
Zápisnica z 31. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa  
27.04.2018 

________________________________________________________ 
 
Začiatok zasadnutia: 09:00 hod. 
 
Prítomní poslanci: Vlasta Kašíková  
                               Monika Jarošová 
                               Jana Foldinová     
                    Pavol Čagaľa 
                    Ing. Radoslav Zajac                         
Ospravedlnení:    
    Jozef Gacho 
    Helena Rudinská 
    Pavol Dedič 
    Róbert Vlček 
Prítomných poslancov bola nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, čím Obecné 
zastupiteľstvo bolo spôsobilé rokovať a uznášať sa. Tridsiate prvé 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 o hospodárení Obce Klokočov k 31.12.2017 
7. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2017 
8. Správa audítora k záverečnému účtu za rok  2017 
9. a) Záverečný účet obce za rok 2017 

b) Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu obce Klokočov za rok 2017 
10. Rozpočtové opatrenie č. 2/2018 
11. Fond prevádzky, údržby a opráv  k 31.12.2017 
12. Schválenie platu starostu obce z dôvodu zmeny priemernej mzdy zamestnanca 

v národnom hospodárstve SR 
13. Zámer priameho odpredaja pozemku vo vlastníctve obce a výzva na predloženie 

cenových ponúk 
14. Schválenie členov DHZ, ktorí budú vykonávať požiarno-preventívne kontroly 

v rodinných domoch a ostatných objektoch fyzických osôb 
15. Schválenie počiatočných nákladov na projekt vybudovania spoločného 

kompostoviska pre obce Združenia TKO, Semeteš 
16. Rôzne 

a) Žiadosť o opravu prístupovej cesty – p. Králik Peter, bytom Turzovka 
b) Žiadosť o celkovú rekonštrukciu cesty od obyvateľov osady u Flintov 
c) Žiadosť o opravu prístupovej cesty – p. Pavlík Ján, bytom Vrchpredmier 
d) Žiadosť o súhlasné stanovisko k výstavbe rodinného domu – p. Baričáková 

Katarína, bytom Klokočov 
e) Žiadosť o opravu cesty – p. Kaňová Jana, bytom Ostrava 



f) Žiadosť o rozšírenie verejného osvetlenia v časti Hlavice “U Hajdžorov” – 
Gašková Anna, Hlavice, Klokočov 

g) Žiadosť o doplnenie svietidla verejného osvetlenia v časti Hrubý Buk U 
Pantokov – Zajac Vladimír, Hlavice Klokočov 

h) Zámer nákupu jednotiek GPS – satelitné sledovanie vozidiel – informácia 
i) Ihrisko Hlavice – zámer vybudovania detského ihriska – informácia 

17. Diskusia 
18. Záver 

Následne do návrhu programu rokovania doplnila body: 
j) Predloženie cenovej ponuky  Vodáreň Vrchpredmier – prepojenie 
k) Žiadosť o pokračovanie v nájme v priestoroch súčasného poskytovateľa 

zdravotnej starostlivosti – RERTOM spol. s.r.o., Turzovka 
l) Žiadosť o opravu cesty, časti miestnej komunikácie 
m) Žiadosť o opravu obecnej cesty v lokalite Nižné Riečky 
n) Žiadosť o opravu prístupovej cesty 

 
Poslanci OcZ sa dohodli o zmene poradia  bodov v programe rokovania. 
 
Znenie návrhu na uznesenie:   OcZ schvaľuje  program  30. zasadnutia Obecného 
zastupiteľstva s doplnením. 
 
Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemali doplňujúci bod k návrhu programu rokovania, 
dala zástupkyňa o návrhu programu rokovania hlasovať. 
Hlasovanie: 

ZA 5 Vlasta Kašíková, Monika Jarošová, Jana Foldinová, 
Pavol Čagaľa, Ing. Radoslav Zajac 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  5/3      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstvo v Klokočov č. 430/2018 zo dňa 27.04.2018 
Obecné zastupiteľstvo v Klokočove 
A/ s c h v a ľ u j e  
     program  31. zasadnutia Obecného zastupiteľstva s doplnením 
 
Voľba návrhovej komisie a overovateľov 
 
Návrhová komisia:  Ing. Radoslav Zajac, Vlasta Kašíková 
Overovatelia:              Monika Jarošová, Pavol Čagaľa 
Zapisovateľka: Mgr. Paula Pápolová 
 
Nakoľko neboli žiadne pripomienky k návrhovej komisii, overovateľom a zapisovateľke, dala 
zástupkyňa starostky hlasovať. 
Hlasovanie: 

ZA 5 Vlasta Kašíková, Monika Jarošová, Jana Foldinová, 
Pavol Čagaľa, Ing. Radoslav Zajac 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 



 
Prítomnosť/kvórum:  5/3 
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstvo v Klokočov č. 431/2018 zo dňa 27.04.2018 
 
Bod č. 16d) Žiadosť o súhlasné stanovisko k výstavbe rodinného domu  
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania predniesla Ing. Veronika Gajdičiarová, 
pracovníčka OÚ. Žiadateľka žiada o súhlasné stanovisko k výstavbe rodinného domu. 
V zmysle schváleného územného plánu obce Klokočov nie je uvedená parcela určená na 
zastavanie, ale v časti Regulatívy ÚP sa pripúšťa nová stavba. Príslušnú infraštruktúru si bude 
stavebník budovať a udržiavať na vlastné náklady.  
 
