minule  žiadala z povodia Váhu o kamenivo. Už 
je jedna lokalita, kde sa kamenivo použije a spevnili by ním aj lokalitu, ako býva p. Vrbinár 
Róbert Vlček /poslanec obce/ – navrhuje osloviť povodie Váhu, aby pozreli uvedenú lokalitu 
Jana Foldinová /zástupkyňa starostky/ - zvolá sa stretnutie s p. Pavelom z povodia Váhu, 
na cestu sa navezie  kameň, aby obyvateľom aspoň takto pomohli a taktiež bude stretnutie 
s TKO Semeteš 
 
Príchod Jozef Gacho 16:15 
 
Obecné zastupiteľstvo uložilo správe vedenia obce zvolať stretnutie s Povodím Váhu, za 
účelom spevnenia brehu do  lokality časti Klín u Mudríkov, podľa žiadosti p. Heleny 
Stopkovej, bytom Klokočov, Klín  u Mudríkov; schválilo rozšírenie verejného osvetlenia 
v lokalite Klokočov, Klín u Mudríkov (rod. Stopková,   rod. Vrbinárová) a prijalo uznesenie 
č. 376/2018. 
Hlasovanie: 
ZA: Vlasta Kašíková, Monika Jarošová, Róbert Vlček, Helena Rudinská, Ing. Radoslav    
        Zajac, Pavol Dedič, Jana Foldinová, Jozef Gacho 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Bod  č.  18r) Žiadosť o spevnenie povrchu prístupovej cesty od vlastníkov 
nehnuteľnosti  z časti obce Klokočov - Kornica 
Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka OÚ/ – podala vstupné informácie k predmetnému bodu 
rokovania 
p. Kuljovský /za žiadateľov/ – ďalej informoval, že to je  jediná prístupová cesta 
k uvedeným nehnuteľnostiam uvedených v žiadosti č.j. 14/2018 
Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka OÚ/  – v mape je uvedená parcela zakreslená, ale nie je 
to miestna komunikácia. Bude tam aj problém vyrovnávať ornicu a navážať kamenivo. 



Pozemok je spoločný, pôvodne vedený ako pasienok, nie je LV, užívateľ – spoločné majetky 
osady Šamajovia 
p. Kuljovský /za žiadateľov/ – je to jediný prístup. Je to pôvodný pasienok a je vyjazdený 
ako stará vozová cesta. Keď poprší, auto sa na ceste nedokáže udržať, čokoľvek sa tam dá – 
sa zatlačí do zeme. 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/  – pozná danú lokalitu. Bolo by potrebné tam pomôcť – 
pomohli sme viacerým lokalitám, tu sa ešte nepomohlo. Je za to, aby obec poskytla pomoc. 
Plochu je potrebné zhrnúť, vysypať hrubším kamenivom  
Jana Foldinová /zástupkyňa starostky/  - je potrebné zabezpečiť vstupy na uvedený 
pozemok. Opýtala sa p. Kuljovského, či to bude z jeho strany možné? 
p. Kuljovský /za žiadateľov/ - odpovedal, že nebude problém 

V diskusii sa poslanci OZ dohodli, že sa na úrad zvolá stretnutie, kde sa bližšie 
dohodnú, aká pomoc bude  najvhodnejšia a či budú  uvedení žiadatelia ochotní prispieť na 
opravu prístupovej cesty. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo Žiadosť o spevnenie povrchu prístupovej cesty žiadateľov 
p. Chotovinskej A., PhDr.  Kuljovskej E., Ing. Orlinskej J., Ing. Budača M., Šamajovej M. 
v spolupráci s OÚ Klokočov, pričom na nákladoch sa z časti budú podieľať uvedení 
žiadatelia a prijalo uznesenia č. 377/2018. 
Hlasovanie: 
ZA: Vlasta Kašíková, Monika Jarošová, Róbert Vlček, Helena Rudinská, Ing. Radoslav    
        Zajac, Pavol Dedič, Jana Foldinová, Jozef Gacho 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Bod č. 5  Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy – František Krištiak, bytom 
Klokočov, Hlavice 
Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka OÚ/ – predniesla vstupné informácie k predmetnému 
bodu rokovania a možnosti ukončenia nájomnej zmluvy. Platbu za nájom chce oslobodiť 
z toho dôvodu, že mu bol znemožnený vstup na daný pozemok v období, kedy bola robená 
ČOV pri 15 b.j. na Hlaviciach. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo Dohodu o ukončení nájomnej zmluvy medzi Obcou 
Klokočov, v zast. starostkou obce  Veronikou Haferovou a F. Krištiakom, bytom Hlavice  
k 31.01.2018; B) schválilo Odpustenie platenia nájmu za 3. a 4. štvrťrok 2017 vo výške 
300,. /tristo/ eur, z dôvodu, že  obec znemožnila prístup na pozemok , nakoľko obec 
potrebovala tento pozemok využiť pri práci na ČOV pri 15 b.j. na Hlaviciach a prijalo 
uznesenie č. 378/2018. 
Hlasovanie: 
ZA: Vlasta Kašíková, Monika Jarošová, Róbert Vlček, Helena Rudinská, Ing. Radoslav    
        Zajac, Pavol Dedič, Jana Foldinová, Jozef Gacho 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Bod č. 6 Vyjadrenie advokátskej kancelárie JUDr. Stopka, JUDr. Cisárik, 
s.r.o. k listu BIOMASA Obci Kloko čov 
Jana Foldinová /zástupkyňa starostky/  – podala vstupné informácie k predmetnému bodu 
rokovania  
Jozef Gacho /poslanec obce/ – zaujíma ho, ako ide Obec Klokočov ďalej postupovať, aby si 
BIOMASA vysporiadala  kotolňu   
Jana Foldinová /zástupkyňa starostky/  – právnik, ktorý koná v tejto veci, bude BIOMASE 
adresovať list  z neoprávneného obohacovania a bude žiadať  vysporiadať náš podiel. Zatiaľ 



