
Zápisnica z 34. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 
07.09.2018 

________________________________________________________ 
Začiatok zasadnutia: 13:00 hod. 
Prítomní poslanci: Vlasta Kašíková 
                    Pavol Dedič 
                               Monika Jarošová     
                               Jana Foldinová     
                    Róbert Vlček 
                    Ing. Radoslav Zajac                                        
Ospravedlnení: Pavol Čagaľa    
    Jozef Gacho  
        Helena Rudinská 
   
Prítomných poslancov bola nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, čím Obecné 
zastupiteľstvo bolo spôsobilé rokovať a uznášať sa. Tridsiate štvrté   zasadnutie OcZ otvorila 
a viedla zástupkyňa obce Klokočov Jana Foldinová, ktorá zároveň privítala prítomných. 
Zástupkyňa obce prečítala návrh programu rokovania.  
 
Návrh programu rokovania:  

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Voľba návrhovej komisie 
4. Schválenie programu rokovania 
5. Správa o plnení uznesení z posledných zastupiteľstiev 
6. Správa z vykonania inventarizácií finančných hotovostí 
7. Výdavky obce Klokočov za obdobie 01.01.2018 – 30.06.2018 
8. Súpis pohľadávok a záväzkov k 30.06.2018 
9. Monitorovacia správa k plneniu programového rozpočtu Obce Klokočov – Správa 

o hospodárení k 30.06.2018 
10. Rozpočtové opatrenie č. 4/2018 – Návrh 
11. Správa z vykonanej kontroly hospodárenia v Školskej jedálni pri ZŠ Klokočov za 

rok 2017 
12. Smernica č.   /2018 o postupe a spôsoboch vymáhania pohľadávok v Obci Klokočov 

– Návrh 
13. Správa o nedoplatkoch na DZN, na komunálnom odpade, vodné, stočné, elektrická        

  energia, nájomné na kúrení k 30.06.2018 
14. Dodatok č. 2 k VZN č. 7/2012 o spôsobe výpočtu nájomného v obecných bytoch 

a finančnej zábezpeky za užívanie bytu – Návrh 
15. Schválenie prenájmu nebytových priestorov na skladové účely spoločnosti Herakles 

– Net, s.r.o., Turzovka 
16. Zámer priameho predaja majetku obce – pozemkov CKN 3378/4-t.t.p. o vým. 147 

m2 a  CKN 3379-t.t.p. o vým. 259 m2 a výzva na predloženie cenových ponúk 
17. Žiadosť o súhlasné stanovisko k výstavbe rodinného domu v časti Vrchpredmier – 

p. R. Smieško, bytom Klokočov 
18. Žiadosť o súhlasné stanovisko s výstavbou rodinného domu a príslušenstva – M. 

Marcová, bytom Klokočov 
19. Sadzobník poplatkov – Prenájom záhradných stanov – návrh 

 



20. Schválenie návratného členského príspevku na rozbeh prevádzky kancelárie MAS 
KK 

21. Rôzne 
a) Žiadosť o rozšírenie verejného osvetlenia – p. K. Zmatková, bytom Hrubý Buk 
b) Žiadosť o opravu mostíka – Ing. M. Knappek, bytom Žilina 
c) Žiadosť o opravu cesty – p. A. Michalisková, bytom Klokočov 
d) Žiadosť o opravu príjazdovej cesty – žiadatelia z časti obce Rybárie, Nižné 

Poľany 
e) Žiadosť o dokúpenie parciel – M. Eisnerová, bytom Klokočov 

22. Diskusia 
23. Záver 

 
Následne do návrhu programu rokovania doplnila bod: 
21f) Oznámenie o vzdaní sa členstva v komisii – Roman Emanuel Čagaľa, bytom Hlavice; 
Bod 17. Žiadosť o súhlasné stanovisko k výstavbe rodinného domu v časti Vrchpredmier – p. 
R. Smieško, bytom Klokočov bol z programu rokovania vypustený.  
  
Znenie návrhu na uznesenie:   OcZ schvaľuje  program  34. zasadnutia Obecného 
zastupiteľstva s doplnením 
 
Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal doplňujúci bod k návrhu programu rokovania, 
dala zástupkyňa o návrhu programu rokovania hlasovať. 
Hlasovanie: 

ZA 6 Vlasta Kašíková, Jana Foldinová, Monika Jarošová,  
Ing. Radoslav Zajac, Róbert Vlček, Pavol Dedič,  

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  6/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstvo v Klokočov č. 494/2018 zo dňa 07.09.2018 
Obecné zastupiteľstvo v Klokočove 
A/ s c h v a ľ u j e  
     program  34. zasadnutia Obecného zastupiteľstva s doplnením 
 
Voľba návrhovej komisie a overovateľov 
 
Návrhová komisia:  Pavol Dedič, Ing. Radoslav Zajac 
Overovatelia:              Monika Jarošová, Vlasta Kašíková 
Zapisovateľka: Mgr. Paula Pápolová 
Hlasovanie: 

ZA 6 Vlasta Kašíková, Jana Foldinová, Monika Jarošová,  
Ing. Radoslav Zajac, Róbert Vlček, Pavol Dedič,  

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  6/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstvo v Klokočov č. 495/2018 zo dňa 07.09.2018 
 
 



