
Zápisnica z 33. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa  
29.06.2018 

________________________________________________________ 
Začiatok zasadnutia: 9:00 hod. 
 
Prítomní poslanci: Vlasta Kašíková 
                    Helena Rudinská 
                               Monika Jarošová     
                               Jana Foldinová     
                    Róbert Vlček 
                    Ing. Radoslav Zajac        
                            Pavol Dedič 
      
Ospravedlnení: Pavol Čagaľa    
    Jozef Gacho  
             
Prítomných poslancov bola nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, čím Obecné 
zastupiteľstvo bolo spôsobilé rokovať a uznášať sa. Tridsiate tretie   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. Určenie volebného obvodu a počtu poslancov 
7. Schválenie úväzku starostu obce 
8. Konsolidovaná výročná správa obce Klokočov za rok 2017 

a) Správa nezávislého audítora  
9. Monitorovacia správa k plneniu programového rozpočtu obce Klokočov – Správa 

o hospodárení k 31.03.2018 
10. Rozpočtové opatrenie č. 3/2018 
11. Správa o hospodárení ZŠ, MŠ, CVČ Klokočov za rok 2017 
12. Výsledky inventarizácie majetku obce k 31.12.2017 
13. Správa o hlásených škodových udalostiach a likvidácii škodových udalosti na 

majetku obce 
14. Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra obce na II. polrok 2018 
15. Správa o výsledku z vykonanej kontroly na úseku miestnych daní a poplatkov 
16. Správa o nedoplatkoch na DZN, na komunálnom odpade, vodné, stočné, elektrická 

energia, nájomné na kúrení k 31.12.2017 
17. Žiadosť o odkúpenie pozemkov – p. Čagaľa R., bytom Hlavice 
18. Oznámenie o počte detí v MŠ Klokočov zapísaných 2018/2019 
19. Rôzne 

a) Žiadosť o verejné osvetlenie – p. Kapusňák, bytom Hrubý Buk 
b) Žiadosť o opravu cesty a doplnenie svetiel – p. Bernát, bytom Hlavice 
c) Žiadosť o vydanie potvrdenie – Mária Šipulová, bytom Hlavice 
d) Žiadosť o opravu prístupovej cesty – p. Kajánek, p. Kostruh, Sudopark 



e) Urgencia žiadosti o opravu cesty do Bánskeho – obyvatelia časti obce Bánske 
20. Diskusia 
21. Záver 

 
Následne do návrhu programu rokovania doplnila body: 
19f) Dodatok č. 2 k zmluve o dielo zo dňa 20.12.2017 „Montáž svietidiel“ 
19g) Žiadosť o rozšírenie verejného osvetlenia – p. Boháčiková E., bytom Klokočov 
19h) Žiadosť o opravu cesty – p. Boháčiková E., bytom Klokočov 
19ch) Žiadosť o opravu lávky – p. Rovňaník, bytom Klokočov 
19i) Oznámenie o zmene výšky poplatku za uloženie odpadu 
19j) Schválenie návratného členského príspevku členov MAS KK na rozbeh kancelárie MAS      
        KK 
 
Znenie návrhu na uznesenie:   OcZ schvaľuje  program  33. 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 7 Vlasta Kašíková, Jana Foldinová, Monika Jarošová, Ing. 
Radoslav Zajac, Róbert Vlček, Pavol Dedič, Helena 
Rudinská 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  7/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstvo v Klokočov č. 462/2018 zo dňa 29.06.2018 
Obecné zastupiteľstvo v Klokočove 
A/ s c h v a ľ u j e  
     program  33. zasadnutia Obecného zastupiteľstva s doplnením 
 
 
Voľba návrhovej komisie a overovateľov 
 
Návrhová komisia:  Vlasta Kašíková, Helena Rudinská 
Overovatelia:              Monika Jarošová, Pavol Dedič 
Zapisovateľka: Mgr. Paula Pápolová 
 
 
Hlasovanie: 

ZA 7 Vlasta Kašíková, Jana Foldinová, Monika Jarošová, Ing. 
Radoslav Zajac, Róbert Vlček, Pavol Dedič, Helena 
Rudinská 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  7/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstvo v Klokočov č. 463/2018 zo dňa 29.06.2018 
 



Bod 19d) Žiadosť o opravu prístupovej cesty – p. Kajánek, p. Kostruh, Sudopark 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania predniesla zástupkyňa starostky Jana 
Foldinová. Na základe stretnutia priamo v teréne so žiadateľmi a prejdením daného úseku 
dospeli k záveru a navrhuje, aby obec vyspravila cestu okolo Polkov a zvyšok cesty smerom 
Sudopark sa budú na oprave podieľať žiadatelia. V diskusii k predmetnému bodu vystúpil p. 
Kajánek. Uviedol, že cesta je v žalostnom stave a je ochotný sa podieľať na oprave cesty. 
Kritické úseky je potrebné v prvom rade odvodniť s technikou. Ďalej v diskusii vystúpil p. 
Kostruh, ktorý oslovil majiteľov chát v Sudoparku a taktiež sú pripravení  určitou časťou sa 
podieľať na oprave cesty. Taktiež žiadal urobiť odvodňovacie žľaby. V diskusii sa poslanec 
Róbert Vlček opýtal, ako to vyzerá s reklamáciou cesty u SEVAKu. Zástupkyňa starostky 
odpovedala, že od roku 2009 sa reklamujú závady. Na jar urobili len vyfrézovanie okolo 
poklopov. Taktiež boli so SEVAKom v teréne a jedinú reklamáciu, ktorú nám uznajú je cesta 
do Bánskeho. 
V závere diskusie sa dohodlo, že obec dokáže urobiť odvodnenie od Polkov do Sudoparu a po 
odvodnení žiadatelia budú realizovať opravu cesty uvedenú v žiadosti. Oprava cesty smer do 
Polkov bude realizovaná podľa finančných prostriedkov obce. 
Znenie návrhu na uznesenie:   OcZ schvaľuje  opravu prístupovej cesty – od Polkovcov do 
Sudoparku s tým, že zo strany obce  bude urobené odvodnenie tejto cesty a žiadatelia budú 
realizovať úpravu povrchu prístupovej cesty uvedenej v žiadosti. 
 