v kotolni od nového roka BIOMASA nebola. Na základe vyjadrenia právnika - kotol nie je vo 
vlastníctve obce 
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/  – poznamenal, že týmto vyjadrením sa predíde  
zbytočným špekuláciám. Máme právnika – je potrebné, aby už on riešil veci s BIOMASOU 
Róbert Vlček /poslanec obce/ – následne citoval zo Stanov Biomasy -  podmienky pri zániku 
člena Biomasy a kedy vzniká nárok na vyrovnávací podiel 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie  List advokátskej kancelárie JUDr. Stopka 
k problematike BIOMASA, Kysucký Lieskovec a prijalo uznesenie č. 379/2018. 
Hlasovanie: 
ZA: Vlasta Kašíková, Monika Jarošová, Róbert Vlček, Helena Rudinská, Ing. Radoslav    
        Zajac, Pavol Dedič, Jana Foldinová, Jozef Gacho 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Bod č.  7 Zrušenie a schválenie uznesenia k : Zmeny a doplnky k ÚPN-O 
Klokočov 
Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka OÚ/ - podala vstupné informácie k predmetnému bodu 
rokovania. Tento rok je možnosť opäť podať žiadosť o finančné prostriedky na územný plán. 
Uchádzali sme sa aj vlani, žiadosť neprešla, preto je potrebné zrušiť pôvodné uznesenie 
z roku 2017 a prijať aktuálne uznesenie, ktoré bude tvoriť prílohu k Žiadosti o poskytnutie 
dotácie na spracovanie doplnku k ÚPN-O. V prípade poskytnutia dotácie bude vytvorená 
komisia, ktorá vyberie lokality a aby sa  niektoré domy na základe žiadostí a súhlasných 
stanovísk zapracovali do doplnku územného plánu.  Proces aby netrval dlhšie ako tri roky.  
Obecné zastupiteľstvo ruší Uznesenie č. 233/2017 zo dňa 1.2.2017, že proces obstarávania 
a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie – Zmeny a doplnky č. 1 k ÚPN-O 
Klokočov potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie a prijalo 
uznesenie č. 380/2018.  
Hlasovanie: 
ZA: Vlasta Kašíková, Monika Jarošová, Róbert Vlček, Helena Rudinská, Ing. Radoslav    
        Zajac, Pavol Dedič, Jana Foldinová, Jozef Gacho 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo súhlasilo že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej 
dokumentácie – Zmeny a doplnky č. 1 k ÚPN-O Klokočov potrvá najviac tri roky od 
uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie a prijalo uznesenie č. 381/2018. 
Hlasovanie: 
ZA: Vlasta Kašíková, Monika Jarošová, Róbert Vlček, Helena Rudinská, Ing. Radoslav    
        Zajac, Pavol Dedič, Jana Foldinová, Jozef Gacho 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Bod č.  8  VZN obce Klokočov č. 1/2018 o určení miesta a času zápisu detí 
do 1. ročníka ZŠ v zriaď pôsobnosti Obce Klokočov -  Návrh 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – podala vstupné informácie  k predmetnému bodu 
rokovania. VZN sa schvaľuje každoročne a Obec Klokočov v ňom určuje miesto a čas zápisu 
detí do 1. ročníka ZŠ.  
Obecné zastupiteľstvo schválilo Všeobecne záväzné nariadenie Obce Klokočov č. 1/2018 
o určení miesta a času zápisu  detí do 1. ročníka ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce 
Klokočov a prijalo uznesenie č. 382/2018. 



Hlasovanie: 
ZA: Vlasta Kašíková, Monika Jarošová, Róbert Vlček, Helena Rudinská, Ing. Radoslav    
        Zajac, Pavol Dedič, Jana Foldinová, Jozef Gacho 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Bod č.  9  Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 
projektu vo výške 5% v programe Podpora rozvoja športu na rok 2018 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/  – podala vstupné informácie k predmetnému bodu 
rokovania. ZŠ tento rok opäť podáva projekt o poskytnutie dotácie v programe Podpora 
rozvoja športu na rok 2018, v podprograme č. 4 nákup športovej výbavy pre ZŠ Klokočov.  
Obecné zastupiteľstvo schválilo Zabezpečenie finančných prostriedkov na 
spolufinancovanie projektu, na ktorý požaduje dotáciu vo výške 5% zo sumy projektu 
realizovaného v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe 
Podpora rozvoja športu na rok 2018, v podprograme č. 4 Nákup športovej výbavy pre 
Základnú školu Klokočov a prijalo uznesenie č. 383/2018. 
Hlasovanie: 
ZA: Vlasta Kašíková, Monika Jarošová, Róbert Vlček, Helena Rudinská, Ing. Radoslav    
        Zajac, Pavol Dedič, Jana Foldinová, Jozef Gacho 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Bod č.  10 Návrh na prenájom bytu č. 3, Hlavice č.s. 1083 z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa   
Elena Stopková /pracovníčka OÚ/  – podala vstupné informácie k predmetnému bodu 
rokovania.  Pôvodný nájomca, ktorému bol schválený prenájom bytu, už nemá záujem 
o nájom bytu. Je potrebné zrušiť nájom pôvodnému nájomcovi a schváliť spôsob prenájmu 
majetku obce Klokočov z dôvodu hodného osobitného zreteľa novému žiadateľovi.  
Jozef Gacho /poslanec obce/ - v návrhu je uvedená cena za prenájom bytu. Opýtal sa, či už 
vieme aké budú ďalšie úhrady za plnenia spojené s užívaním bytu, aby vedel nájomca presnú 
sumu 
Elena Stopková /pracovníčka OÚ/  - dohodne sa to v nájomnej zmluve, v ktorej sa stanovia 
určité zálohy. Ďalej informovala o postupe prenájmu. Ako prvý krok sa schváli spôsob 
prenájmu – musí byť zverejnený min. 15 dní na internetovej stránke obce a na informačnej 
tabuli obce a na ďalšom zasadnutí OZ sa schváli samotný prenájom nájomcovi. 
Obecné zastupiteľstvo zrušilo uznesenie č. 330/2017 zo dňa 27.10.2017; prerokoval žiadosť 
A. Macha, bytom  023 22  Klokočov o  prenájom bytu v dome č.s. 1083,  Hlavice; 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 A. Machovi, bytom 023 22  Klokočov. Cena za prenájom 
bytu: 25,17 Eur / mesačne + úhrady za plnenia spojené s užívaním bytu 
Doba nájmu 1 rok a prijalo uznesenie č. 384/2018 
Pozn. Celé znenie uznesenia tvorí prílohu zápisnice 
Hlasovanie: 
ZA: Vlasta Kašíková, Monika Jarošová, Róbert Vlček, Helena Rudinská, Ing. Radoslav    
        Zajac, Pavol Dedič, Jana Foldinová, Jozef Gacho 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 