Znenie návrhu na uznesenie: OcZ schvaľuje výstavbu rodinného domu a príslušenstva na 
parcele CKN 10587 v k.ú. Klokočov p. K. Baričákovej, bytom Klokočov, ako budúcej 
vlastníčke pozemku, pričom príslušnú infraštruktúru si bude stavebníčka budovať a udržiavať 
na vlastné náklady. 
 
Nakoľko neboli vznesené žiadne pripomienky k predmetnému bodu rokovania, dala 
zástupkyňa starostky hlasovať. 
Výsledky hlasovania Počet hlasov Mená poslancov 

ZA 5 Vlasta Kašíková, Ing. Radoslav Zajac, Monika 
Jarošová, Pavol Dedič, Jana Foldinová 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  5/3 
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstvo v Klokočov č. 432/2018 zo dňa 27.04.2018 
Obecné zastupiteľstvo v Klokočove 
A/ schvaľuje výstavbu rodinného domu a príslušenstva na parcele CKN 10587 v k.ú. 
Klokočov p. K. Baričákovej, Klokočov , ako budúcej vlastníčke pozemku, pričom príslušnú 
infraštruktúru si bude stavebníčka budovať a udržiavať na vlastné náklady 
B/ odporúča aby táto stavba bola zapracovaná do Doplnku k ÚP obce 
 
Bod č. 5 Správa o plnení uznesení z posledných zastupiteľstiev 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania predniesla Anna Gulčíková, kontrolór 
obce. Vyjadrila sa, že čo sa týka uznesení z minulého roka, sú uvedené v tabuľke predloženej 
v materiáloch. Ďalej, zástupkyňa starostky obce podala informácie k plneniu uznesenia č. 
301/2017 – stretnutie s chatármi je zvolané na mesiac máj; k plneniu uznesenia č. 411/2018 – 
informovala, že občania chcú celú trasu osvetlenia a nie jedno svetlo. Je tam potrebné min. 5 
nových stĺpov; k plneniu uznesenia č. 396/2018 – termín bude upresnený na mesiac máj; 
k plneniu uznesenia č. 414/2018 – k bytovke č.s. 1082 bolo zvolané pracovné stretnutie, na 
ktorom mali byť prejednané všetky spísané nedostatky k uvedenej bytovke, avšak firma 
neprevzala v odbernej lehote pozvánku. Na pracovné stretnutie sa nikto nedostavil. Ing. V. 
Gajdičiarová informovala, že v tomto prípade je potrebné osloviť odborne spôsobilú osobu 
z odboru poruchy stavieb. 
 
Znenie návrhu na uznesenie: OcZ berie na vedomie správu o plnení uznesení z 29. 
zasadnutia OZ zo dňa 23. februára 2018  a z 30. zasadnutia   OZ zo dňa 2. marca 2018 ako 
informatívnu 



Následne zástupkyňa starostky dala hlasovať: 
Výsledky hlasovania Počet hlasov Mená poslancov 

ZA 5 Vlasta Kašíková, Ing. Radoslav Zajac, Monika 
Jarošová, Pavol Dedič, Jana Foldinová 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  5/3 
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstvo v Klokočov č. 433/2018 zo dňa 27.04.2018 
Obecné zastupiteľstvo v Klokočove 
A/ berie na vedomie správu o plnení uznesení z 29. zasadnutia OZ zo dňa 23. februára 2018  
a z 30. zasadnutia   OZ zo dňa 2. marca 2018 ako informatívnu 
 
Bod č. 6 Správa o hospodárení Obce Klokočov k 31.12.2017 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania predniesla Ing. Jana Horčičáková. 
Uviedla, že správa o hospodárení, ktorá bola doručená poslancom v materiáloch, je 
rozpracovaná kvartálne pre lepšie porovnanie. Vlasta Kašíková správu o hospodárení 
zhodnotila  pozitívne, nakoľko Obec Klokočov v hospodárení  za rok 2017 skončila vo 
výraznom pluse. 
 
Znenie návrhu na uznesenie: OcZ berie na vedomie Monitorovaciu správu k plneniu 
programového rozpočtu Obce Klokočov, Správu o hospodárení k 31.12.2017 
 
Nakoľko neboli vznesené žiadne pripomienky k predmetnému bodu rokovania, dala 
zástupkyňa starostky hlasovať. 
Výsledky hlasovania Počet hlasov Mená poslancov 

ZA 5 Vlasta Kašíková, Ing. Radoslav Zajac, Monika 
Jarošová, Pavol Dedič, Jana Foldinová 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  5/3 
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstvo v Klokočov č. 434/2018 zo dňa 27.04.2018 
Obecné zastupiteľstvo v Klokočove 
A/ berie na vedomie Monitorovaciu správu k plneniu programového rozpočtu Obce 
Klokočov, Správu o hospodárení k 31.12.2017 
 
Bod č. 7 Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému  účtu za rok 2017  
Vstupnú informáciu  k predmetnému bodu rokovania predniesla Anna Gulčíková, kontrolórka 
obce. V správe uviedla, že obec za rok 2017 zaznamenala zvýšenie pohľadávok oproti roku 
2016. Na OÚ chýba smernica týkajúca sa vymáhania pohľadávok, ktorú doporučuje 
vypracovať pre efektívnejšie vymáhanie pohľadávok.  
 