Hlasovanie: 

ZA 7 Vlasta Kašíková, Jana Foldinová, Monika Jarošová, Ing. 
Radoslav Zajac, Róbert Vlček, Pavol Dedič, Helena 
Rudinská 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  7/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstvo v Klokočov č. 464/2018 zo dňa 29.06.2018 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 
opravu prístupovej cesty – od Polkovcov do Sudoparku s tým, že zo strany obce  bude 
urobené odvodnenie tejto cesty a žiadatelia budú realizovať úpravu povrchu prístupovej cesty 
uvedenej v žiadosti. 
 
Bod 5)  Správa o plnení uznesení z posledných zastupiteľstiev 
Helena Rudinská /poslankyňa obce/ – na základe uznesení vidí, že je schválených veľmi 
veľa žiadostí na opravy ciest  a žiadostí na osvetlenie. Žiadosti sa schvaľujú, ale my ich 
nemáme z čoho opravovať. Schvaľovanie žiadostí by sa malo pozastaviť a dať ich do 
poradovníka. Cesty nie je to z čoho opravovať. 
Jana Foldinová /zástupkyňa starostky/ - na OÚ vedieme poradovník a odpisujeme 
občanom s tým, že sa uvedená žiadosť bude realizovať podľa finančných prostriedkov obce 
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/ - navrhuje stretnutie,  na ktorom sa dohodne jednotné 
uznesenie, ako sa bude postupovať pri opravách  ciest  
Róbert Vlček /poslanec obce/- navrhuje skúsiť urobiť jeden projekt – osloviť občanov 
a skúsiť vysporiadať niektorú cestu a zapísať ju na LV 
Anna Gulčíková /kontrolórka obce/ – v iných obciach idú tieto žiadosti na posúdenie 
Komisii dopravy a výstavby, ktorá predloží návrh na OcZ  
Róbert Vlček /poslanec obce/ - opýtal sa na plnenie uznesenia č. 449/2018 týkajúce sa kúpy 
jednotiek GPS – satelitné sledovanie 



Jana Foldinová /zástupkyňa starostky/ - odpovedala, že z dôvodu finančných prostriedkov 
je potrebné zvážiť či kúpime GPS alebo uprednostníme prepoj vodovodu v lokalite Rieka a 
Vrchpredmier 
 
Znenie návrhu na uznesenie:   OcZ berie na vedomie správu o plnení uznesení z 31. 
zasadnutia OcZ a z 32. zasadnutia OcZ ako informatívnu  
 
Nakoľko poslanci nemali k plneniu uznesení ďalšie otázky, zástupkyňa starostky dala 
hlasovať o znení návrhu na uznesenie. 
Hlasovanie: 

ZA 7 Vlasta Kašíková, Jana Foldinová, Monika Jarošová, Ing. 
Radoslav Zajac, Róbert Vlček, Pavol Dedič, Helena 
Rudinská 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  7/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstvo v Klokočov č. 465/2018 zo dňa 29.06.2018 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 
Správu o plnení uznesení z 31. zasadnutia OcZ zo dňa 27. apríla 2018 a z 32. zasadnutia OcZ 
zo dňa 24.mája 2018 ako informatívnu.  
 
Bod 6)  Určenie volebného obvodu  a počet poslancov  
Vstupné informácie k predmetnému bodu rokovania predniesla Miroslava Fujaková. Máme 
jeden volebný obvod  pre obec Klokočov  a podľa zákona určí obecné zastupiteľstvo počet 
poslancov na celé volebné obdobie podľa počtu obyvateľov 7 – 9 poslancov na volebné 
obdobie 2018 - 2022.  V diskusii sa za 9 poslancov vyjadrili poslanci Vlasta Kašíková, Jana 
Foldinová, Pavol Dedič, Helena Rudinská . Poslanci  Ing. Radoslav Zajac a Róbert Vlček 
navrhujú počet poslancov 7. 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ - vyjadrila sa, že je za počet poslancov 9 
Jana Foldinová , zástupkyňa starostky – tiež je za počet poslancov 9, lebo je problém aj na  
plánované OZ, aby prišiel potrebný počet poslancov 
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/ - navrhuje počet poslancov 7. Bolo by jednoduchšie 
zvolávať poslancov a je potrebné aj zvážiť kandidatúru ľudí, ktorí chcú ísť za poslancov, aby 
plnili svoju funkciu zodpovedne 
Róbert Vlček /poslanec obce/ - navrhuje počet poslancov 7. Myslí si, že poslanci, ktorí budú 
vykonávať svoju prácu  zodpovedne a poctivo, bude ich stačiť aj sedem. 
Helena Rudinská /poslankyňa obce/ - navrhuje, aby ostalo 9 poslancov, ako bolo. Je dosť 
komisií a každý z poslancov sa niečomu venuje. 
Pavol Dedič /poslanec obce/ - prikláňa sa k počtu poslancov 9. Obec je veľmi rozsiahla 
a keď aj niektorí z poslancov ostanú PN, poslanci pracujú a nie vždy sa im dá prísť, tak vždy 
ostane dostatok poslancov, aby sa stretli 
 
Po diskusii dala zástupkyňa starostky hlasovať o počte poslancov Obecného zastupiteľstva. 
 
1. OZ určuje počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Klokočove na volebné obdobie 2018 
– 2022 v počte 9 poslancov 
 
 
 



 
Hlasovanie: 

ZA 5 Vlasta Kašíková, Jana Foldinová, Monika Jarošová, Pavol 
Dedič, Helena Rudinská 

PROTI 2 Róbert Vlček, Ing. Radoslav Zajac 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  7/4      
 
2. OZ určuje počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Klokočove na  volebné obdobie 
2018 – 2022 v počte 7 poslancov 
Hlasovanie: 

ZA 2 Róbert Vlček, Ing. Radoslav Zajac 
PROTI 5 Vlasta Kašíková, Jana Foldinová, Monika Jarošová, Pavol 

Dedič, Helena Rudinská 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

 
Znenie návrhu na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo 1/ k o n š t a t u j e, ž e 

- podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obecné 
zastupiteľstvo určí a zverejní volebný obvod a počet poslancov obecného 
zastupiteľstva v nich v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb 