Jana Foldinová /zástupkyňa starostky/  - k návrhu na prenájom bytu č. 3 ešte dodala, že 
tam je naša kotolňa. Zatiaľ sa to len temperovalo,  ale ak sa byt prenájme, bude potrebné kúriť 
viac. Informovala poslancov OZ, že  je potrebné teraz kúpiť uhlie, ak sa nájomca do bytu 
nasťahuje. 
 
 
Bod č. 11 Zrušenie uznesenia č. 356/2017 zo dňa 14. decembra 2017 
Jana Foldinová /zástupkyňa starostky/  - dňa 14. decembra 2017 bolo prijaté uznesenie, 
v ktorom sa schválilo v programe vnútorná kontrola navýšenie úväzku kontrolórke obce 
Klokočov z dvoch hodín na štyri hodiny od 1.01.2018. Vzhľadom na to, čo sa dialo na 
sociálnych sieťach, kontrolórka obce zmluvu nepodpísala. Je prítomných viac poslancov, 
preto opätovne dávajú tento bod na prerokovanie. 
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/  – navrhuje odprezentovať, z akého dôvodu sa má 
kontrolórke úväzok navýšiť a pokiaľ sa poslanci OZ dohodnú, súhlasí s navýšením úväzku 
Róbert Vlček /poslanec obce/ - ak je potreba, aby kontrolórka mala 4 hodiny, súhlasí  
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/  - vyjadrila sa, že svoj názor nezmení a súhlasí 
s navýšením úväzku 
Pavol Dedič /poslanec obce/ - vyjadril sa, že tak isto súhlasí 
Helena Rudinská /poslankyňa obce/ - súhlasí, aby kontrolórke ostali 4 hodiny, je toho veľa 
Jozef Gacho /poslanec obce/ - je proti, nesúhlasí s navýšením úväzku. Predtým sa 
kontrolórke úväzok znížil na dve hodiny. Keď sa na minulom OZ schvaľovali odmeny, mala 
nato kontrolórka upozorniť hneď   
Anna Gulčíková /kontrolórka obce/ - odpovedala, že jej nikto nehovoril, aby sa zaoberala 
zásadami, ktoré  si poslanci schválili  
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje zrušenie Uznesenia č. 356/2017 zo dňa 14. decembra 
2017 v plnom znení a prijalo uznesenie č. 385/2018. 
Hlasovanie: 
ZA: Vlasta Kašíková, Monika Jarošová, Róbert Vlček, Helena Rudinská, Ing. Radoslav    
        Zajac, Pavol Dedič, Jana Foldinová,  
Proti: Jozef Gacho 
Zdržal sa: - 
Jozef Gacho /poslanec obce/ - dodal, aby sa potom uviedlo, o koľko sa kontrolórke  navýši 
plat pri zvýšení úväzku  
 
Bod č. 12 Zrušenie uznesenia č. 362/2018 zo dňa 14. decembra 2017 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – vyjadrila sa k uzneseniu č. 362/2018 zo dňa 14. 
decembra. Ďalej vysvetlila postup, ako to bolo a na základe čoho uvedené uznesenie 
vytvorené.  Na finančnej komisii schválili odmenu starostke obce vo výške 50% zo 
štvrťročného funkčného platu, odmenu zástupcom starostky so spätnou platnosťou do výšky 
funkčného platu starostky a naďalej počas celého zastupovania, odmenu poslancom za 
mimoriadne pracovné stretnutia počas roku 2017. Zrejme došlo k nedorozumeniu. Myslí si, že 
starostka obce si odmenu zaslúžila, ale vyplatená byť nemôže, nakoľko starostka je PN,  
poberá dávky zo Sociálnej poisťovne. To znamená, že do dnešného dňa jej nič vyplatené 
nebolo. 
Čo sa týka zástupcov starostky: v súlade so zákonom majú byť vyplatení formou odmeny 
a nesmieme ich diskriminovať a plat má byť primeraný.  
Čo sa týka odmeny poslancom za mimoriadne pracovné stretnutia – o žiadnych odmenách vo 
výške 100 €  sa na OZ nehovorilo.  