Bod 5) Správa o plnení uznesení z posledných zastupiteľstiev 
Róbert Vlček /poslanec obce/ - opýtal sa na plnenie uznesenia č. 450/2018 týkajúce sa 
vybudovania detského ihriska na Hlaviciach 
Jana Foldinová /zástupkyňa starostky/ - informovala OcZ, že ihrisko je zatiaľ vyčistené. 
Najskôr chce doriešiť cesty, ktoré sú v pláne opraviť a pokiaľ je vhodné počasie. Plánované je 
ešte dôkladnejšie vyčistenie ihriska a jeho odvodnenie. Zároveň chce doriešiť ihrisko na 
Kašanke a ďalej oplotenie pri budove prevádzok 
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/ -  opýtal sa, v akom štádiu je žaloba, ktorá sa týka 
bytovky na Hlaviciach 
Jana Foldinová /zástupkyňa starostky/ – informovala OcZ, že žaloba je  podaná 
Ing. V. Gajdičiarová /zamestnanec OÚ/ – podala informácie k plneniu uznesenia  
č. 482/2018. Bol vyhotovený znalecký posudok – nehnuteľnosť bola ocenená na viac ako 
40.000 €, z toho dôvodu  nie je možné pozemky predať priamym predajom, ale verejno - 
obchodnou súťažou 
Róbert Vlček /poslanec obce/ - opýtal sa, či pozemky sú na LV obce, nakoľko sa mu 
prihlásila jedna rodina, ktorá pozemky vlastnila a nevie, ako pozemky nadobudla obec. Je 
potrebné zistiť všetky skutočnosti a kontaktovať sa aj s druhou stranou 
Ing. V. Gajdičiarová /zamestnanec OÚ/ – obec nadobudla pozemky vyvlastnením 
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/  – uznesenie na priamy predaj zrušiť a nachystať do 
budúceho OcZ nový návrh uznesenia 
Róbert Vlček /poslanec obce/ - vyzvať druhú stranu, aby doniesli dokumenty na základe 
ktorých sa domnievajú, že pozemok je ich. Zatiaľ za predaj nie je. 
Pavol Dedič /poslanec obce/ - vyjadril sa, že momentálne by predaj pozemkov pozastavil 
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/  - je za to, aby sa návrh na uznesenie pripravil, s tým, 
že do budúceho OcZ sa vyrieši problém s občanmi, ktorí sa prihlásili, že pozemky sú ich 
 
Znenie návrhu na uznesenie - OcZ ruší Uznesenie č. 482/2018 zo dňa 29.06.2018, ktorým 
bol schválený zámer priameho predaja parciel.  Na základe znaleckého posudku 132/2018 nie 
je možné uvedené parcely predať formou priameho predaja, z dôvodu, že výška nehnuteľnosti 
je viac ako 40.000 €, čo je v rozpore so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetko  
Hlasovanie: 

ZA 6 Vlasta Kašíková, Jana Foldinová, Monika Jarošová,  
Ing. Radoslav Zajac, Róbert Vlček, Pavol Dedič,  

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  6/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstvo v Klokočov č. 496/2018 zo dňa 07.09.2018 
a uznesenie č. 482/2018 zo dňa 29.06.2018 bolo zrušené. 
 
Znenie návrhu na uznesenie – OcZ berie na vedomie Správu o plnení uznesení z posledných 
zastupiteľstiev ako informatívnu 

Nakoľko poslanci nemali k plneniu uznesení ďalšie otázky, zástupkyňa starostky dala 
hlasovať o znení návrhu na uznesenie.  
Hlasovanie: 

ZA 6 Vlasta Kašíková, Jana Foldinová, Monika Jarošová,  
Ing. Radoslav Zajac, Róbert Vlček, Pavol Dedič,  

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 



Prítomnosť/kvórum:  6/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 497/2018 zo dňa 07.09.2018. 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o plnení uznesení z posledných 
zastupiteľstiev ako informatívnu. 
 
Bod 6) Správa z vykonania inventarizácií finančných hotovostí 
Anna Gulčíková /kontrolórka obce/ - podala vstupné informácie k predmetnému bodu 
rokovania. Správa bola vypracovaná na základe schváleného Plánu kontrolnej činnosti na II. 
polrok 2018. Neboli zistené žiadne nedostatky.  
 
Znenie návrhu na uznesenie – OcZ berie na vedomie  Správu  z vykonania inventarizácií 
finančných hotovostí 

Nakoľko poslanci nemali k predmetnému bodu ďalšie otázky, zástupkyňa starostky dala 
hlasovať o znení návrhu na uznesenie.  
Hlasovanie: 

ZA 6 Vlasta Kašíková, Jana Foldinová, Monika Jarošová,  
Ing. Radoslav Zajac, Róbert Vlček, Pavol Dedič,  

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  6/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 498/2018 zo dňa 07.09.2018. 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu  z vykonania inventarizácií finančných 
hotovostí. 

Bod 7) Výdavky obce Klokočov za obdobie 01.01.2018 – 30.06.2018 
Anna Gulčíková /kontrolórka obce/ - podala vstupné informácie k predmetnému bodu 
rokovania. Správa obsahuje podrobný rozpis výdavkov obce Klokočov za obdobie od 
01.01.2018 – 30.06.2018.   
 
Znenie návrhu na uznesenie – OcZ berie na vedomie  výdavky obce Klokočov za obdobie 
od 01.01.2018 – 30.06.2018 

Nakoľko poslanci nemali k predmetnému bodu ďalšie otázky, zástupkyňa starostky dala 
hlasovať o znení návrhu na uznesenie. 
  