- podľa § 11 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov určí obecné zastupiteľstvo počet poslancov na celé volebné 
obdobie pred voľbami podľa počtu obyvateľov od 1 001 do 3 000 obyvateľov 7 až 9 
poslancov 

 
2/ u r č u j e 

a) podľa § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva   
a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre voľby do orgánov samosprávy obce   
Klokočov na funkčné obdobie 2018 – 2022 – jeden volebný obvod pre obec 
Klokočov 

 
Hlasovanie: 

ZA 6 Vlasta Kašíková, Jana Foldinová, Monika Jarošová,  
Ing. Radoslav Zajac, Róbert Vlček, Helena Rudinská 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

NEPRÍTOMNÝ 1 Pavol Dedič 
Prítomnosť/kvórum:  7/4 
 

 
b) podľa § 11 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Klokočove na celé 
volebné obdobie 2018-2022, a to v počte 9 poslancov 

  
 
 
 



Hlasovanie: 
ZA 5 Vlasta Kašíková, Jana Foldinová, Monika Jarošová, 

Pavol Dedič, Helena Rudinská 
PROTI 2 Róbert Vlček, Ing. Radoslav Zajac 

ZDRŽAL SA 
HLASOVANIA 

0 - 

Prítomnosť/kvórum:  7/4 
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstvo v Klokočov č. 466/2018 zo dňa 29.06.2018 
 
Bod 7)  Schválenie úväzku starostu obce 
Vstupné informácie k predmetnému bodu rokovania predniesla Anna Koniarová. OcZ 
v zmysle zákona má prerokovať a určiť rozsah výkonu funkcie starostu obce pre 
nadchádzajúce volebné obdobie.  
Znenie návrhu na uznesenie:   Obecné zastupiteľstvo určuje pre funkčné obdobie 2018 – 
2022  rozsah výkonu funkcie starostu obce Klokočov na plný úväzok. 
 
Nakoľko poslanci nemali k predmetnému bodu žiadne pripomienky, zástupkyňa starostky 
dala o návrhu uznesenia hlasovať. 
Hlasovanie: 

ZA 7 Vlasta Kašíková, Jana Foldinová, Monika Jarošová, Ing. 
Radoslav Zajac, Róbert Vlček, Pavol Dedič, Helena 
Rudinská 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  7/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstvo v Klokočov č. 467/2018 zo dňa 29.06.2018 
Obecné zastupiteľstvo  
určuje pre funkčné obdobie 2018 – 2022  rozsah výkonu funkcie starostu obce Klokočov na 
plný úväzok.  
 
Bod 8)  Konsolidovaná výročná správa obce Klokočov za rok 2017 
              a) Správa nezávislého audítora 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania predniesla Ing. Jana Horčičáková. 
V materiáloch poslanci OcZ obdržali konsolidovanú výročnú správu  spoločne so Správou 
nezávislého audítora. Keďže obec má aj rozpočtové organizácie, musí vypracovať túto 
konsolidovanú správu obce a overiť ju auditorom. Správu nezávislého audítora boli 
poslancom doručené v materiáloch. 
Helena Rudinská /poslankyňa obce/ -  nakoľko boli zas písané články v denníku Kysuce - 
informácie, kde neboli uvedené správne údaje. Navrhuje do budúceho OZ vypracovať správu 
na OcZ, kde bude uvedené koľko platíme za kúrenie, osvetlenie a túto správu zverejniť na 
stránke obce, v Kysuciach, v obecnom liste. 
Róbert Vlček /poslanec obce/ - navrhuje do ďalšieho OcZ vypracovať súpis záväzkov 
a pohľadávok obce k 31.06.2018 
Znenie návrhu na uznesenie:   Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Konsolidovanú 
výročnú správu obce Klokočov za rok 2017 
  
Nakoľko poslanci nemali k predmetnému bodu žiadne pripomienky, zástupkyňa starostky 
dala o návrhu uznesenia hlasovať. 



Hlasovanie: 
ZA 7 Vlasta Kašíková, Jana Foldinová, Monika Jarošová, Ing. 

Radoslav Zajac, Róbert Vlček, Pavol Dedič, Helena 
Rudinská 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  7/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstvo v Klokočov č. 468/2018 zo dňa 29.06.2018 
Obecné zastupiteľstvo  
berie na vedomie Konsolidovanú výročnú správu obce Klokočov za rok 2017.  
 
V diskusii následne poslanci navrhli: 
Znenie návrhu na uznesenie:   Obecné zastupiteľstvo doporučuje správe obce vypracovať 
prehľad záväzkov a pohľadávok k 30.06.2018 
 
Hlasovanie: 

ZA 7 Vlasta Kašíková, Jana Foldinová, Monika Jarošová, Ing. 
Radoslav Zajac, Róbert Vlček, Pavol Dedič, Helena 
Rudinská 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  7/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstvo v Klokočov č. 469/2018 zo dňa 29.06.2018 
 
Znenie návrhu na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu nezávislého 
audítora ku Konsolidovanej výročnej správe obce Klokočov za rok 2017 
Hlasovanie: 

ZA 7 Vlasta Kašíková, Jana Foldinová, Monika Jarošová, Ing. 
Radoslav Zajac, Róbert Vlček, Pavol Dedič, Helena 
Rudinská 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  7/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstvo v Klokočov č. 470/2018 zo dňa 29.06.2018 
 
Bod 8a) Monitorovacia správa k plneniu programového rozpočtu obce Klokočov – 
Správa o hospodárení k 31.03.2018 
Vstupné informácie k predmetnému bodu rokovania predniesla Ing. Jana Horčičáková. 
Informovala o príjmovej a výdavkovej  časti, kapitálových výdavkoch.   
Znenie návrhu na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Monitorovaciu správu 
k plneniu rozpočtu obce Klokočov – Správa o hospodárení k 31.03.2018 
 
Nakoľko poslanci nemali žiadne ďalšie otázky k predmetnému bodu rokovania, zástupkyňa 
starostky dala o návrhu uznesenia hlasovať. 
 



Hlasovanie: 
ZA 7 Vlasta Kašíková, Jana Foldinová, Monika Jarošová, Ing. 