Jozef Gacho /poslanec obce/  – na OZ sa hovorilo o sume 10 € za jedno pracovné stretnutie. 
Sumu 100€ uviedol preto, lebo vie koľko krát mu volala starostka ohľadne pracovných 
stretnutí,  z ktorých sa vždy ospravedlnil 
Anna Gulčíková /kontrolórka obce/  – každé pracovné stretnutie poslancov , musí byť 
podložené prezenčnou listinou a ani na jednom stretnutí sa prezenčná listina nedala podpísať 
Pavol Dedič /poslanec obce/  – žiada celé OZ,  aby sa od roku 2006 vytiahlo odmeňovanie 
zástupcu starostu obce a chce, aby sa to zverejnilo. Zároveň žiada, aby sa zverejnil aj jeho plat 
počas jeho zastupovania. 
Jozef Gacho /poslanec obce/  - opýtal sa, keď sa schválili odmeny, prečo ste mlčali? 
Jana Foldinová /zástupkyňa starostky/  – schvaľovanie odmien nebolo v zásadách 
odmeňovacieho poriadku poslancov. Kontrolórka obce nás okamžite upozornila a vyplatenie  
odmien sa ihneď zastavilo. 
Jozef Gacho /poslanec obce/   – čakal do 20. decembra, ale nič sa nerobilo - až keď sa ozval 
listom, že boli schválené neoprávnené odmeny. Opýtal sa, prečo sa teda nezvolalo obecné 
zastupiteľstvo?  
Jana Foldinová /zástupkyňa starostky/  - obecné zastupiteľstvo chcela zvolať, aby sa to 
vysvetlilo, ale poslanci sa nemohli zúčastniť a odmeny zakázala vyplatiť  
Róbert Vlček /poslanec obce/ - je proti vyplateniu odmien starostke obce a poslancom za 
pracovné stretnutia. Obec je v takom stave akom je, nie je oplotený cintorín, kultúrny dom 
nemáme, dom smútku a ďalšie veci.  Čo sa týka odmeňovania zástupcu starostu, v zákone je 
písané, že poslanec, ktorý je vo výkone funkcie zástupcu starostu, patrí mu primeraný plat od 
obce a ak to robí 8 hodín denne, tak potom si myslí že 30 eur uvedených v zásadách 
odmeňovania je málo. Je proti odmenám, ale nie je proti rozumnému odmeňovaniu zástupcu 
starostky. Preto sa pýtal aj na poverenie zástupkyne starostky, v akom rozsahu je.  
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/  - čo sa týka odmeny starostky -  nikdy nepovedal, že si 
starostka odmenu nezaslúži. Čo sa týka zástupcov starostu – je to problém, ktorý nie je 
definovaný ani v zákone. Proti platu zástupcu starostu nemá žiaden problém, lebo pokiaľ 
nastúpi nový zamestnanec riadiť obec, je to skutočne náročné. Preto je treba upraviť  
odmeňovací poriadok a určité veci v ňom špecifikovať -  čo sa týka dlhodobosti  PN a ďalšie 
veci. Čo sa týka odmeňovania poslancov, sú schválené zásady odmeňovania, na základe 
ktorých sa poslanci odmeňujú .  
Pavol Dedič /poslanec obce/  – nevedel, čo ide finančná komisia navrhnúť. Nešiel tu 
zastupovať starostku pre peniaze. Uviedol, že sa s p. Gachom poznajú roky a mohli si to 
vyrozprávať inak. Vyjadril sa k jeho listu, že tiež sa chce brániť. Chce očistiť svoje meno, 
preto navrhuje prijať uznesenie, koľko kto zobral odmeny od r. 2006 
Jozef Gacho /poslanec obce/   -  do listu napísal len to, čo poslanci schválili. Nepovedal na p. 
Dediča, že peniaze zobral, ale aké odmeny boli uznesením schválené. Ďalej navrhuje, aby sa 
do zápisnice uvádzali mená poslancov, ako hlasovali pri prijatí uznesení a aby sa do obecného 
listu dávali zápisnice 
Helena Rudinská /poslankyňa obce/ - pri vypisovaní listov zverejňovaných na sociálnych 
sieťach prosí, aby sa uvádzali pravdivé sumy a ako príklad uviedla sumu za traktor 
Obecné zastupiteľstvo zrušilo  Uznesenie č. 362/2017 zo dňa 14. decembra 2017 v plnom 
znení a prijalo uznesenie č. 386/2018.  
Hlasovanie: 
ZA: Monika Jarošová, Róbert Vlček, Helena Rudinská, Ing. Radoslav    
        Zajac, Pavol Dedič, Jana Foldinová, Jozef Gacho 
Proti:  Vlasta Kašíková 
Zdržal sa: - 
 



Obecné zastupiteľstvo uložilo správe obce predložiť od roku 2005 aká bola vyplácaná výška 
odmien starostu obce a zástupcov starostu, ich právny dôvod vyplatenia a podľa akého 
rozsahu poverenia boli odmeny vyplatené a prijalo uznesenie č. 387/2018. 
Hlasovanie: 
ZA: Vlasta Kašíková, Monika Jarošová, Róbert Vlček, Helena Rudinská, Pavol Dedič, 
Jana Foldinová  
Proti: - 
Zdržal sa:  Ing. Radoslav  Zajac, Jozef Gacho 
    
Bod č. 13 Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií OZ – Návrh 
 
 Poslanci OZ v uvedenom bode prerokovali návrh Zásad odmeňovania poslancov 
a členov komisií OZ. Návrh bol prerokovaný a doplnený nasledovne:  

- Zásady odmeňovania poslancov sa menia na Zásady odmeňovania poslancov, 
zástupcu starostu a členov komisií OZ; 

- Čl. 2 ods. 1 – odmena za výkon funkcie poslanca za každú účasť na celom zasadnutí 
OZ ostala nezmenená – vo výške 33€; 

- Čl. 3 v ods. 1, 2 a 3 bola doplnená suma vo výške 10 €; z ods. 1 sa vyčiarkli pracovné 
stretnutia;  ods. 4 v Čl. 3 bol vypustený; 

- Čl. 4 bol doplnený ods. 1 nasledovne: Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu 
starostu patrí odmena vo výške základného platu v súlade so zákonom č. 253/1994 
Z.z. v prípade že zastupuje v plnom rozsahu nad 7 kalendárnych dní, inak 50 € za 
každý odpracovaný deň; 

- Čl. 5 ods. 1: Odmeny sa poslancovi a členom komisie vyplácajú prostredníctvom 
obecného úradu dvakrát ročne do 30.06. a 31.12. bežného roka; v Čl. 5 ods. 4 bol 
vypustený; 

- Čl. 6 Záverečné ustanovenia: Zásady odmeňovania poslancov, zástupcu starostu 
a členov komisií schválené dňa 2.02.2018 nadobúdajú účinnosť dňa 3.02.2018. Dňom 
účinnosti týchto zásad sa ruší Poriadok odmeňovania poslancov a členov komisií OZ 
schválený zo dňa 30.01.2015.  

 
Odchod  Jozef Gacho: 19:25  hod. 
 
Obecné zastupiteľstvo schválilo Zásady odmeňovania poslancov, zástupcu starostu a členov 
komisií OZ s úpravami s účinnosťou dňa 3.02.2018. Dňom účinnosti týchto zásad sa ruší 
Poriadok odmeňovania a členov komisií OZ schválený dňa 30.01.2015. 
 