Hlasovanie: 

ZA 6 Vlasta Kašíková, Jana Foldinová, Monika Jarošová,  
Ing. Radoslav Zajac, Róbert Vlček, Pavol Dedič,  

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  6/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 499/2018 zo dňa 07.09.2018. 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie     výdavky obce Klokočov za obdobie od 01.01.2018 
– 30.06.2018. 



Bod 8) Súpis pohľadávok a záväzkov k 30.06.2018 
Ing. Jana Horčičáková /zamestnanec OÚ/ - podala vstupné informácie o súpise pohľadávok 
a záväzkov k 30.06.2018. Súpis pohľadávok a záväzkov bol vypracovaný na základe 
uznesenia č. 469/2018 zo dňa 29.06.2018 
 
Znenie návrhu na uznesenie – OcZ berie na vedomie   Súpis pohľadávok a záväzkov 
k 30.06.2018 
 
Nakoľko poslanci nemali k predmetnému bodu ďalšie otázky, zástupkyňa starostky dala 
hlasovať o znení návrhu na uznesenie.  
Hlasovanie: 

ZA 6 Vlasta Kašíková, Jana Foldinová, Monika Jarošová,  
Ing. Radoslav Zajac, Róbert Vlček, Pavol Dedič,  

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  6/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 500/2018 zo dňa 07.09.2018. 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie   Súpis pohľadávok a záväzkov k 30.06.2018. 
   
Bod 9) Monitorovacia správa k plneniu programu rozpočtu Obce Klokočov 
– Správa o hospodárení k 30.06.2018 
Ing. Jana Horčičáková /zamestnanec OÚ/ - podala vstupné informácie k Správe 
o hospodárení Obce Klokočov k 30.06.2018. Správa o hospodárení obsahuje čerpanie 
rozpočtu pre porovnanie za I. a II. kvartál. 
 
Znenie návrhu na uznesenie – OcZ schvaľuje Monitorovaciu správu k plneniu 
programového rozpočtu Obce Klokočov – Správa  o hospodárení k 30.06.2018 
 
Nakoľko poslanci nemali k predmetnému bodu ďalšie otázky, zástupkyňa starostky dala 
hlasovať o znení návrhu na uznesenie.  
Hlasovanie: 

ZA 6 Vlasta Kašíková, Jana Foldinová, Monika Jarošová,  
Ing. Radoslav Zajac, Róbert Vlček, Pavol Dedič,  

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  6/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 501/2018 zo dňa 07.09.2018. 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Monitorovaciu správu k plneniu programového rozpočtu 
Obce Klokočov – Správa  o hospodárení k 30.06.2018. 
 
Bod 10) Rozpočtové opatrenie č. 4/2018 - Návrh 
Ing. Jana Horčičáková /zamestnanec OÚ/ – informovala poslancov OZ o jednotlivých 
položkách návrhu Rozpočtového opatrenia č. 4/2018.  
 
Znenie návrhu na uznesenie – OcZ schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 4/2018 
 



Nakoľko poslanci nemali k predmetnému bodu ďalšie otázky, zástupkyňa starostky dala 
hlasovať o znení návrhu na uznesenie.  
Hlasovanie: 

ZA 6 Vlasta Kašíková, Jana Foldinová, Monika Jarošová,  
Ing. Radoslav Zajac, Róbert Vlček, Pavol Dedič,  

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  6/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 502/2018 zo dňa 07.09.2018. 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 4/2018. 
 
Bod 11) Správa  z vykonanej kontroly v Školskej jedálni pri ZŠ Kloko čov 
za rok 2017 
Anna Gulčíková /kontrolórka obce/ - podala vstupné informácie k predmetnému bodu 
rokovania. Vyjadrenie vedúcej ŠJ, k jednotlivým odporúčaniam kontrolórky, tvorí prílohu 
predmetnej správy. 
Znenie návrhu na uznesenie –  OcZ berie na vedomie Správu z vykonanej kontroly 
v Školskej jedálni pri ZŠ Klokočov za rok 2017 
 
Následne, zástupkyňa starostky dala hlasovať o znení návrhu na uznesenie.  
Hlasovanie: 

ZA 6 Vlasta Kašíková, Jana Foldinová, Monika Jarošová,  
Ing. Radoslav Zajac, Róbert Vlček, Pavol Dedič,  

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  6/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 503/2018 zo dňa 07.09.2018. 
Správu z vykonanej kontroly v Školskej jedálni pri ZŠ Klokočov za rok 2017. 
 
Bod 12) Smernica č. 1/2018 o postupe a spôsoboch vymáhania pohľadávok 
v Obci Klokočov – Návrh 
Mgr. Paula Pápolová /zamestnanec OÚ/ - podala vstupné informácie k vypracovanej 
smernici o postupe vymáhania pohľadávok. Účelom tejto smernice je zosúladenie postupu pri 
vymáhaní pohľadávok za jednotlivé dane a poplatky, určenie postupnosti krokov pri 
vymáhaní nedoplatkov. 
Znenie návrhu na uznesenie –  OcZ berie na vedomie Smernicu č. 1/2018 o postupe 
a spôsoboch vymáhania pohľadávok v Obci Klokočov  s    úpravami 
 
Následne, zástupkyňa starostky dala hlasovať o znení návrhu na uznesenie.  
Hlasovanie: 

ZA 6 Vlasta Kašíková, Jana Foldinová, Monika Jarošová,  
Ing. Radoslav Zajac, Róbert Vlček, Pavol Dedič,  

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  6/4      



Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 504/2018 zo dňa 07.09.2018. 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Smernicu č. 1/2018 o postupe a spôsoboch 
vymáhania pohľadávok v Obci Klokočov  s úpravami. 
 