Radoslav Zajac, Róbert Vlček, Pavol Dedič, Helena 
Rudinská 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  7/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstvo v Klokočov č. 471/2018 zo dňa 29.06.2018 
 
Bod č. 10 Rozpočtové opatrenie č. 3/2018 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania predniesla Ing. Jana Horčičáková  
V rozpočtovom opatrení informovala poslancov OcZ o jednotlivých položkách v príjmoch 
a výdajoch.  Ďalej informovala o transféroch /dotácie – príjmy a výdaje, o úprave rozpočtu 
v rámci podprogramu Ochrana pred požiarmi a úprave rozpočtu v rámci podprogramu 
Verejný rozhlas.  
 
Znenie návrhu na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 
3/2018 
 
Nakoľko poslanci nemali pripomienky k návrhu Rozpočtového opatrenia č. 3/2018, 
zástupkyňa starostky dala o návrhu uznesenia hlasovať. 
 
Hlasovanie: 

ZA 7 Vlasta Kašíková, Jana Foldinová, Monika Jarošová, Ing. 
Radoslav Zajac, Róbert Vlček, Pavol Dedič, Helena 
Rudinská 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  7/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstvo v Klokočov č. 472/2018 zo dňa 29.06.2018. 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Prestávka: 11:20 – 11:30 
Ing. Radoslav Zajac od 11:30 hod. neprítomný 
 
Bod č. 12 Výsledky inventarizácie majetku obce k 31.12.2018 
Vstupné informácie k predmetnému bodu programu rokovania predniesla Elena Stoková.  
Rozdiel bol zistený k 31.12.2014. Správa z inventarizácii bola predložená do materiálov. 
Uznesením boli schválené inventarizačné komisie. Inventarizáciou bol zistený inventarizačný 
rozdiel – manko, ale tento rozdiel je z predchádzajúcich období zistený k 31.12.2014. 
Inventarizačný rozdiel k 31.12.2017 zistený nebol. 
 
Znenie návrhu na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o výsledkoch 
inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov  obce Klokočov 
k 31.12.2017 
 



Nakoľko poslanci nemali k správe z inventarizácie žiadne ďalšie otázky, zástupkyňa starostky 
dala o návrhu uznesenia hlasovať. 
Hlasovanie: 

ZA 6 Vlasta Kašíková, Jana Foldinová, Monika Jarošová, 
Róbert Vlček, Pavol Dedič, Helena Rudinská 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

NEPRÍTOMNÝ 1 Ing. Radoslav Zajac 
Prítomnosť/kvórum:  7/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstvo v Klokočov č. 473/2018 zo dňa 29.06.2018. 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o výsledkoch inventarizácie majetku, 
záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov  obce Klokočov k 31.12.2017 
 
Bod č. 11 Správa o hospodárení ZŠ, MŠ, CVČ Klokočov 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania predniesla Vlasta Kašíková. Správa 
o čerpaní rozpočtu bola poslancom doručená v materiáloch. Následne informovala 
o jednotlivých položkách v príjmovej a výdavkovej časti v čerpaní rozpočtu ZŠ, Školskej 
jedálni a Školského klubu. Riaditeľka ZŠ Klokočov Ing. Jarmila Krišťáková informovala, že 
je potrebné urobiť opravu strechy, nakoľko strecha je deravá. Dajú strechu orientačne naceniť, 
aby vedeli s koľko finančnými prostriedkami majú počítať. Minimálne dolná strana strechy sa 
musí opraviť.  
 
Znenie návrhu na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o plnení 
rozpočtu ZŠ Klokočov za obdobie od 01.01.2017 – 31.12.2017 
 
Nakoľko poslanci nemali k správe o hospodárení ZŠ Klokočov žiadne ďalšie otázky, 
zástupkyňa starostky dala o návrhu uznesenia hlasovať. 
 
Hlasovanie: 

ZA 6 Vlasta Kašíková, Jana Foldinová, Monika Jarošová, 
Róbert Vlček, Pavol Dedič, Helena Rudinská 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

NEPRÍTOMNÝ 1 Ing. Radoslav Zajac 
Prítomnosť/kvórum:  7/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstvo v Klokočov č. 474/2018 zo dňa 29.06.2018. 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o plnení rozpočtu ZŠ Klokočov za obdobie od 
01.01.2017 – 31.12.2017 
 
Príchod Ing. Radoslav Zajac 11:45 
 
Znenie návrhu na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie      potrebnú opravu 
strechy na budove ZŠ Klokočov 
 
 
 
 



Hlasovanie: 
ZA 7 Vlasta Kašíková, Jana Foldinová, Monika Jarošová, Ing. 

Radoslav Zajac, Róbert Vlček, Pavol Dedič, Helena 
Rudinská 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  7/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstvo v Klokočov č. 475/2018 zo dňa 29.06.2018. 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  potrebnú opravu strechy na budove ZŠ Klokočov. 
 
Správa o hospodárení MŠ Klokočov 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania predniesla Vlasta Kašíková. Rozpočet 
bol zo strany obce dodržaný v príjmovej časti. Následne informovala o jednotlivých 
položkách z čerpania rozpočtu. 
Znenie návrhu na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o plnení 
rozpočtu MŠ Klokočov za obdobie od 01.01.2017 – 31.12.2017 
Nakoľko poslanci nemali k správe o hospodárení MŠ Klokočov žiadne ďalšie otázky, 
zástupkyňa starostky dala o návrhu uznesenia hlasovať. 
Hlasovanie: 

ZA 7 Vlasta Kašíková, Jana Foldinová, Monika Jarošová, Ing. 
Radoslav Zajac, Róbert Vlček, Pavol Dedič, Helena 
Rudinská 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  7/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstvo v Klokočov č. 476/2018 zo dňa 29.06.2018. 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  správu o plnení rozpočtu MŠ Klokočov za obdobie 
od 01.01.2017 – 31.12.2017. 
 