Hlasovanie: 
ZA: Vlasta Kašíková, Monika Jarošová, Helena Rudinská, Pavol Dedič, Jana Foldinová, 
Ing. Radoslav  Zajac 
Proti: Róbert Vl ček 
Zdržal sa: -  
Neprítomný: Jozef Gacho 
 
Bod č. 15 Rozpočtové opatrenie č. 1/2018 
Ing. Jana Horčičáková /pracovníčka OÚ/ – podala vstupné informácie k predmetnému 
bodu rokovania. Z podielových daní, ktoré prídu na obec sú v návrhu Rozpočtového opatrenia 
uvedené návrhy použitia finančných prostriedkov – elektrická prípojka – kotolňa, 
modernizácia verejného osvetlenia (splátky) a rozšírenie verejného osvetlenia (žiadosti 
občanov o rozšírenie) 



Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ - keď sa schvaľujú žiadosti na verejné osvetlenie, je 
potrebné na to vyčleniť finančné prostriedky 
Helena Rudinská /poslankyňa obce/ - čo sa týka svietidiel, informovala o možnosti 
solárnych svietidiel,  ktoré sa nabíjajú -  či by neboli aj tie vhodné do niektorých lokalít.  
Jana Foldinová /zástupkyňa starostky/  - informovala, že je zatiaľ potrebných cca 70 stĺpov 
a cca 5600 m elektrického kábla 
Róbert Vlček /poslanec obce/ - schválil by zámer rozšírenia verejného osvetlenia  a 
vypracovať projekt resp. plán osvetlenia – kde a koľko svietidiel sa umiestni 
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/  - navrhuje počkať a všetky žiadosti skompletizovať 
a potom riešiť osvetlenie 
Helena Rudinská /poslankyňa obce/  – ďalej navrhuje vyčleniť finančné prostriedky aj na 
oplotenie dvora, lebo nie je v dobrom stave a taktiež vyčleniť fin. prostriedky na cintorín 
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/  – navrhuje vyčleniť finančné prostriedky aj na cesty 
Pavol Dedič /poslanec obce/   – začalo sa realizovať  osvetlenie, tak dokončime osvetlenie 
a budeme mať pokoj. Čo sme začali, tak dokončime. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo Rozpočtové opatrenie č. 1/2018  s úpravami a prijalo 
uznesenie č. 389/2018.  
Hlasovanie: 
ZA: Vlasta Kašíková, Monika Jarošová, Helena Rudinská, Pavol Dedič, Jana Foldinová, 
Ing. Radoslav  Zajac 
Proti: - 
Zdržal sa: Róbert Vlček 
Neprítomný: Jozef Gacho 
 
Bod č. 16 Vyjadrenie k územnému rozhodnutiu a k stavebnému povoleniu – 
Elektrická nn prípojka pre Obec Klokočov – Kotolňa  
Jana Foldinová /zástupkyňa starostky/   – podala vstupné informácie k predmetnému bodu 
rokovania. ZŠ zakúpila do jedálne konvektomat, preto elektrina nepostačuje aj pre kotolňu. Je 
potrebné zriadiť nové odberné miesto, nakoľko kotol potrebuje určitý počet ampérov.  
Momentálne sa palivo do kotolne dopĺňa po 15:00 hod. Následne dala poslancom OZ 
k nahliadnutiu kalkuláciu, koľko bude stáť zriadenie nového odberného miesta. 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/  – dodala, že čo sa týka ZŠ,  už si vymenili silnejší istič. 
Lepšie bude, keď bude elektrina zvlášť a obec bude fakturovať len za teplo 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie vyjadrenie zástupkyne starostky obce Jany 
Foldinovej  k územnému rozhodnutiu  a k stavebnému povoleniu k elektrickej nízko 
napäťovej  prípojky pre Obec Klokočov – Kotolňa a prijalo uznesenie č. 390/2018.  
Hlasovanie: 
ZA: Vlasta Kašíková, Monika Jarošová, Helena Rudinská, Pavol Dedič, Jana Foldinová, 
Ing. Radoslav  Zajac, Róbert Vlček 
Proti: - 
Zdržal sa: - 
Neprítomný: Jozef Gacho 
 
Bod č. 17 Informácie k návrhu Zmluvy č. 1/2018 o platbách za dohodnuté 
teplo medzi Obecným úradom a ZŠ Klokočov 
Jana Foldinová /zástupkyňa starostky/ – podala vstupné informácie k Zmluve č. 1/2018 
o platbách za dohodnuté teplo medzi Obecným úradom a ZŠ Klokočov. V zmluve je 
dohodnutá platba za dodané teplo ZŠ Klokočov.  
Róbert Vlček /poslanec obce/ – vyjadril sa k uvedenej zmluve a následne citoval zo zákona 
o tepelnej energetike 



Jana Foldinová /zástupkyňa starostky/ – keď bude vyúčtovanie, potom sa to odzrkadlí 
Róbert Vlček /poslanec obce/  – aby OZ zobralo na vedomie aj jeho vyjadrenie 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie Zmluvu č. 1/2018 o platbách za dohodnuté teplo 
medzi Obecný úradom Klokočov a ZŠ  Klokočov a prijalo uznesenie č. 391/2018. 
Hlasovanie: 
ZA: Vlasta Kašíková, Monika Jarošová, Helena Rudinská, Pavol Dedič, Jana Foldinová, 
Ing. Radoslav  Zajac, Róbert Vlček 
Proti: - 
Zdržal sa: - 
Neprítomný: Jozef Gacho 
 
Róbert Vlček /poslanec obce/  - následne sa vyjadril, aby OZ zobralo na vedomie jeho 
informáciu, že obec Klokočov ako dodávateľ tepla môže škole účtovať za cenu tepla len vo 
výške nákladov na štiepku.  
 