Bod 13)  Správa o nedoplatkoch na DZN, na komunálnom odpade, vodné, stočné, 
elektrická  energia, nájomné na kúrení k 30.06.2018 
Zamestnankyne OÚ informovali poslancov OcZ o výške nedoplatkov na DZN, na 
komunálnom odpade, vodné, stočné, elektrická energia. Správy o stave nedoplatkov boli 
vypracované na základe uznesenia č. 481/2018 zo dňa 29. júna 2018. 
 
Znenie návrhu na uznesenie –  OcZ berie na vedomie Správu o nedoplatkoch na DZN, na 
komunálnom odpade, vodné, stočné, elektrická  energia, nájomné na kúrení k 30.06.2018 
 
Následne, zástupkyňa starostky dala hlasovať o znení návrhu na uznesenie.  
Hlasovanie: 

ZA 6 Vlasta Kašíková, Jana Foldinová, Monika Jarošová,  
Ing. Radoslav Zajac, Róbert Vlček, Pavol Dedič,  

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  6/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 505/2018 zo dňa 07.09.2018. 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o nedoplatkoch na DZN, na komunálnom 
odpade, vodné, stočné, elektrická  energia, nájomné na kúrení k 30.06.2018. 
 
Bod 14)  Dodatok č. 2 k VZN č. 7/2012 o spôsobe výpočtu nájomného o obecných 
bytoch a finančnej zábezpeky za užívanie bytu - Návrh 
Jana Foldinová /zástupkyňa starostky/ - podala vstupné informácie k predmetnému bodu 
rokovania. Návrh dodatku k uvedenému VZN je predložený OcZ obce Klokočov z dôvodu 
výšky finančnej zábezpeky za užívanie bytu z doterajšej výšky nájomného za dva mesiace na 
tri mesiace.  
 
Znenie návrhu na uznesenie –  OcZ berie na vedomie dôvodovú správu k návrhu Dodatku č. 
2 k VZN obce Klokočov č. 7/2012 o spôsobe výpočtu nájomného v obecných bytoch 
a finančnej zábezpeky za užívanie bytu  
B/ OcZ schvaľuje  Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Klokočov č. 7/2012 
o spôsobe  výpočtu nájomného v obecných bytoch a finančnej zábezpeky za užívanie bytu 
Správu o nedoplatkoch na DZN, na komunálnom odpade, vodné, stočné, elektrická  energia, 
nájomné na kúrení k 30.06.2018 
 
Nakoľko poslanci nemali k predmetnému bodu ďalšie pripomienky, zástupkyňa starostky dala 
hlasovať o znení návrhu na uznesenie.  
Hlasovanie: 

ZA 6 Vlasta Kašíková, Jana Foldinová, Monika Jarošová,  
Ing. Radoslav Zajac, Róbert Vlček, Pavol Dedič,  

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 



Prítomnosť/kvórum:  6/4 
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 506/2018 zo dňa 07.09.2018. 
A/ berie  na  vedomie 

dôvodovú správu k návrhu Dodatku č. 2 k VZN obce Klokočov č. 7/2012 o spôsobe            
výpočtu nájomného v obecných bytoch a finančnej zábezpeky za užívanie bytu 

B/ schvaľuje  
Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Klokočov č. 7/2012 o spôsobe  
výpočtu nájomného v obecných bytoch a finančnej zábezpeky za užívanie bytu 

 
Bod 15) Schválenie prenájmu nebytových priestorov na skladové účely 
spoločnosti Herakles – Net, s.r.o., Turzovka 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania predniesla Jana Foldinová, zástupkyňa 
starostky. Zámer na prenájom voľných nebytových priestorov vo vlastníctve obce bol 
zverejnený. Do stanoveného termínu bola predložená cenová ponuka. K jej vyhodnoteniu 
zasadala komisia.  
 
Znenie návrhu na uznesenie - OcZ berie na vedomie návrh na prenájom nehnuteľného 
majetku vo vlastníctve obce Klokočov v súlade s § 9a   ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov formou priameho prenájmu uchádzačovi 
o prenájom HERAKLES - NET, s.r.o., Turzovka 

B/ schvaľuje 
nájom nehnuteľného majetku obce Klokočov  formou priameho prenájmu v súlade  s § 9a   
ods. 9 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov –  nebytové 
priestory na parcele CKN 2383/1 v k.ú. Klokočov, obec Klokočov, okres  Čadca, zapísanej 
na liste vlastníctva č. 1876: 
• miestnosť o  výmere 16,54 m2 nachádzajúca sa na 1. poschodí stavby č. s. 962 – 

miestnosť s bočným vchodom do  budovy Obecného úradu v Klokočove za cenu 9,50 
Eur / m2 ročne  

• spoluúčasť na sociálnych priestoroch 2,57 m2 za cenu 7,10 Eur / m2 ročne 
+ úhrady za poskytnuté služby spojené s prevádzkou nebytových priestorov a 
uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov medzi prenajímateľom Obec 
Klokočov a nájomcom  HERAKLES - NET, s r.o., Stred 170, 023 54  Turzovka,  
IČO: 46 560 807  na skladové účely. 

            Doba nájmu na neurčito. 
 