 
Správa o hospodárení CVČ Klokočov 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania predniesol riaditeľ CVČ Klokočov 
Ľubomír Kadura. Informoval, že tak ako je uvedené v správe o hospodárení CVČ - 
výdavkami sa zmestili do schváleného rozpočtu. Pre rok 2018 je o záujmové útvary  veľký 
záujem.  
Znenie návrhu na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o plnení 
rozpočtu CVČ Klokočov za obdobie od 01.01.2017 – 31.12.2017 
 
Nakoľko poslanci nemali k správe o hospodárení CVČ Klokočov žiadne ďalšie otázky, 
zástupkyňa starostky dala o návrhu uznesenia hlasovať. 
Hlasovanie: 

ZA 7 Vlasta Kašíková, Jana Foldinová, Monika Jarošová, Ing. 
Radoslav Zajac, Róbert Vlček, Pavol Dedič, Helena 
Rudinská 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 



Prítomnosť/kvórum:  7/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstvo v Klokočov č. 477/2018 zo dňa 29.06.2018. 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  správu o plnení rozpočtu CVČ  Klokočov za 
obdobie od 01.01.2017 – 31.12.2017. 
 
Bod č. 13 Správa o hlásených škodových udalostiach a likvidácii škodových udalostí na 
majetku obce 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania predniesla Elena Stopková. Informovala 
o vzniknutých škodových udalostiach vzniknutých  na bytovom dome Hlavice 14b.j., na 
budove OÚ Klokočov a v kancelárii obecnej knižnice. Škodové udalosti sa riešia cez 
poisťovňu a následne informovala o poskytnutom poistnom čo sa týka škodových udalostí. 
Znenie návrhu na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  správu o hlásených 
škodových udalostiach a likvidácii škodových udalostí na majetku   obce za roky 2017-2018 
 
Nakoľko poslanci nemali k správe o hlásených škodových udalostiach žiadne ďalšie otázky, 
zástupkyňa starostky dala o návrhu uznesenia hlasovať. 
 
Hlasovanie: 

ZA 7 Vlasta Kašíková, Jana Foldinová, Monika Jarošová, Ing. 
Radoslav Zajac, Róbert Vlček, Pavol Dedič, Helena 
Rudinská 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  7/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstvo v Klokočov č. 478/2018 zo dňa 29.06.2018. 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  správu o hlásených škodových udalostiach 
a likvidácii škodových udalostí na majetku    
 
Bod č. 13 Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra obce na II. polrok 2018 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania predniesla Anna Gulčíková, kontrolórka 
obce. Informovala o jednotlivých bodoch v pláne kontrolnej činnosti. Do plánu kontrolnej 
činnosti bol pridaný bod:  

- Vykonávanie mesačnej kontroly pokladničnej hotovosti; 
- Kontrola čerpania finančných prostriedkov v súlade s rozpočtom obce Klokočov 

Znenie návrhu na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje Plán kontrolnej činnosti 
kontrolóra obce na II. polrok 2018 s doplnením bodov: 

- Vykonávanie mesačnej kontroly pokladničnej hotovosti 
- Kontrola čerpania finančných prostriedkov v súlade s rozpočtom obce Klokočov 

 
Nakoľko poslanci nemali do plánu kontrolnej činnosti na II. polrok žiadny ďalší doplňujúci 
bod, zástupkyňa starostky dala o návrhu uznesenia hlasovať. 
Hlasovanie:  

ZA 7 Vlasta Kašíková, Jana Foldinová, Monika Jarošová, Ing. 
Radoslav Zajac, Róbert Vlček, Pavol Dedič, Helena 
Rudinská 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 



Prítomnosť/kvórum:  7/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstvo v Klokočov č. 479/2018 zo dňa 29.06.2018. 
Plán kontrolnej činnosti bol schválený s doplnením.  
 
Bod č. 15 Správa o výsledku z vykonanej kontroly na úseku miestnych daní a poplatkov 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania predniesla Anna Gulčíková, kontrolórka 
obce. Na základe vykonanej kontroly doporučuje zakúpiť softvér na spracovanie a kontrolu 
pozemkov v obci Klokočov, lebo obec prichádza o finančné prostriedky. Kontrolórka 
informovala poslancov o zisteniach uvedených v správe.  Ďalej doporučuje vypracovať 
smernicu na vymáhanie nedoplatkov vo všeobecnosti. Následne, v diskusii poslanci s kúpou 
softvéru súhlasili.  
Róbert Vlček /poslanec obce/ - doplnil, že je potrebná aj zmena VZN, doplnenie príloh 
Helena Rudinská /poslankyňa obce/ - navrhuje do budúceho OZ predložiť správu, ako sa 
postupovalo pri odstránení nedostatkov uvedených v správe 
Znenie návrhu na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie Správu o výsledku 
z vykonanej kontroly na úseku miestnych daní a poplatkov a do  budúceho OZ predložiť 
možnosti riešenia  nedostatkov uvedených v správe 
Hlasovanie: 

ZA 7 Vlasta Kašíková, Jana Foldinová, Monika Jarošová, Ing. 
Radoslav Zajac, Róbert Vlček, Pavol Dedič, Helena 
Rudinská 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  7/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstvo v Klokočov č. 480/2018 zo dňa 29.06.2018. 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o výsledku z vykonanej kontroly na úseky 
miestnych daní a poplatkov a do budúceho OZ predložiť možnosti riešenia nedostatkov 
uvedených v správe 
 
Bod č. 16 Správa o nedoplatkoch na DZN, na komunálnom odpade, vodné, stočné, 
elektrické energia, nájomné na kúrení k 31.12.2018 
Vstupné informácie k jednotlivých nedoplatkom  predniesli pracovníčky OÚ.  Zástupkyňa 
starostky sa vyjadrila, že vo vymáhaní nedoplatkov sa sústavne  pokračuje. Čo sa týka 
nájomcov, zmluvy sa ďalej nepredlžujú.  
Róbert Vlček /poslanec obce/ - navrhuje do jednotlivých VZN o miestnych daniach 
a poplatkoch,  zakomponovať aj vymáhanie daňových nedoplatkov  
Anna Gulčíková /kontrolórka obce/ - doporučuje vypracovať smernicu na vymáhanie 
nedoplatkov 
Znenie návrhu na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu 
o nedoplatkoch na DZN, na komunálnom odpade, vodné, stočné, elektrická  energia, nájomné 
na kúrení k 31.12.2017.  
Termín budúce OZ: Predloženie správy o nedoplatkoch z jednotlivých úsekov a vypracovať 
smernicu o vymáhaní nedoplatkov v spolupráci s obecným právnikom 
 
 
 
 
 



Následne, zástupkyňa starostky dala o návrhu uznesenia hlasovať. 
Hlasovanie:  

ZA 7 Vlasta Kašíková, Jana Foldinová, Monika Jarošová, Ing. 
Radoslav Zajac, Róbert Vlček, Pavol Dedič, Helena 
Rudinská 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  7/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstvo v Klokočov č. 481/2018 zo dňa 29.06.2018. 
   