Rôzne 
Bod č. 18a) Informácie k pracovnému poriadku Obce Klokočov 
Jana Foldinová /zástupkyňa starostky/  – podala vstupné informácie k predmetnému bodu 
rokovania. Je vypracovaný nový Pracovný poriadok Obce Klokočov, s ktorým boli 
zamestnanci oboznámení a je k nahliadnutiu na OÚ Klokočov v kancelárii starostky obce. 
Pracovný poriadok bol prepracovaný na základe kontroly z Inšpektorátu práce a boli do neho 
zapracované všetky pripomienky. Následne upravený a schválený Pracovný poriadok Obce 
Klokočov bol zaslaný na Inšpektorát práce, tak ako to vyžadovali. 
Helena Rudinská /poslankyňa obce/ - dodala, aby sa do Pracovného poriadku zapracovalo, 
aby mal každý zamestnanec OÚ hmotnú zodpovednosť 
Jana Foldinová /zástupkyňa starostky/ –  nemôžeme donútiť zamestnanca, ale môžeme mu 
to navrhnúť a keď hmotnú zodpovednosť nepodpíše, neurobíme nič 
Róbert Vlček /poslanec obce/ – človek, v prípade ak má zverené predmety alebo materiál, 
musí zaň určitým spôsobom zodpovedať.  Zároveň musí mať nato vytvorené aj podmienky.  
Jana Foldinová /zástupkyňa starostky/  – za naftu majú hmotnú zodpovednosť chlapi – 
zodpovedajú za to, čo z nafty zobrali 
Helena Rudinská /poslankyňa obce/  – doporučuje vyčleniť peniaze na GPS – ka a  meracie 
zariadenie prietoku nafty tankovacou pištoľou   a zistiť koľko by to stálo 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie informácie k Pracovnému poriadku Obce 
Klokočov a prijalo uznesenie č. 392/2018. 
Hlasovanie: 
ZA: Vlasta Kašíková, Monika Jarošová, Helena Rudinská, Pavol Dedič, Jana Foldinová, 
Ing. Radoslav  Zajac, Róbert Vlček 
Proti: -  
Zdržal sa: - 
Neprítomný: Jozef Gacho 
 
Bod č. 18b) Informáce k listu od p. Róberta Vlčka, Č.j. 1155/2017 zo dňa 
28.12.2017 
Jana Foldinová /zástupkyňa starostky/  – vyjadrila sa k listu zo dňa 28.12.2017 od 
 p. Róberta Vlčka k uzneseniu č. 362/2017 prijaté 14. decembra 2017. Na uvedený list mu 
odpovedala písomne, že nebudú vyplatené žiadne odmeny, ktoré boli daným uznesením 
schválené dňa 14. decembra 2017. V liste p. Vlček uviedol, že nesúhlasí s tým, aby na jeho 
osobu bola vyúčtovaná odmena za pracovné stretnutia poslancov. Vznikla taká situácia, že p. 
Vlček napísal na sociálnu sieť, že uvedený list podávala ďalším osobám. Toto tvrdenie 



zástupkyňa odmietla. Uviedla, že list adresovaný na OÚ a jej meno považuje za verejný a je 
jej  povinnosť, aby o uvedených skutočnostiach v liste informovala personálny úsek, že 
odmeny p. Vlčkovi nebudú vyplatené na základe uvedenej žiadosti. Opýtala sa, prečo 
uvedený list zverejnil na sociálne siete 
Róbert Vlček /poslanec obce/  – napísal list, ktorý bol  adresovaný na OÚ, ale keď sa 
dozvedel, že sa jeho list preposiela resp. koluje ďalej, tak prečo by sa nemohol brániť rôznym 
dohadom  a domnienkam? 
Jana Foldinová /zástupkyňa starostky/  – reagovala, že keď ju po sociálnych sieťach 
obvinil s tým, že uverejňuje rôzne dokumenty, žiada od neho verejné ospravedlnenie za to, že 
p. Vlček uvádza verejne na sociálnych sieťach, že sa skenujú a preposielajú rôzne dokumenty 
z pôdy OÚ ďalej tretím osobám 
Róbert Vlček /poslanec obce/  – vysvetlil, že sa  na sociálnej sieti  občanov opýtal, ako by sa 
oni cítili, keby sa ich žiadosti a podobné dokumenty skenovali a preposielali ďalej. Ďalej 
vyzval p. Foldinovú, aby mu tam ukázala jedno meno, či tam priamo niekoho menoval, kto 
dokument preskenoval 
Jana Foldinová /zástupkyňa starostky/   – obvinil OÚ ako taký. Na celý OÚ hodil zlé 
svetlo a stojí si za tým, že dokumenty sa nepreposielajú a neskenujú sa ďalej. Ak by sa  niečo 
také robilo, musela by zobrať za to zodpovednosť. Odmieta,  že sa dokumenty preposielajú 
ďalej. Svojím vyjadrením spochybnil dôveryhodnosť úradu. 
Róbert Vlček /poslanec obce/   – v liste sa vyjadril, že bolo prijaté uznesenie, v ktorom jemu 
ako poslancovi OZ mala byť vyplatená odmena za pracovné stretnutia. Napísal, že nesúhlasí 
s tým, aby na jeho osobu bola zúčtovaná a vyplatená uvedená odmena. Nevyjadroval sa 
k odmene starostky obce, ani k odmene zástupcom 
 

V závere diskusie k uvedenému bodu rokovania, zástupkyňa starostky Jana Foldinová 
žiada od p. Róberta Vlčka verejné ospravedlnenie. Róbert Vlček sa vyjadril, aby OZ zobralo 
na vedomie, že sa ospravedlňovať nebude.  
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie informácie  a vyjadrenie Róberta Vlčeka 
a zástupkyne starostky obce Jany Foldinovej k listu Č.j. 1155/2017 zo  dňa 28.12.2017 
a prijalo uznesenie č. 393/2018. 
Hlasovanie:  
ZA: Vlasta Kašíková, Monika Jarošová, Helena Rudinská, Pavol Dedič, Jana Foldinová, 
Ing. Radoslav  Zajac, Róbert Vlček 
Proti: -  
Zdržal sa: - 
Neprítomný: Jozef Gacho 
 