Znenie návrhu na uznesenie: OcZ berie na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky obce 
k záverečnému účtu Obce Klokočov za rok 2017 
 
 



Nakoľko poslanci OcZ nemali k predmetnému bodu žiadne pripomienky, dala zástupkyňa 
starostky hlasovať. 
Výsledky hlasovania Počet hlasov Mená poslancov 

ZA 5 Vlasta Kašíková, Ing. Radoslav Zajac, Monika 
Jarošová, Pavol Dedič, Jana Foldinová 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  5/3 
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstvo v Klokočov č. 435/2018 zo dňa 27.04.2018 
Obecné zastupiteľstvo v Klokočove 
A/ berie na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu Obce 
Klokočov za rok 2017 
 
Bod č. 8 Správa audítora k záverečnému účtu za rok 2017 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania predniesla Ing. Jana Horčičáková.   
 
Znenie návrhu na uznesenie: OcZ berie na vedomie Správu nezávislého audítora z auditu 
účtovnej závierky za rok 2017 
 
Nakoľko poslanci OcZ nemali k správe audítora žiadne ďalšie otázky, zástupkyňa starostky 
dala hlasovať.  
Výsledky hlasovania Počet hlasov Mená poslancov 

ZA 5 Vlasta Kašíková, Ing. Radoslav Zajac, Monika 
Jarošová, Pavol Dedič, Jana Foldinová 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  5/3 
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstvo v Klokočov č. 436/2018 zo dňa 27.04.2018 
Obecné zastupiteľstvo v Klokočove 
A/ berie na vedomie Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2017. 
   
Bod č. 9a) Záverečný účet obce za rok 2017; 
b) Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu obce Klokočov za rok 2017 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania predniesla Ing. Jana Horčičáková. 
Záverečný účet obce za rok 2017 spoločne s povinnou prílohou – hodnotiacou správou  
k progr. rozpočtu obce Klokočov za rok 2017 obdržali poslanci OZ v materiáloch. Obec 
hospodárila za rok 2017 s prebytkom,  z ktorého 10%  bude odvedených do rezervného fondu. 
Zástupkyňa starostky uviedla, že je potrebné z prebytku hospodárenia vyčleniť  na tvorbu 
Fondu prevádzky, údržby a opráv, nakoľko sa tento fond od roku 2012 vôbec neviedol 
a zákon ukladá tento fond viesť.  
 
Znenie návrhu na uznesenie: OcZ  a) prejednalo Záverečný účet obce Klokočov za rok 2017 
     b) schvaľuje Záverečný účet obce Klokočov a celoročné 
hospodárenie za rok 2017 bez výhrad 
 
 



Nakoľko neboli vznesené žiadne pripomienky k predmetnému bodu rokovania, dala 
zástupkyňa starostky hlasovať. 
Výsledky hlasovania Počet hlasov Mená poslancov 

ZA 5 Vlasta Kašíková, Ing. Radoslav Zajac, Monika 
Jarošová, Pavol Dedič, Jana Foldinová 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  5/3 
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstvo v Klokočov č. 437/2018 zo dňa 27.04.2018 
Obecné zastupiteľstvo v Klokočove 
a/ prejednalo Záverečný účet obce Klokočov za rok 2017 
b/ schvaľuje Záverečný účet Obce Klokočov a celoročné hospodárenie  za rok 2017 bez 
výhrad 
 
Bod č. 11 Fond prevádzky, údržby a opráv k 31.12.2017 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania predniesla Ing. Jana Horčičáková. 
Vysvetlila, od kedy je obec povinná v súlade so zákonom č. 182/1993, § 10 Z.z. o vlastníctve 
bytov a nebytových priestorov, tvoriť Fond prevádzky, údržby a opráv u bytového domu 
Hlavice  15BJ, č.s. 1082 a u bytového domu Hlavice 14 BJ, č.s. 1296. U bytového domu 14 bj 
je povinnosť obci tvoriť fond od 7/2012 a u bytového domu 15 bj je povinnosť tvoriť fond od 
8/2016. Chýbajúce finančné prostriedky vo fonde opráv budú presunuté z prebytkového 
hospodárenia za rok 2017.  
 
Znenie návrhu na uznesenie: OcZ  berie na vedomie správu o aktuálnej výške fondu 
prevádzky, údržby a opráv k 31.12.2017.  
 