Nakoľko poslanci nemali k predmetnému bodu ďalšie pripomienky, zástupkyňa starostky dala 
hlasovať o znení návrhu na uznesenie.  
Hlasovanie: 

ZA 6 Vlasta Kašíková, Jana Foldinová, Monika Jarošová,  
Ing. Radoslav Zajac, Róbert Vlček, Pavol Dedič,  

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  6/4 
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 507/2018 zo dňa 07.09.2018. 
 



Bod 16) Zámer priameho predaja majetku obce – pozemkov CKN 3378/4-t.t.p. o vým. 
147 m2 a CKN 3379-t.t.p. o vým. 259 m2 a výzva na predloženie cenových ponúk 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania predniesla Ing. V. Gajdičiarová, 
pracovníčka OÚ.  Uznesením č. 402/2018 bo schválený zámer priameho predaja parciel 
a vyhotovenie znaleckého posudku. Znalecký posudok bol vyhotovený a je potrebné schváliť 
podmienky predloženia cenových ponúk. 
Následne v uznesení bol dátum na doručenie cenovej ponuky stanovený do 12.10.2018 do 
15:30 hodiny. Do komisie na vyhotovenie  cenových ponúk bola navrhnutá Ing. V. 
Gajdičiarová, Vlasta Kašíková, Monika Jarošová. Komisia na vyhodnotenie ponúk  sa stretne 
dňa 15.10.2018 o 14:00 hod.  
 
Znenie návrhu na uznesenie - OcZ berie schvaľuje výzvu na predloženie cenových ponúk 
na odkúpenie pozemkov CKN 3378/4-t.t.p. o vým. 147 m2 a CKN 3379-t.t.p. o vým. 259 m2 
v k.ú. Klokočov, vedené na LV 1876 formou priameho predaja – najmenej za cenu vo výške 
všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa Vyhlášky MS  SR 492/2004 Z.z. o stanovení 
všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších právnych predpisov , t.j. znaleckého posudku 
č. 9/2018 zo dňa 21.03. 2018, minimálne za cenu za obe parcely 39,00 eur 

Obecné zastupiteľstvo navrhuje cenu 0,50 eur/m2, min. za 203,00 eur za obe parcely. 

Špecifické požiadavky: 
–         Kupujúci bude povinný uhradiť náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku 
–         Kupujúci bude povinný uhradiť náklady spojené s vytýčením hranice pozemkov v 
           teréne 
–         Kupujúci bude povinný uhradiť náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva 
v prospech kupujúceho do katastra nehnuteľností  

Podmienky predloženia cenovej ponuky: 
1. Cenovú ponuku žiadame predložiť v podateľni Obecného úradu v Klokočove alebo 

poštou na adresu Obec Klokočov, Klokočov č. 962, 023 22 Klokočov tak aby cenová 
ponuka bola doručená na Obecný úrad v Klokočove  najneskôr do 12.10.2018 do 15:30 
hodiny. 

2. Cenová ponuka musí byť predložená písomne v slovenskom jazyku v zapečatenej obálke 
označenej heslom: „PRIAMY PREDAJ – Parcely č. 3378/4 a 3379 – Neotvárať!“  

3. Cenová ponuka musí obsahovať: 

a) označenie záujemcu: 

-       fyzická osoba – meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, 
miesto trvalého pobytu, štátnu príslušnosť a rodinný stav  Je vhodné uviesť aj telefónne číslo, 
prípadne mailovú adresu. 

–         právnická osoba – obchodné meno, sídlo, IČO, označenie registra, v ktorom je 
právnická osoba zapísaná a číslo tohto zápisu, osoba oprávnená na podpisovanie zmluvy. Je 
vhodné uviesť aj kontaktnú osobu, telefónne číslo, prípadne mailovú adresu. 

b)    označenie nehnuteľnosti – podľa údajov ponuky, o ktorú má záujemca záujem, 

c)     výška cenovej ponuky, 

d)    akceptácia alebo spôsob splnenia špecifických požiadaviek, 



e)     ak je záujemca ženatý/vydatá, vyhlásenie, či vec nadobúda do výlučného vlastníctva 
alebo do podielového spoluvlastníctva manželov (v takomto prípade, musia byť všetky 
požadované údaje plne poskytnuté oboma manželmi), 

f)     čestné vyhlásenie záujemcu: 

–         fyzickej osoby, že nie je osobou uvedenou v § 9a ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb., teda 
starostkou obce Klokočov,  poslancom Obecného zastupiteľstva v Klokočove, štatutárnym 
orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby zriadenej alebo založenej Obcou 
Klokočov, zamestnancom Obce Klokočov,  hlavným kontrolórom Obce Klokočov, ani 
blízkou osobou vyššie uvedených osôb. 

–         právnickej osoby, že nie je právnickou osobou, v ktorej zakladateľom, vlastníkom 
obchodného podielu, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom 
riadiaceho, výkonného alebo dozorného orgánu je osoba uvedená v § 9a ods. 6 zákona č. 
138/1991 Zb., teda starostkou obce Klokočov,  poslancom Obecného zastupiteľstva v 
Klokočove, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby 
zriadenej alebo založenej Obcou Klokočov, zamestnancom Obce Klokočov,  hlavným 
kontrolórom Obce Klokočov, ani blízkou osobou vyššie uvedených osôb. 

g)    súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. 
o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov v rozsahu v akom boli poskytnuté 
na vedenie evidencie. 

h) cenové ponuky doručené po lehote na predloženie ponúk, ako aj ponuky, ktoré neobsahujú 
všetky požadované náležitosti, budú vylúčené z procesu hodnotenia. 