Bod č. 17 Žiadosť o odkúpení pozemkov – R. Čagaľa, bytom Klokočov 
Vstupné informácie k predmetnému bodu rokovania predniesla Ing. Gajdičiarová V. Žiadateľ 
žiada o odkúpenie obecných pozemkov. V materiáloch poslanci obdržali kópiu kat. mapy 
s vyznačením parciel. Parcely sú v platnom územnom pláne obce vedené ako pozemky so 
zmiešanou funkciou, teda určené na bývanie, občiansku vybavenosť a IBV. Dodala, že stavby 
musia byť jednopodlažné s podkrovím.  
Róbert Vlček /poslanec obce/ - finančné prostriedky z predaja pozemkov účelovo použiť na 
nákup ďalších pozemkov – napr. pozemok pred OÚ za hlavnou cestou 
  
Znenie návrhu na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo 
A/  s c h v a ľ u j e 

zámer priameho predaja parcely CKN 5483/1 – trvalý trávny porast o výmere 1592 m²,  
CKN 5483/2 – trvalý trávny porast o výmere 1266 m² a CKN 5483/3 – trvalý trávny 
porast o výmere 2562 m² v k.ú. Klokočov, vedené na LV 1876       

 
B/  u k l a d á 
      vypracovať znalecký posudok 
C/ finančné prostriedky získané z predaja  týchto pozemkov budú viazané na nákup výlučne   
     iných pozemkov do vlastníctva obce a budú vedené na osobitnom účte 
 
Nakoľko poslanci nemali k predmetnému bodu ďalšie pripomienky, zástupkyňa starostky dala 
o návrhu uznesenia hlasovať. 
Hlasovanie: 

ZA 7 Vlasta Kašíková, Jana Foldinová, Monika Jarošová,  
Ing. Radoslav Zajac, Róbert Vlček, Pavol Dedič, Helena 
Rudinská 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 -  

Prítomnosť/kvórum:  7/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstvo v Klokočov č. 482/2018 zo dňa 29.06.2018. 
 
Na budúce - V podmienkach predaja vyhradzuje sa právo ak to bude nevýhodné pre obec, 
pozemok sa neodpredá 
 
Bod č. 18 Oznámenie o počte detí v MŠ Klokočov zapísaných 2018/2019 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania predniesla Vlasta Kašíková.  
 



Znenie návrhu na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo  Oznámenie o počte detí v MŠ 
Klokočov zapísaných na školský rok 2018/2019. 
 
Zástupkyňa starostky dala o návrhu uznesenia hlasovať. 
Hlasovanie: 

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

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

NEPRÍTOMNÁ 1 Helena Rudinská 
Prítomnosť/kvórum:  7/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstvo v Klokočov č. 483/2018 zo dňa 29.06.2018. 
 
 (aby prišla riaditeľka MŠ na augustové zastupiteľstvo)  
 
Rôzne 
Bod č. 19a) Žiadosť o verejné osvetlenie – p. Kapusniak 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania predniesla Elena Stopková. Jedná sa 
o doplnenie 1 ks svietidla na existujúci stĺp. 
Znenie návrhu na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo Žiadosť o verejné osvetlenie p. 
Kapusňakovi M., bytom Hrubý Buk 
Zástupkyňa starostky dala o návrhu uznesenia hlasovať. 
Hlasovanie:  

 ZA  7 Vlasta Kašíková, Jana Foldinová, Monika Jarošová,  
Ing. Radoslav Zajac, Róbert Vlček, Pavol Dedič,  
Helena Rudinská 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  7/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstvo v Klokočov č. 484/2018 zo dňa 29.06.2018. 
  
19b) Žiadosť o opravu cesty a doplnenie svetiel – p. Bernát, bytom Hlavice 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania predniesla Ing. Gajdičiarová V. Cesta nie 
je mapovaná. Poslankyňa Vlasta Kašíková, že nemá nič proti žiadosti, ale treba postupovať 
postupne podľa poradovníka – už to čo bolo schválené. Poslankyňa Helena Rudinská sa 
vyjadrila, že na svetla  sú vyčlenené určité financie a čo sa týka opravy cesty, taktiež zaradiť 
do poradovníka.   Ing. Gajdičiarová V. ďalej informovala, že v tej lokalite sú aj  žiadatelia, 
ktorým je schválený zámer, kde bolo uvedené, že žiadateľ si bude budovať príslušnú 
infraštruktúru na svoje náklady. 
Znenie návrhu na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť o opravu 
cesty a doplnenie svetiel. Žiadatelia zabezpečia vstupy na pozemok.  Obec zabezpečí techniku 
a netrvalo žijúci obyvatelia sa budú spolupodieľať na materiáli 
 
Nakoľko poslanci nemali k žiadosti ďalšie pripomienky, zástupkyňa starostky dala o návrhu 
uznesenia hlasovať. 
 
 



Hlasovanie:  
 ZA  7 Vlasta Kašíková, Jana Foldinová, Monika Jarošová,  

Ing. Radoslav Zajac, Róbert Vlček, Pavol Dedič,  
Helena Rudinská 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  7/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstvo v Klokočov č. 485/2018 zo dňa 29.06.2018. 
  
Bod č. 19c) Žiadosť o vydanie potvrdenia – M. Šipulová, bytom Hlavice 
Vstupné informácie k predmetnému bodu rokovania predniesla Ing. V. Gajdičiarová. 
V zmysle schváleného územného plánu obce Klokočov nie je uvedená parcela určená na 
zastavanie, ale v časti Regulatívy ÚP pripúšťa novú výstavbu IBV s dodržaním príslušných 
legislatívnych noriem a s tým, že príslušnú infraštruktúru si bude stavebník budovať 
a udržiavať na vlastné náklady. Uvedená parcela nie je určená na zastavanie a na uvedenej 
parcele nie je možné uzatvoriť kúpno – predajnú zmluvu bez potvrdenia z OÚ. 
Znenie návrhu na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo súhlasí s vydaním potvrdenia pre p. 
Šipulovú Máriu, bytom Klokočov, že parcelu  EKN 27247 bude možné v budúcnosti využiť 
na stavebné účely v zmysle platnej legislatívy. 
 