Nakoľko neboli vznesené žiadne pripomienky k predmetnému bodu rokovania, dala 
zástupkyňa starostky hlasovať. 
Výsledky hlasovania Počet hlasov Mená poslancov 

ZA 5 Vlasta Kašíková, Ing. Radoslav Zajac, Monika 
Jarošová, Pavol Dedič, Jana Foldinová 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  5/3 
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstvo v Klokočov č. 438/2018 zo dňa 27.04.2018 
Obecné zastupiteľstvo v Klokočove 
a) berie na vedomie správu o aktuálnej  výške  fondu prevádzky, údržby a opráv k 31.12.2017  
 
Bod č. 10 Rozpočtové opatrenie č. 2/2018 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania predniesla Ing. Jana Horčičáková.  
V rámci rozpočtového opatrenia informovala o presune finančných prostriedkoch 
z jednotlivých programov rozpočtu.  
Úpravy v rozpočtovom opatrení č. 2/2018: 
1. Fond prevádzky, údržy a opráv 11361, 66 € 
2. Údržba ciest 30 033, 57€ 
Znenie návrhu na uznesenie: OcZ  schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 2/2018 s úpravami 



Nakoľko neboli vznesené žiadne pripomienky k úprave v Rozpočtovom opatrení č. 2/2018, 
dala zástupkyňa starostky hlasovať. 
Výsledky hlasovania Počet hlasov Mená poslancov 

ZA 5 Vlasta Kašíková, Ing. Radoslav Zajac, Monika 
Jarošová, Pavol Dedič, Jana Foldinová 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  5/3 
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstvo v Klokočov č. 439/2018 zo dňa 27.04.2018 
Obecné zastupiteľstvo v Klokočove 
a) schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 2/2018 s úpravami   
 
Bod č. 13  Zámer priameho predaja majetku obce vo vlastníctve obce 
a výzva na predloženie cenových ponúk 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania predniesla Ing. Veronika Gajdičiarová. 
Uviedla, že uznesením č 402/2018 bol schválený zámer priameho predaja parciel 
a vyhotovenie znaleckého posudku. Znalecký posudok bol vyhotovený a je potrebné schváliť 
podmienky predloženia cenových ponúk. Následne podala informácie týkajúce sa znaleckého 
posudku a podala informácie k návrhu podmienok predloženia cenovej ponuky.  
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ - je za cenu 0,50€/m², z dôvodu, že za takúto cenu sa 
odpredávali pozemky vo vlastníctve obce ostatným občanom, ktorí mali na OZ žiadosť 
Jana Foldinová /zástupkyňa starostky/ - navrhuje, keď sa jedná o ihrisko -  urobiť 
s kupujúcimi zmluvu, že keď my budeme chcieť ihrisko vysporiadať, aby sme mohli my 
kúpiť od p. Brezinu  v takej istej cene podiel na ihrisku – ak sa im teda odsúhlasí cena 
0,50/m². 
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/ - navrhuje bod odročiť. Myslí si, že cena zo znaleckého 
posudku je informatívna a cena, pod ktorú obec nemôže klesnúť. Dal by min. sumu 203 €, 
čiže  0,50 €/m² - tak ako predávame aj ostatným občanom 
 
Následne,  po pripomienkach poslancov, zástupkyňa obce dala hlasovať za odročenie bodu 
rokovania.   
Výsledky hlasovania Počet hlasov Mená poslancov 

ZA 5 Vlasta Kašíková, Ing. Radoslav Zajac, Monika 
Jarošová, Pavol Dedič, Jana Foldinová 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  5/3 
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstvo v Klokočov č. 440/2018 zo dňa 27.04.2018 
Obecné zastupiteľstvo v Klokočove 
a) odročuje Zámer priameho predaja majetku obce a výzvu na predloženie cenových ponúk  
 
Bod č. 12  Schválenie platu starostu obci z dôvodu zmeny priemernej mzdy 
zamestnanca v národnom hospodárstve SR 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania predniesla Anna Koniarová. Plat starostu 
obce sa schvaľuje z dôvodu zvýšenia nominálnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR v roku 
2017. Plat starostky obce sa určuje v zmysle ust. § 8 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom 



postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 
predpisov a s poukazom na ust. § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení. Ďalej informovala, že predtým bol starostke obce základný plat navýšený o 15%. 
 
Znenie návrhu na uznesenie: OcZ  schvaľuje Plat starostu  Obce Klokočov Veroniky 
Haferovej s účinnosťou od 1.01.2018 

a) podľa § 3 ods. 1 zák. č. 253/1994 Z.z  vo výške 1889,00 € 
b) podľa § 4 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z.z. zvýšený o 15 % 

 
Nakoľko neboli vznesené žiadne pripomienky k predmetnému bodu rokovania, dala 
zástupkyňa starostky hlasovať. 
Výsledky hlasovania Počet hlasov Mená poslancov 

ZA 5 Vlasta Kašíková, Ing. Radoslav Zajac, Monika 
Jarošová, Pavol Dedič, Jana Foldinová 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  5/3 
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstvo v Klokočov č. 441/2018 zo dňa 27.04.2018 
Obecné zastupiteľstvo v Klokočove 
a) schválilo Plat starostu  Obce Klokočov Veroniky Haferovej s účinnosťou od 1.01.2018 

a) podľa § 3 ods. 1 zák. č. 253/1994 Z.z  vo výške 1889,00 € 
b) podľa § 4 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z.z. zvýšený o 15 % 

 
Bod č. 14  Schválenie členov DZH, ktorí budú vykonávať požiarno – 
preventívne kontroly 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania predniesla Mgr. Paula Pápolová. 
Informovala, že obec Klokočov má zriadenú kontrolnú skupinu DHZO, ktorá vykonáva 
preventívne protipožiarne kontroly. V kontrolnej skupine došlo k zmene členov, preto je 
potrebné schváliť novú kontrolnú skupinu.  
 