1. Obec Klokočov si vyhradzuje právo zmeniť podmienky priameho predaja, odmietnuť 
všetky cenové ponuky, resp. priamy predaj zrušiť. 

2. Vyhodnotenie cenových ponúk vykoná ustanovená komisia v zložení Ing. Veronika 
Gajdičiarová, Vlasta Kašíková, Monika Jarošová dňa 15.10.2018 o 14:00 hod. Komisia 
predloží cestou starostky obce svoje závery Obecnému zastupiteľstvu v Klokočove  
ktoré schvaľuje prevod vlastníctva.   

Kritéria hodnotenia  
Jediným kritériom hodnotenia predložených cenových ponúk je kúpna cena za pozemky 
predložené navrhovateľom. Víťazom priameho predaja bude navrhovateľ najvhodnejšej 
ponuky. V prípade rovnakej ponúknutej ceny za majetok obce rozhoduje skorší termín 
podania návrhu.  
 
 
Následne, zástupkyňa starostky dala hlasovať o znení návrhu na uznesenie.  
Hlasovanie: 

ZA 6 Vlasta Kašíková, Jana Foldinová, Monika Jarošová,  
Ing. Radoslav Zajac, Róbert Vlček, Pavol Dedič,  

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  6/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 508/2018 zo dňa 07.09.2018 a návrh 
uznesenia bol prijatý. 
 



Bod 17) Žiadosť o súhlasné stanovisko s výstavbou rodinného domu a 
príslušenstva 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania predložila Ing. V. Gajdičiarová. Na OÚ 
bola doručená žiadosť o súhlasné stanovisko s výstavbou rodinného domu a príslušenstva 
žiadateľky p. Marcovej. V zmysle schváleného územného plánu obce Klokočov parcely nie sú 
určené na zastavenie, ale v časti Regulatívy ÚP pripúšťa novú stavbu s dodržaním príslušným 
legislatívnych noriem s tým, že príslušnú infraštruktúru si bude stavebník budovať 
a udržiavať na vlastné náklady.  
 
Znenie návrhu na uznesenie - OcZ schvaľuje výstavbu rodinného domu  a príslušenstva na 
parcelách CKN 7280/15 a CKN 7280/16 p. Marcovej M., Klokočov  ako pripadajúcej 
vlastníčke horeuvedených pozemkov, pričom príslušnú infraštruktúru si bude stavebníčka 
budovať a udržiavať na vlastné náklady; 
B/ odporúča, aby táto stavba bola zapracovaná do Doplnku k ÚP 
 
Nakoľko poslanci nemali k predmetnému bodu ďalšie pripomienky, zástupkyňa starostky dala 
hlasovať o znení návrhu na uznesenie.  
Hlasovanie: 

ZA 6 Vlasta Kašíková, Jana Foldinová, Monika Jarošová,  
Ing. Radoslav Zajac, Róbert Vlček, Pavol Dedič,  

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  6/4 
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 509/2018 zo dňa 07.09.2018. 
 
Bod 18) Sadzobník poplatkov – Prenájom záhradných stanov - návrh 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podala Jana Foldinová, zástupkyňa 
starostky. Obec zakúpila na kultúrne podujatia Party stany a občania majú záujem si tieto 
stany požičiavať na rôzne rodinné udalosti. Z toho dôvodu je predložený návrh na prenájom 
týchto stanov. Pri požičaní Party stanu by bolo vhodné, aby bol pri skladaní prítomný 
pracovník z OÚ, aby sa z toho nestratil diel. 
 
 Následne, v diskusii sa poslanci OcZ dohodli nasledovne: 
Znenie návrhu na uznesenie – OcZ  schvaľuje doplnenie položky Sadzobníka poplatkov – 
príloha č. 2 k Zásadám hospodárenia  a nakladania s majetkom obce Klokočov – Prenájom 
majetku obce: 
      Prenájom stanu Party 4x6 m  50 €/2 dni 
      Prenájom stanu Party 4x8 m  60 €/2 dni 
B/ pri demontáži Party stanu sa zúčastnia zamestnanci obce 
C/ stany sa budú požičiavať fyzickým osobám – občanom Obce Klokočov 

Nakoľko poslanci nemali k predmetnému bodu ďalšie pripomienky, zástupkyňa 
starostky dala hlasovať o znení návrhu na uznesenie.  
Hlasovanie: 

ZA 6 Vlasta Kašíková, Jana Foldinová, Monika Jarošová,  
Ing. Radoslav Zajac, Róbert Vlček, Pavol Dedič,  

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 



Prítomnosť/kvórum:  6/4 
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 510/2018 zo dňa 07.09.2018. 
OcZ  schvaľuje doplnenie položky Sadzobníka poplatkov – príloha č. 2 k Zásadám 
hospodárenia  a nakladania s majetkom obce Klokočov – Prenájom majetku obce: 
      Prenájom stanu Party 4x6 m  50 €/2 dni 
      Prenájom stanu Party 4x8 m  60 €/2 dni 
B/ pri demontáži Party stanu sa zúčastnia zamestnanci obce 
C/ stany sa budú požičiavať fyzickým osobám – občanom Obce Klokočov 
 