 
Nakoľko poslanci nemali k žiadosti ďalšie pripomienky, zástupkyňa starostky dala o návrhu 
uznesenia hlasovať. 
Hlasovanie:  

 ZA  7 Vlasta Kašíková, Jana Foldinová, Monika Jarošová,  
Ing. Radoslav Zajac, Róbert Vlček, Pavol Dedič,  
Helena Rudinská 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  7/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstvo v Klokočov č. 486/2018 zo dňa 29.06.2018. 
 
19e) Urgencia žiadosti o opravu cesty do Bánskeho – Žiadosť od občanov 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania predniesla  Jana Foldinová, zástupkyňa 
starostky. Čakáme na posúdenie reklamácie. Ale cestu sme už museli naviesť drťou, lebo 
cesta nebola zjazdná a dochádzalo k veľkým škodám na autách. Dala sa tam vykopať 
priekopa, aby bolo odvodnenie. je tam potrebné usadiť cca 150 m korytiek na odvodnenie a  
3 – 4 žľaby.  Čakáme ešte ako dopadne reklamácia, či bude v rámci reklamácie zničená časť 
cesty opravená 
Znenie návrhu na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje      žiadosť od občanov 
Klokočova - časť Bánske o opravu cesty do Bánského. 
 
Nakoľko poslanci nemali k žiadosti ďalšie pripomienky, zástupkyňa starostky dala o návrhu 
uznesenia hlasovať. 
 
 
 



 
 
Hlasovanie:  

 ZA  7 Vlasta Kašíková, Jana Foldinová, Monika Jarošová,  
Ing. Radoslav Zajac, Róbert Vlček, Pavol Dedič,  
Helena Rudinská 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  7/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstvo v Klokočov č. 487/2018 zo dňa 29.06.2018. 
 
19f) Dodatok č. 2 K zmluve o dielo za dňa 20.12.2017 „Montáž svietidiel“ 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania predniesla  Jana Foldinová, zástupkyňa 
starostky. Podala informácie o priebehu realizácie modernizácie verejného osvetlenia 
a následne k Dodatku č. 2 K zmluve o dielo „Montáž svietidiel“. 
Znenie návrhu na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie      Dodatok  
č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 20.12.2017 „Montáž svietidiel“ uzatvorenou medzi   Obcou 
Klokočov a zhotoviteľom LASER media, s.r.o. 
 
Zástupkyňa starostky dala o návrhu uznesenia hlasovať. 
Hlasovanie: 

ZA 6 Vlasta Kašíková, Jana Foldinová, Monika Jarošová,  
Ing. Radoslav Zajac, Pavol Dedič, Helena Rudinská 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
1 Róbert Vlček 

Prítomnosť/kvórum:  7/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstvo v Klokočov č. 488/2018 zo dňa 29.06.2018. 
 
19g) Žiadosť o rozšírenie verejného osvetlenia – E. Boháčiková, bytom Klokočov 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania predniesla Elena Stopková.  
V diskusii poslanci skonštatovali, že sa dodrží postup a žiadosť bude zaradená do 
poradovníka. 
Znenie návrhu na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť o rozšírenie 
verejného osvetlenia p. Boháčikovej Eve, bytom Klokočov – časť u Holazov 
 
Zástupkyňa starostky dala o návrhu uznesenia hlasovať. 
Hlasovanie: 

ZA 7 Vlasta Kašíková, Jana Foldinová, Monika Jarošová,  
Ing. Radoslav Zajac, Róbert Vlček, Pavol Dedič, 

Helena Rudinská 
PROTI 0 - 

ZDRŽAL SA 
HLASOVANIA 

0 - 

Prítomnosť/kvórum:  7/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstvo v Klokočov č. 489/2018 zo dňa 29.06.2018. 
 



 
 
19h) Žiadosťo o opravu cesty – E. Boháčiková, bytom Klokočov 
Vstupné informácie k predmetnému bodu rokovania predniesla Ing. V. Gajdičiarová. Žiadajú 
o opravu cesty, nakoľko po búrke sa vytvorili nánosy.  
Zástupkyňa starostky sa vyjadrila, že je tam potrebné urobiť žľaby na odvodnenie a naviesť 
kameňa.  
Znenie návrhu na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť o opravu cesty 
v časti obce Klokočov u Holazov p. Boháčikovej E., bytom Klokočov.  Žiadosť bude 
zaradená do poradovníka. 
 
Zástupkyňa starostky dala o návrhu uznesenia hlasovať. 
Hlasovanie: 

ZA 7 Vlasta Kašíková, Jana Foldinová, Monika Jarošová,  
Ing. Radoslav Zajac, Róbert Vlček, Pavol Dedič, Helena 
Rudinská 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  7/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstvo v Klokočov č. 490/2018 zo dňa 29.06.2018. 
 
19i) Žiadosť o opravu lávky – p. Rovňaník P., bytom Klokočov 
Vstupné informácie k predmetnému bodu rokovania predniesla Ing. V. Gajdičiarová. 
Žiadatelia chodia cez takú drevenú lávku , aby nechodili naokolo. Je to skratka. Zatiaľ im ju 
obec neopravovala. Následne poslankyňa Helena Rudinská vysvetlila poslancom situáciu, kde 
sa lávka nachádza, využíva sa ako prechod a prechádzajú tadiaľ do osady Kršeľ.  
Znenie návrhu na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť o opravu 
lávky p. Rovňaníka P., bytom Klokočov. Obec Klokočov zvolá  stretnutie so žiadateľom 
s tým, že žiadosť posúdi na ďalšom zasadnutí OcZ 
 
Zástupkyňa starostky dala o návrhu uznesenia hlasovať. 
Hlasovanie: 

ZA 7 Vlasta Kašíková, Jana Foldinová, Monika Jarošová,  
Ing. Radoslav Zajac, Róbert Vlček, Pavol Dedič, Helena 
Rudinská 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  7/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstvo v Klokočov č. 491/2018 zo dňa 29.06.2018. 
 