Znenie návrhu na uznesenie: OcZ  schvaľuje členov DHZ Klokočov, ktorí budú vykonávať 
preventívne protipožiarne kontroly v RD   a ostatných objektoch fyzických osôb    
Štefan Valčuha st.; Pavol Stopka; Peter Stopka; Ján Mudrík, Ľubomír Valčuha, Jozef Holinec,  
Milan Valčuha, Štefan Valčuha ml., Vladimír Polka, Ján Hruška 
Nakoľko neboli vznesené žiadne pripomienky k predmetnému bodu rokovania, dala 
zástupkyňa starostky hlasovať. 
Výsledky hlasovania Počet hlasov Mená poslancov 

ZA 5 Vlasta Kašíková, Ing. Radoslav Zajac, Monika 
Jarošová, Pavol Dedič, Jana Foldinová 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  5/3 
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstvo v Klokočov č. 442/2018 zo dňa 27.04.2018 
Obecné zastupiteľstvo v Klokočove 
a) schválilo členov DHZ Klokočov, ktorí budú vykonávať preventívne protipožiarne kontroly 
v RD   a ostatných objektoch fyzických osôb    



Štefan Valčuha st.; Pavol Stopka; Peter Stopka; Ján Mudrík, Ľubomír Valčuha, Jozef Holinec,  
Milan Valčuha, Štefan Valčuha ml., Vladimír Polka, Ján Hruška 
Bod č. 16a)  Žiadosť o opravu prístupovej cesty – p. Králik P., bytom 
Turzovka  
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania predniesla zástupkyňa starostky Jana 
Foldinová. Žiadateľ spoločne s ostatnými obyvateľmi lokality v Riečkach sa dohodli, že sa 
budú spolupodieľať na rekonštrukcii cesty a obec by pomohla technikou.  
 
Znenie návrhu na uznesenie: OcZ  schvaľuje Žiadosť p. Králika Petra, bytom Turzovka 
o opravu prístupovej cesty, s tým že žiadateľ sa  bude spolupodieľať na rekonštrukcii cesty 
materiálom a obec prispeje technikou. 
 
Nakoľko neboli vznesené žiadne pripomienky k predmetnému bodu rokovania, dala 
zástupkyňa starostky hlasovať. 
Výsledky hlasovania Počet hlasov Mená poslancov 

ZA 5 Vlasta Kašíková, Ing. Radoslav Zajac, Monika 
Jarošová, Pavol Dedič, Jana Foldinová 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  5/3 
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstvo v Klokočov č. 443/2018 zo dňa 27.04.2018  
Obecné zastupiteľstvo v Klokočove 
a) schválilo Žiadosť p. Králika Petra, bytom Turzovka o opravu prístupovej cesty, s tým že 
žiadateľ sa  bude spolupodieľať na rekonštrukcii cesty materiálom a obec prispeje technikou. 
 
Bod č. 16b)  Žiadosť o celkovú rekonštrukciu cesty od obyvateľov osady 
u Flintov 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania predniesla Ing. Veronika Gajdičiarová. 
Informovala že parcela je vedená ako miestna komunikácia v užívaní obce. List vlastníctva 
nie je založený.  
Jana Foldinová /zástupkyňa starostky/ - navrhuje, aby sa zatiaľ vyspravili najhoršie úseky 
uvedenej prístupovej cesty, nakoľko sa jedná o pomerne dlhý úsek. Potom na základe 
finančných prostriedkov a podľa poradovníka, by sme pokračovali ďalej. Navrhuje, aby sa zlé 
úseky v obci opravili asfaltom.  
Znenie návrhu na uznesenie: OcZ  schvaľuje Žiadosť o celkovú rekonštrukciu prístupovej 
cesty do osady u Flintov. 
 