 
Bod 19) Schválenie návratného členského príspevku na rozbeh prevádzky 
kancelárie MAS KK 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podala Mgr. P. Pápolová, zamestnanec 
OÚ. V materiáloch poslanci OcZ obdržali materiály, kde boli uvedené bližšie informácie 
o MAS KK, aké sú konkrétne ciele činnosti Združenia a aké činnosti bude Združenie 
realizovať za účelom dosiahnutia uvedených cieľov. 
 V diskusii sa poslanci zhodli, že zatiaľ členský príspevok neschvália. Poslanec Róbert 
Vlček navrhol, aby prišiel na OcZ niektorý z predstaviteľov Združenia a bližšie ich 
informoval. 
Znenie návrhu na uznesenie – OcZ  neschvaľuje  návratný členský príspevok na rozbeh 
prevádzky kancelárie  MAS KK 
 
Následne, zástupkyňa starostky dala hlasovať o znení návrhu na uznesenie.  
Hlasovanie: 

ZA 6 Vlasta Kašíková, Jana Foldinová, Monika Jarošová,  
Ing. Radoslav Zajac, Róbert Vlček, Pavol Dedič,  

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  6/4 
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 511/2018 zo dňa 07.09.2018. 
 
 
Rôzne 
Bod 20a) Žiadosť o rozšírenie verejného osvetlenia 
Vstupné informácie k predmetnej žiadosti podala Zdenka Stopková. Čo sa týka terénu - je to 
dosť náročný terén a realizácia žiadosti by bola finančne náročná. Zástupkyňa starostky ďalej 
informovala, k obydliam je to cca 0,5 km a každých 40 m je tam potrebné umiestniť stĺp. 
Jedná sa o finančne náročnejšiu trasu.  
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ - navrhuje žiadosť schváliť, s tým že sa zaradí do 
poradovníka a podľa finančných možností obce sa bude následne realizovať 
 
Znenie návrhu na uznesenie – OcZ  schvaľuje  Žiadosť Č.j. 813/2018 o rozšírenie verejného 
osvetlenia v miestnej časti Hrubý Buk  u Zmatkov, pričom  sa predmetná žiadosť zaradí do 
poradovníka. 
 
Následne, zástupkyňa starostky dala hlasovať o znení návrhu na uznesenie. 
  



Hlasovanie: 
ZA 6 Vlasta Kašíková, Jana Foldinová, Monika Jarošová,  

Ing. Radoslav Zajac, Róbert Vlček, Pavol Dedič,  
PROTI 0 - 

ZDRŽAL SA 
HLASOVANIA 

0 - 

Prítomnosť/kvórum:  6/4 
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 512/2018 zo dňa 07.09.2018. 
 
Bod 20b) Žiadosť o opravu mostíka – Ing. M. Knappek, Žilina 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podala Jana Foldinová, zástupkyňa 
starostky. Mostík je prepadnutý, sú tam zničené obidva bočné múriky. Je to potrebné 
vykopať, posunuté rúry spojiť a múriky zabetónovať. V žiadosti uviedol, že je ochotný sa 
podieľať na prácach súvisiacich s opravou. Dodala, že mostov je v dedine viac, ktoré 
potrebujú rekonštrukciu.  
Róbert Vlček /poslanec obce/ - skôr riešiť, aby sa opravovali mostíky, ktoré vedú 
k rodinným domom a posúdiť, či všetky mosty, mostíky sú v správe obce 
 
Znenie návrhu na uznesenie – OcZ  schvaľuje  Žiadosť  Č.j. 819/2018  o opravu mostíka od 
Ing. M. Knappeka, pričom obec sa bude  podieľať prácami a technikou,  žiadateľ materiálom. 
 
Následne, zástupkyňa starostky dala hlasovať o znení návrhu na uznesenie.  
Hlasovanie: 

ZA 6 Vlasta Kašíková, Jana Foldinová, Monika Jarošová,  
Ing. Radoslav Zajac, Róbert Vlček, Pavol Dedič,  

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  6/4 
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 513/2018 zo dňa 07.09.2018. 
 
Bod 20c) Žiadosť o opravu cesty – Michalisková A., Javorová  
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podala Ing. V. Gajdičiarová, pracovníčka 
OÚ. Na OÚ bola doručená žiadosť o opravu cesty. Časť parciel je vedená ako lesné 
komunikácie v užívaní Štátnych lesov a jedna parcela je vedená ako miestna komunikácia 
v užívaní obce. List vlastníctva na parcely nie je založený. 
Róbert Vlček /poslanec obce/ bolo by to dobré vyspraviť, musia sa tam urobiť odrážky a 
úsek cesty za panelmi je vo veľmi zlom stave.  Ak sa cesta nebude tento rok robiť celá, 
vyspraviť aspoň prechod na panely. Osloviť Štátne lesy, aby sa spolupodieľali na oprave 
cesty. 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ - súhlasí s opravou cesty. Obec opraví tú časť, ktorá je 
vedená v užívaní obce a osloviť aj Štátne lesy. Ďalej sa opýtala, ktoré cesty sa už vyspravili? 
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/ – taktiež navrhuje žiadosť zaradiť do poradovníka 
a osloviť Štátne lesy 
Jana Foldinová /zástupkyňa starostky/ – cesty sa vyberali podľa žiadostí, čo boli aj 
z dávnejšieho obdobia a boli schválené: začalo sa u Škerov v Klokočove – tam sa asfaltovali 
najväčšie výtlky; u Grajcarov; Za Vŕškom; Rybárie;  Bánske a tam bude ešte v rámci 
reklamácie kanalizácie riešená cesty okolo p. Škorníka; Hlavice Janesky, Hlavice u Pantokov; 



Hlavice ku Zvoničke; Hrubý Buk pod skalou, Vrchpredmier smer Doroťanka, ku Vodárni; 
Klín u Boháčikovej; Nižné Riečky; Klín Podjavorová,– tam sa bude ešte jeden úsek dorábať; 
Vyšné Riečky – Jenojanková. Na tento rok je to všetko, nakoľko už nemáme finančné 
prostriedky.  
 