19j) Oznámenie o zmene výšky poplatku za uloženie odpadu 
Vstupnú informáciu  k predmetnému bodu rokovania predniesla Mgr. Paula Pápolová. Od 
1.06.2018 sa mení výška poplatku za uloženie odpadu odvádzaného mestu o 1,3% na základe 
inflácie meranej indexom spotrebiteľských cien. Potvrdenie o miere inflácie vydáva 
Štatistický úrad SR. 
Znenie návrhu na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie oznámenie o zmene 
výšky poplatku za uloženie odpadu TKO Semeteš 



 
 
Zástupkyňa starostky dala o návrhu uznesenia hlasovať. 
Hlasovanie: 

ZA 7 Vlasta Kašíková, Jana Foldinová, Monika Jarošová,  
Ing. Radoslav Zajac, Róbert Vlček, Pavol Dedič, Helena 
Rudinská 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  7/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstvo v Klokočov č. 492/2018 zo dňa 29.06.2018. 
 
19k) Schválenie návratného členského príspevku na rozbeh prevádzky kancelárie MAS 
KK  
Vstupnú informáciu  k predmetnému bodu rokovania predniesla Mgr. Paula Pápolová. Vstup 
Obce Klokočov do OZ MAS KK bol schválený v roku 2014, kedy bol schválený aj členský 
príspevok . Obec Klokočov v začiatkoch  posielala len podklady k vypracovaniu strategického 
dokumentu. Teraz v roku 2018 bola členská schôdza, kde schválili mimoriadny návratný 
členský príspevok obcí – členov MAS KK vo výške 1 euro na obyvateľa obce, ktorý sa 
použije na vykrytie nákladov na rozbeh prevádzky kancelárie MAS KK počas prvých troch 
mesiacov.  
V diskusii k predmetnému bodu rokovania, poslanci sa dohodli na odročení predmetného 
bodu rokovania.  
 
Znenie návrhu na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo odročuje schválenie návratného 
členského príspevku  na rozbeh prevádzky kancelárie MAS KK 
Hlasovanie: 

ZA 7 Vlasta Kašíková, Jana Foldinová, Monika Jarošová,  
Ing. Radoslav Zajac, Róbert Vlček, Pavol Dedič, Helena 
Rudinská 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  7/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstvo v Klokočov č. 493/2018 zo dňa 29.06.2018. 
 
Uznesenia č. 462 – 493 tvoria prílohu Zápisnice z 33. zasadnutia OZ zo dňa 29.06.2018. 
 
Diskusia 
Helena Rudinská /poslankyňa obce/ - nákup kosačky nebol schválený len na ihrisko pre TJ 
Klokočov, ale aby bola k dispozícii OÚ Klokočov aj ZŠ Klokočov na kosenie verejných 
priestranstiev. Kosačka by mala byť na OÚ, lebo je to majetok obce. Túto skutočnosť uviedla 
aj do inventarizačnej správy. Ďalej sa informovala na projekty v obci;  
Jana Foldinová /zástupkyňa starostky/ - odpovedala, že p. Koniar má za ňu podpísanú 
hmotnú zodpovednosť a využíva ju na kosenie ihriska 
Helena Rudinská /poslankyňa obce/ - čo sa týka hmotnej zodpovednosti, treba ju dať 
podpísať pracovníkom OÚ a kosačku presťahovať na OÚ 

- ďalej sa informovala na projekty z obce Klokočov; 



Róbert Vlček /poslanec obce/ - určiť z OÚ pracovníka, ktorý bude mať kosačku na starosť; 
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/- informoval sa na žiadosť od p. Mudríkovej ohľadne 
umiestnenia vodovodnej prípojky; 
Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka OÚ/ - vysvetlila, aby trasa neviedla cez súkromné 
pozemky, bola zhotovená projektová dokumentácia na náklady obce. Napojenie od hlavnej 
trasy vodovodu pre ich rodinný dom pôjde z rozpočtu obce a obec na to vybaví územné 
a stavebné povolenie. Na parcelách stojí SPF a niektorí vlastníci medzitým zomreli, takže sa 
musí čakať na dedičské konanie. Nakoľko občanov nedonútime,  obec nemusí získať podpisy 
od vlastníkov; 
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/- ďalej sa informoval na stavebný úsek, v ako štádiu je 
pokrytie signálom v obci Klokočov – časť Rieka.  
Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka OÚ/ - odpovedala že je dokument, ktorý je zverejnený 
na internetovej stránke obce a na úradnej tabuli Obce Klokočov na pripomienkovanie; 
Róbert Vlček /poslanec obce/ - následne v diskusii podal informácie zo SpR TKO Semeteš 
a opýtal sa, ako to vyzerá s Biomasou; 
Jana Foldinová /zástupkyňa starostky/ -  čo sa týka Biomasy, informovala, že je podaná 
žaloba a jedná v tom právnik; 
Róbert Vlček /poslanec obce/ - informoval sa, v akom štádiu sú reklamácie na 15 bj bytovku 
na Hlaviciach 
Jana Foldinová /zástupkyňa starostky/ - informovala, že jedná s p. Barnášom, ktorý chce 
vyfakturovať za práce na byte. Niektoré závady p. Barnáš odstránil, ale chce nám 
vyfakturovať za práce v byte, kde osekávali pre pleseň steny až do tehly aj zvonku. p. Barnáš 
sa vyjadril, že to je zlým vetraním a chce mať za prácu zaplatené, lebo reklamácia nebola 
opodstatnená. Čo sa týka druhej bytovky, robia sa cenové ponuky. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Z Á V E R  

 
 

Zástupkyňa starostky  obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie  ukončila. 
V Klokočove  29. júna 2018. 
Koniec 16:15 hod. 
 
 
 
Overovatelia: 
Monika Jarošová..................................................................................... 
 
Pavol Dedič............................................................................................. 
 
 
Zapisovateľka: 
Mgr. Paula Pápolová ..................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Veronika Haferová 
             starostka obce 
 
                       Jana Foldinová 
                poverená zastupovaním 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha 
 