Následne dala zástupkyňa starostky hlasovať. 
Výsledky hlasovania Počet hlasov Mená poslancov 

ZA 5 Vlasta Kašíková, Ing. Radoslav Zajac, Monika 
Jarošová, Pavol Dedič, Jana Foldinová 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  5/3 
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstvo v Klokočov č. 444/2018 zo dňa 27.04.2018  
 



Bod č. 16c)  Žiadosť o opravu prístupovej cesty – p. Pavlík P., bytom 
Vrchpredmier  
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania predniesla Ing. Veronika Gajdičiarová. 
Informovala že parcela je vedená ako miestna komunikácia. List vlastníctva nie je založený. 
List vlastníctva je tam všeobecný a sú tam aj trvalo žijúci obyvatelia 
 
Znenie návrhu na uznesenie: OcZ  schvaľuje Žiadosť p. Jána Pavlíka, bytom Klokočov 
o opravu prístupovej cesty podľa finančných  prostriedkov Obce Klokočov 
 
Následne dala zástupkyňa starostky hlasovať. 
Výsledky hlasovania Počet hlasov Mená poslancov 

ZA 5 Vlasta Kašíková, Ing. Radoslav Zajac, Monika 
Jarošová, Pavol Dedič, Jana Foldinová 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  5/3 
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstvo v Klokočov č. 445/2018 zo dňa 27.04.2018  
Obecné zastupiteľstvo v Klokočove 
a) schválilo Žiadosť p. Jána Pavlíka, bytom Klokočov o opravu prístupovej cesty podľa 
finančných  prostriedkov Obce Klokočov 
 
Bod č. 16e)  Žiadosť o opravu cesty – p. Kaňová Jana, bytom Ostrava 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania predniesla Ing. Veronika Gajdičiarová. 
Informovala, že žiadateľka vlastní nehnuteľnosť v obci Korňa, ale prechádza k nej cez 
kataster Obce Klokočov. Obec žiada o pomoc opravy cesty asi 55 m dlhý a 2,5 m široký a je 
ochotná sa spolupodieľať na úhrade materiálu.  
 
Znenie návrhu na uznesenie: OcZ  schvaľuje Žiadosť p. Jany Kaňovej, Č.j. 414/2018 zo dňa 
17.04.2018 o opravu prístupovej cesty. Žiadateľka sa bude spolupodieľať na rekonštrukcii 
materiálom a obec Klokočov prispeje technikou   
 
Následne dala zástupkyňa starostky hlasovať. 
Výsledky hlasovania Počet hlasov Mená poslancov 

ZA 5 Vlasta Kašíková, Ing. Radoslav Zajac, Monika 
Jarošová, Pavol Čagaľa, Jana Foldinová 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  5/3 
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstvo v Klokočov č. 446/2018 zo dňa 27.04.2018  
Obecné zastupiteľstvo v Klokočove 
a)schválilo Žiadosť p. Jany Kaňovej, Č.j. 414/2018 zo dňa 17.04.2018 o opravu prístupovej 
cesty. Žiadateľka sa bude spolupodieľať na rekonštrukcii materiálom a obec Klokočov 
prispeje technikou   

 



Bod č. 16f)  Žiadosť o rozšírenie verejného osvetlenia v časti Hlavice „U 
Hajdžorov“ – p. Gašková A., bytom Hlavice 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania predniesla zástupkyňa starostky Jana 
Foldinová. Žiadateľka žiada o doplnenie 2ch kusov svetiel.  
 
Znenie návrhu na uznesenie: OcZ  schvaľuje Žiadosť p. Anny Gaškovej  o rozšírenie 
verejného osvetlenia v miestnej časti u Hajdžorov na Hlaviciach 
 
Následne dala zástupkyňa starostky hlasovať. 
Výsledky hlasovania Počet hlasov Mená poslancov 

ZA 5 Vlasta Kašíková, Ing. Radoslav Zajac, Monika 
Jarošová, Pavol Čagaľa, Jana Foldinová 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  5/3 
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstvo v Klokočov č. 447/2018 zo dňa 27.04.2018 Obecné 
zastupiteľstvo v Klokočove 
a) schválilo Žiadosť p. Anny Gaškovej  o rozšírenie verejného osvetlenia v miestnej časti 
u Hajdžorov na Hlaviciach 
 
Bod č. 16g)  Žiadosť o doplnenie svietidla verejného osvetlenia v časti 
Hrubý Buk u Pantokov – p. Zajac V. 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania predniesla zástupkyňa starostky Jana 
Foldinová. Žiadateľ žiada o doplnenie 1 ks svetiel. Žiadosť bude riešená v rámci poradovníka.  
 
Znenie návrhu na uznesenie: OcZ  schvaľuje Žiadosť p. Vladimíra Zajaca,   bytom 
Klokočov o doplnenie svietidla verejného osvetlenia v miestnej časti Hrubý Buk u Pantokov  
 
Následne dala zástupkyňa starostky hlasovať. 
Výsledky hlasovania Počet hlasov Mená poslancov 

ZA 5 Vlasta Kašíková, Ing. Radoslav Zajac, Monika 
Jarošová, Pavol Čagaľa, Jana Foldinová 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  5/3 
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstvo v Klokočov č. 448/2018 zo dňa 27.04.2018 a návrh 
uznesenia schválilo.  
Obecné zastupiteľstvo v Klokočove 
a) schválilo Žiadosť p. Vladimíra Zajaca,   bytom Klokočov o doplnenie svietidla verejného 
osvetlenia v miestnej časti Hrubý Buk u Pantokov  
 
Bod č. 16h) Zámer nákupu GPS jednotiek – satelitné sledovanie vozidiel 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania predniesla zástupkyňa starostky Jana 
Foldinová. Poslancom OcZ boli v materiáloch predložené cenové ponuky GPS jednotiek.  