Bod č. 18c) Vyjadrenie k listu Modernizácia verejného osvetlenia – 
upozornenie od p. Róberta Vlčka, Č.j. 46/2018 
Jana Foldinová /zástupkyňa starostky/  – informovala OZ, že uvedeným listom bola 
upozornená na zmluvu týkajúcu sa modernizácie verejného osvetlenia. Ďalej informovala, že 
k uvedenej zmluve sú podpísane dva dodatky, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke 
obce. Dodatky s danou firmou boli vyjednané na základe požiadaviek Obce Klokočov. Ďalej 
prečítala podmienky uvedené v zmluve. 
Róbert Vlček /poslanec obce/  – reagoval na p. Foldinovú, že na začiatku januára bola na 
stránke obce zverejnená zmluva na rekonštrukciu a montáž svietidiel verejného osvetlenia. 
Pozeral rozpočet obce a nebola rozpočtovaná taká suma, ako bola uvedená v zmluve na 
rekonštrukciu a montáž svietidiel. Z toho dôvodu, si dovolil zástupkyňu informovať. 
V článkoch oboch zmlúv sa píše, že tá dohodnutá suma  sa môže navýšiť o 50% a bude to 
musieť obec uhradiť. 



Jana Foldinová /zástupkyňa starostky/  – o dodatkoch sa už rokovalo,  boli v riešení - preto  
boli dodatky  tak rýchlo podpísané 
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/  - opýtal sa, či sa dodatky vyjednávali na základe 
upozornenia od p. Vlčka alebo sa situácia už nejakým spôsobom riešila 
Jana Foldinová /zástupkyňa starostky/  – nebolo to na základe upozornenie od p. Vlčka, 
bolo to už v rokovaní. Vyrokovala požiadavky, ktoré sa dohodli na OZ – všetko bolo 
v rozpracovaní – preto boli dodatky tak rýchlo podpísané 
 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie informácie  a vyjadrenie Róberta Vlčeka 
a zástupkyne starostky obce Jany Foldinovej k listu Č.j. 46/2018 zo  dňa 9.01.2018 a prijalo 
uznesenie č. 394/2018.  
Hlasovanie:  
ZA: Vlasta Kašíková, Monika Jarošová, Helena Rudinská, Pavol Dedič, Jana Foldinová, 
Ing. Radoslav  Zajac, Róbert Vlček 
Proti: -  
Zdržal sa: - 
Neprítomný: Jozef Gacho 
 
Bod č. 18e)  Informácia k neplatičom nájomných bytov 
Elena Stopková /pracovníčka OÚ/ - informovala poslancov OZ o písomnom vyjadrení 
advokátskej kancelárie k neplatičom nájomných bytov. Zároveň informovala, že sa 
postupovalo v zmysle uvedeného vyjadrenia.  
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie informácie k neplatičom nájomných bytov  
v Obci Klokočov a prijali uznesenie č. 395/2018. 
Hlasovanie:  
ZA: Vlasta Kašíková, Monika Jarošová, Helena Rudinská, Pavol Dedič, Jana Foldinová, 
Ing. Radoslav  Zajac, Róbert Vlček 
Proti: -  
Zdržal sa: - 
Neprítomný: Jozef Gacho 
 
Bod č. 18f – 18aa 
Elena Stopková /pracovníčka OÚ/  – uviedla, čo sa týka žiadostí na verejné osvetlenia, má 
to spracované podľa lokalít 
Helena Rudinská /poslankyňa obce/  – navrhuje všetky žiadosti doplniť do poradovníka  
Róbert Vlček /poslanec obce/  - navrhuje prejsť všetky žiadosti prerokovať a schváliť 
celkovo zámer verejného osvetlenia a už do bude na vedení obce 
Jana Foldinová /zástupkyňa starostky/  - dodala, že ak OZ nebude s niektorou žiadosťou 
súhlasiť, prijme sa uznesenie zvlášť 
 
 Následne v diskusii v bode Rôzne poslanci OZ prejednali žiadosti od občanov: 
Žiadosť o zriadenie nového osvetlenia – Monika Kapusňáková, bytom Hlavice; Žiadosť 
o umiestnenie verejného osvetlenia – Pavol Kyčerka, bytom Hlavice; Žiadosť o rozšírenie 
verejného osvetlenia – Valčuha Peter, bytom Vrchpredmier; Žiadosť od p. Aleny Zajacovej 
o opravu prístupovej cesty – zástupkyňa starostky k žiadosti dodala, že by si to vyspravili 
sami, len žiadajú o materiál a je to pomerne ďaleko. Ing. Gajdičiarová k uvedenej žiadosti 
uviedla, že cesta nie je vysporiadaná, ale užívateľom je obec. Poslankyňa Vlasta Kašíková 
dodala, aby sa u všetkých žiadosti o opravu cesty postupovalo rovnako; Žiadosť o doplnenie 
verejného osvetlenia, oprava miestnej komunikácie – Vladimír Čečotka, bytom Turzovka – ; 
Žiadosť o opravu miestnej komunikácie – František Koniar, bytom Vrchpredmier; Žiadosť 