Znenie návrhu na uznesenie – OcZ  schvaľuje  Žiadosť Č.j. 821/2018 o opravu cesty od p. 
Michaliskovej A., bytom Javorová. Žiadosť  bude zaradená do poradovníka. Obec osloví 
Štátne lesy a žiadateľov – chatárov, vo veci spolupodieľania sa na oprave cesty. 

Následne, zástupkyňa starostky dala hlasovať o znení návrhu na uznesenie.  
Hlasovanie: 

ZA 6 Vlasta Kašíková, Jana Foldinová, Monika Jarošová,  
Ing. Radoslav Zajac, Róbert Vlček, Pavol Dedič,  

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  6/4 
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 514/2018 zo dňa 07.09.2018. 
 
Bod 20d) Žiadosť o opravu príjazdovej cesty – Mullerová J., Novotný J. s 
manželkou 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podala Ing. V. Gajdičiarová, pracovníčka 
OÚ. Zástupkyňa starostky ďalej informovala, že cesta je vo veľmi zlom stave, tak ako cesta 
na Podjavorovú. Je tam potrebné veľa materiálu.   
 
Znenie návrhu na uznesenie – OcZ  schvaľuje  Žiadosť Č.j. 823/2018 o opravu príjazdovej 
cesty od žiadateľov Mullerovej J., Novotného J. a manželky Daniely z časti obce Rybárie.  
Žiadosť bude zaradená do poradovníka a chatári budú vyzvaní na spoluúčasť. 
 

Následne, zástupkyňa starostky dala hlasovať o znení návrhu na uznesenie.  
Hlasovanie: 

ZA 6 Vlasta Kašíková, Jana Foldinová, Monika Jarošová,  
Ing. Radoslav Zajac, Róbert Vlček, Pavol Dedič,  

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  6/4 
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 515/2018 zo dňa 07.09.2018. 
 
Bod 20e) Žiadosť o odkúpenie parciel CKN 9309 a 9310 
Uvedený bod zástupkyňa starostky navrhuje odročiť na ďalšie zasadnutie OcZ a v krátkosti 
poslancom OcZ vysvetlila situáciu žiadateľky, ktorá žiada o odkúpenie uvedených parciel.  
 
Znenie návrhu na uznesenie – OcZ   odročuje  Žiadosť o odkúpenie parciel CKN 9309 
a 9310 od p. M. Eisnerovej, bytom Klokočov 

 
 
 
 



Následne, zástupkyňa starostky dala hlasovať o znení návrhu na uznesenie.  
Hlasovanie: 

ZA 6 Vlasta Kašíková, Jana Foldinová, Monika Jarošová,  
Ing. Radoslav Zajac, Róbert Vlček, Pavol Dedič,  

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  6/4 
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 516/2018 zo dňa 07.09.2018. 
 
Bod 20f) Oznámenie o vzdaní sa členstva v komisii 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podala Jana Foldinová, zástupkyňa 
starostky. Na OÚ Klokočov bolo doručené oznámenie o vzdaní sa členstva p. Romana 
Emanuela Čagaľu  v Komisii dopravy a výstavby. 
 
Znenie návrhu na uznesenie – OcZ berie na vedomie vzdanie sa členstva Romana Emanuela 
Čagaľu v Komisii dopravy a výstavby 

Následne, zástupkyňa starostky dala hlasovať o znení návrhu na uznesenie.  
Hlasovanie: 

ZA 6 Vlasta Kašíková, Jana Foldinová, Monika Jarošová,  
Ing. Radoslav Zajac, Róbert Vlček, Pavol Dedič,  

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  6/4 
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 517/2018 zo dňa 07.09.2018. 
 
Diskusia 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ - na základe žiadostí rodičov - či by obec sa nepokúsila 
zabezpečiť autobus, ktorý chodil ráno z Turzovky smer Ostrava. V Klokočove bol tento 
autobus o 7:10 hod. Navrhuje podať z obce žiadosť buď na súkromného prepravcu alebo 
SAD, aby tento autobus znova premával. 
Jana Foldinová /zástupkyňa starostky/ - podala informácie o autobuse, ktorý bol na základe 
podnetu pridaný do Riečok, ale sú problémy v Turzovke, nakoľko ľudia nestíhajú prípoj, čo 
prichádza autobus z Čadce to Turzovky. Autobusy sa míňajú. Autobus sa musí posunúť o 5 
min. neskôr. 
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/ - opýtal sa na Sudopark 
Jana Foldinová /zástupkyňa starostky/ - je ešte p. Indráček a Sudopark. Keď sa skončí 
s asfaltovaním, potom pôjdeme postupne robiť s technikou do Sudoparku a k chatárom do 
Vrchpredmiera  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Z Á V E R  

 
 

Zástupkyňa starostky  obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie  ukončila. 
V Klokočove  7. septembra  2018. 
Koniec 16:40 hod. 
 
 
 
Overovatelia: 
Vlasta Kašíková ............................................................................................. 
 
Monika Jarošová ............................................................................................ 
 
 
Zapisovateľka: 
Mgr. Paula Pápolová ..................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
         Veronika Haferová 
             starostka obce 
 
                       Jana Foldinová 
                poverená zastupovaním 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha 
 