Elena Stopková, pracovníčka OÚ, ďalej informovala, že GPS jednotky by boli použité pre 
traktor Fortera a auto Suzuky Vitara.  
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ - je potrebné si premyslieť, akú verziu GPS jednotky 
obec potrebuje  na monitorovanie pohybu vozidiel 
  
Znenie návrhu na uznesenie: OcZ  schvaľuje  nákup jednotiek GPS – satelitné sledovanie 
vozidiel,  pre traktor Fortera a Suzuky Vitara 
 
Príchod: Róbert Vlček 11:27 hod. 
 
Nakoľko neboli vznesené žiadne pripomienky k predmetnému bodu rokovania, dala 
zástupkyňa starostky hlasovať. 
Výsledky hlasovania Počet hlasov Mená poslancov 

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

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  6/4 
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstvo v Klokočov č. 449/2018 zo dňa 27.04.2018  
Obecné zastupiteľstvo v Klokočove 
a) schválilo nákup jednotiek GPS – satelitné sledovanie,  pre traktor Fortera a Suzuky Vitara 
 
Bod č. 16i) Ihrisko Hlavice – zámer vybudovania detského ihriska - 
informácia 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania Vlasta Kašíková, poslankyňa obce. Písali 
jej obyvatelia z Hlavíc, že ak už p. Krišťák nevyužíva pozemok na Hlaviciach, občania by 
tam chceli detské ihrisko. K predmetnému bodu rokovania vystúpila p. Čagaľová Viera 
a uviedla, že pre začiatok by stačilo pozemok vyčistiť, oplotiť a dať tam bránky. Zástupkyňa 
odpovedala, že len teraz skončil nájom p. Krišťákovi a vyčistenie nebude problém. Poslanec 
Róbert Vlček sa vyjadril k bránkam, aby sa kúpili bránky, ktoré budú spĺňať predpísané 
normy.  
Znenie návrhu na uznesenie: OcZ  schvaľuje  zámer vybudovania detského ihriska na 
Hlaviciach. V prvej fáze obec Klokočov zabezpečí úpravu pozemku so zámerom vybudovania 
detského ihriska, kúpu bránok, ktoré spĺňajú bezpečnostné predpisy a sietí 
b) doporučuje  správe obce sledovať projekty zamerané na vybudovanie detského ihriska 
a zapojiť sa do prípadnej výzvy 
 
Nakoľko neboli vznesené žiadne pripomienky k predmetnému bodu rokovania, dala 
zástupkyňa starostky hlasovať. 
Výsledky hlasovania Počet hlasov Mená poslancov 

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

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  5/4 
 
 



Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstvo v Klokočov č. 450/2018 zo dňa 27.04.2018  
Obecné zastupiteľstvo v Klokočove 
a) schválilo zámer vybudovania detského ihriska na Hlaviciach. V prvej fáze obec Klokočov 
zabezpečí úpravu pozemku so zámerom vybudovania detského ihriska, kúpu bránok, ktoré 
spĺňajú bezpečnostné predpisy a sietí 
b) doporučuje  správe obce sledovať projekty zamerané na vybudovanie detského ihriska 
a zapojiť sa do prípadnej výzvy 
 
Bod č. 16j) Predloženie cenovej ponuky Vodáreň Vrchpredmier – 
prepojenie 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania predniesol Milan Krenželok, pracovník 
na vode.  Podal informácie z akého dôvodu je potrebné robiť  prepojenie vodárne vo 
Vrchpredmieri a súčasné problémy týkajúce sa práce na vodárni. Zástupkyňa starostky dala 
poslancom k dispozícii cenové ponuky týkajúce sa prepojenia úpravne vody s čerpacou 
stanicou. P. Krenželok ďalej vysvetlil ďalšie prepojenie -  čo sa týka vodojemov Pantoky, 
Kyčery – tam by bolo potrebné taktiež prepojenie na vodovod Vrchpredmier a prepojenie 
vodovodu Hlavice Rieka.  Poslanec Róbert Vlček sa vyjadril, že bude potrebné vybaviť 
predbežné vstupy na pozemok a následne urobiť projektovú dokumentáciu.  
 
Znenie návrhu na uznesenie: OcZ  schvaľuje  

a) realizáciu elektrického  prepojenia úpravne vody s čerpacou stanicou vodárne 
Vrchpredmier 

b) rekonštrukciu vodovodu Pantokovia  v dĺžke 600 m s následným prepojením na  
vodovod Vrchpredmier, v časti obce Hlavice Rieka 

c) vyhotovenie projektovej dokumentácie na prepojenie vodovodu Hlavice Rieka p. 
Čečotka Matúš v dĺžke 400 m a zabezpečenie vstupov na pozemky 
 

Následne dala zástupkyňa starostky hlasovať. 
Výsledky hlasovania Počet hlasov Mená poslancov 