o doplnenie verejného osvetlenia – František Koniar, bytom Vrchpredmier; Žiadosť od p. 
Michala Baranoviča o opravu verejného osvetlenia; Žiadosť od p. Michala Baranoviča 
o opravu prístupovej cesty; Žiadosť o rozšírenie verejného osvetlenia – Jozef Hrčka, bytom 
Klokočov; Žiadosť o verejné osvetlenie a rozhlas – Občania časti obce Kornica časť 
Suranovka – k uvedenej žiadosti zástupkyňa uviedla, že je potrebné ísť do terénu koľko stĺpov 
tam bude treba a podľa toho sa rozhodne – podľa finančných prostriedkov, tak ako všetkým 
ostatným; Žiadosť o rozšírenie verejného osvetlenia – Ján Marec; Žiadosť o opravu cesty 
a zriadenie osvetlenia – Vlasta Varmusová, bytom Klokočov - Hlavice; Žiadosť o úplnú 
renováciu obecnej cesty, časť Kornica – Emília Tabačíková, bytom Klokočov – Kornica – 
zástupkyňa sa vyjadrila, že ak požadujú asfalt, nebude možné cestu vyspraviť. Ďalej žiadajú 
priekopu – pôjde sa do terénu na uvedené miesto na obhliadku; Žiadosť o predĺženie 
verejného osvetlenia – Emília Tabačíková, bytom Klokočov - Kornica; Žiadosť o doplnenie 
verejného osvetlenia – Pavol Marec, bytom Klokočov - Riečky; Žiadosť o vybudovanie 
osvetlenia – Iveta Nemčeková, bytom Klokočov – Vrchpredmier; Žiadosť o opravu miestnej 
komunikácie – Stanislav Srníček, bytom Klokočov - Riečky; Žiadosť o doplnenie verejného 
osvetlenia – Darina Eisnerová, bytom Klokočov; Žiadosť od p. Halagačkovej z Rybárieho 
o jeden stĺp a jedno svetlo – táto žiadosť už bola schválená;  Žiadosť od p. Muchovej Márie 
z Podjavorovej o rozšírenie verejného osvetlenia. 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie doručené žiadosti od občanov Klokočova 
o rozšírenie verejného osvetlenia; b) schválilo zámer rozšírenia siete verejného osvetlenia 
v Obci Klokočov; c) uložilo vedeniu obce spracovať plán rozšírenia verejného osvetlenia 
a zabezpečiť predbežný súhlas  vstupu na pozemok od vlastníkov  o umiestnení stavby 
a prijalo uznesenie č. 396/2018. 
Hlasovanie:  
ZA: Vlasta Kašíková, Monika Jarošová, Helena Rudinská, Pavol Dedič, Jana Foldinová, 
Ing. Radoslav  Zajac, Róbert Vlček 
Proti: -  
Zdržal sa: -  
Neprítomný: Jozef Gacho 
 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie doručené žiadosti od občanov Klokočova 
o opravu a rekonštrukciu miestnych  komunikácií - k žiadostiam o rekonštrukciu ciest od 
občanov pristupovať individuálne a žiadateľom navrhnúť  určitú  možnú  spoluúčasť pri 
oprave ciest a prijalo uznesenie č. 397/2018. 
Hlasovanie:  
ZA: Vlasta Kašíková, Monika Jarošová, Helena Rudinská, Pavol Dedič, Jana Foldinová, 
Ing. Radoslav  Zajac, Róbert Vlček 
Proti: -  
Zdržal sa: -  
Neprítomný: Jozef Gacho 
 
Jana Foldinová /zástupkyňa starostky/  - ďalej podala informácie k spoločnému 
kompostovisku pre všetkých, ktorí sú v združení  TKO Semeteš. Správna rada TKO Semeteš 
hlasovala za zámer vybudovania tohto spoločného kompostoviska. Obec Klokočov už určitý 
počet kompostérov na verejné priestranstvá má. Ak projekt odsúhlasia, tak podľa počtu 
obyvateľov sa budeme na projekte podieľať. Predbežne to vychádza cca 0,70 € na jedného 
občana. Potom samotná realizácia projektu bude stáť tiež určité finančné prostriedky – taktiež 
budú náklady na jedného obyvateľa. Jedná sa o jednorázový poplatok. Zaviazali by sme sa 
cca 10 t biologického materiálu na kompostovanie. 
 



Jana Foldinová /zástupkyňa starostky/  - informovala poslancov OZ, že dňa 7.02.2018 
bude na OÚ v zasadacej miestnosti o 9:00 hod. stretnutie ohľadom telekomunikačného 
stožiara, ktorý má byť umiestnený na Hlaviciach u Pantokov.  
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/ - týka sa to lokality Hlavice Rieka, kde nie je takmer 
žiaden signál a je skutočne problém sa niekam dovolať. Rozprúdila sa o tom veľká diskusia, 
z dôvodu, že niektorí občania z lokality u Pantokov, nechcú aby tam telekomunikačný stožiar 
bol vybudovaný.  Bolo poukazované na to, že sa poruší ľudová tvorba, tradície, nakoľko sa 
tam nachádza Zvonička u Pantokov.  Následne vysvetlil, kde je plánované umiestniť 
telekomunikačný stožiar. Miesto vyberali odborní pracovníci tak, aby sa pokryla signálom 
nielen časť Hlavice – Rieky,  ale aj časť Hrubý Buk. 
Jana Foldinová /zástupkyňa starostky/  - je tam naozaj problém so signálom a najhoršie 
prípady sú, keď je potrebné ozaj zavolať pomoc záchrannej služby alebo hasičov.  
Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka OÚ/ - bola podaná žiadosť a k nej sú vyjadrenia 
a súhlasné stanoviská od daných inštitúcií. Stretnutie dňa 7.02.2018 bolo zvolané verejnou 
vyhláškou. Na stretnutí bude prítomný pán za žiadateľa a môžu prísť aj občania, ktorých sa 
táto skutočnosť týka. Občania môžu priamo na stretnutí podať námietky, ktoré budú uvedené 
do zápisnice. Pokiaľ budú námietky opodstatnené, nevydá sa rozhodnutie o umiestnení 
stavby. 
Na záver dodala, že všetky potrebné stanoviská od inštitúcii sú založené pri projekte a sú 
súhlasné.  
 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu o pripravovanom vybudovaní 
telekomunikačného stožiara v časti obce U Pantokov a prijalo uznesenie č. 398/2017. 
Hlasovanie:  
ZA: Vlasta Kašíková, Monika Jarošová, Helena Rudinská, Pavol Dedič, Jana Foldinová, 
Ing. Radoslav  Zajac, Róbert Vlček 
Proti: -  
Zdržal sa: -  
Neprítomný: Jozef Gacho 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Z Á V E R  

 
 

Zástupkyňa starostky  obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie  ukončila. 
V Klokočove  02. februára 2018. 
Koniec 22:00 hod. 
 
 
 
Overovatelia: 
Monika Jarošová.............................................................................. 
 
Pavol Dedič ................................................................................... 
 
 
Zapisovateľka: 
Mgr. Paula Pápolová ..................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Veronika Haferová 
             starostka obce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha 
 