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

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  6/4 
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstvo v Klokočov č. 451/2018 zo dňa 27.04.2018  
Obecné zastupiteľstvo v Klokočove 

a) a) schválilo realizáciu elektrického  prepojenia úpravne vody s čerpacou stanicou 
vodárne Vrchpredmier 

b) rekonštrukciu vodovodu Pantokovia  v dĺžke 600 m s následným prepojením na  
vodovod Vrchpredmier, v časti obce Hlavice Rieka 

c) vyhotovenie projektovej dokumentácie na prepojenie vodovodu Hlavice Rieka p. 
Čečotka Matúš v dĺžke 400 m a zabezpečenie vstupov na pozemky 

 
Bod č. 16k) Žiadosť o pokračovanie v nájme v priestoroch súčasného 
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti – RETROM spol. s.r.o., Turzovka  
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania predniesla zástupkyňa starostky Jana 
Foldinová. Dostali sme žiadosť od možného nástupcu p. MUDr. Labuša, lebo k 31.05.2018 



mu končí nájom a lekár odchádza. Zatiaľ sú podmienky ordinovania nového lekára 
v rokovaní. Avšak,  keď príde nový lekár, je potrebné zabezpečiť bezbariérový prístup do 
ordinácie na poschodí, nakoľko nový pán doktor požaduje priestory na prízemí. Toto je ďalší 
problém, ktorý musíme vyriešiť, lebo na prízemí nemáme kapacitu. Podľa vyjadrenia 
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva je potrebné zabezpečiť bezbariérový prístup do 
ordinácie – riešiť to buď výťahom na poschodie alebo sedačkovým výťahom a urobiť ďalšie 
úpravy  v priestoroch u lekára. Pri nedodržaní potrebných podmienok nevydá Regionálny 
úrad verejného zdravotníctva Rozhodnutie na prevádzku ambulancie. Nový pán doktor 
požaduje priestory na prízemí, ale tie zatiaľ nemáme.  
 
Znenie návrhu na uznesenie: OcZ  a) prerokovalo  žiadosť MUDr. Rudolfa Michnicu, 
konateľa právnickej osoby RERTOM spol s r.o., so sídlom Predmier 307, 023 54  Turzovka o  
nájom nebytových priestorov za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti občanom od 
01.06.2018 
b)schvaľuje  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 –  nebytové priestory o celkovej výmere 101,17 m2 nachádzajúce sa na prvom 
poschodí stavby č. s. 1164 na parcele CKN 2383/3 v k.ú. Klokočov, obec Klokočov, okres 
Čadca, zapísanej na liste vlastníctva č. 1876 žiadateľovi RERTOM spol. s r.o., Predmier 307, 
023 54  Turzovka, IČO: 36436232 za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti pre 
občanov. Navrhovaná cena 0,03 Eur / ročne + úhrady za poskytnuté služby spojené 
s prevádzkou nebytových priestorov 
Doba nájmu 1 rok od uzatvorenia nájomnej zmluvy 
Dôvod hodný osobitného zreteľa je 
poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre občanov obce Klokočov, ako aj občanov iných 
obcí. 
 
Nakoľko neboli vznesené žiadne pripomienky k predmetnému bodu rokovania, dala 
zástupkyňa starostky hlasovať. 
Výsledky hlasovania Počet hlasov Mená poslancov 

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

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  6/4 
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstvo v Klokočov č. 452/2018 zo dňa 27.04.2018 
a uznesenie bolo schválené.   
 
Bod č. 16l) Žiadosť o opravu cesty, časti miestnej komunikácie 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania predniesla Ing. V. Gajdičiarová. Občania 
v žiadosti žiadajú opravu prístupovej cesty k rodinným domom v dĺžke cca 200-250m. 
V stave EKN cesta nie je vôbec zakreslená. Bude potrebné vybaviť vstupy na pozemok. 
 
Znenie návrhu na uznesenie: OcZ schvaľuje žiadosť Č.j. 431/2018 zo dňa 24.04.2018 
o opravu časti cestnej komunikácie v lokalite Hrubý Buk. Obec Klokočov začne s opravou 
časti miestnej komunikácie po predložení súhlasu vstupu na pozemok. Žiadatelia  sa budú 
spolupodieľať materiálovo a obec prispeje technikou. 
 



Nakoľko neboli vznesené žiadne pripomienky k predmetnému bodu rokovania, dala 
zástupkyňa starostky hlasovať. 
Výsledky hlasovania Počet hlasov Mená poslancov 

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

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  6/4 
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstvo v Klokočov č. 453/2018 zo dňa 27.04.2018  
Obecné zastupiteľstvo v Klokočove 
a) schválilo žiadosť Č.j. 431/2018 zo dňa 24.04.2018 o opravu časti cestnej komunikácie 
v lokalite Hrubý Buk. Obec Klokočov začne s opravou časti miestnej komunikácie po 
predložení súhlasu vstupu na pozemok. Žiadatelia  sa budú spolupodieľať materiálovo a obec 
prispeje technikou. 
 
Bod č. 16l) Žiadosť o opravu obecnej cesty v Nižných Riečkach 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania predniesla Ing. V. Gajdičiarová. Občania 
v lokalite Nižné Riečky žiadajú opravu obecnej cesty v úseku cesty od Srníčkov, Smieškov, 
Michaliskov. Cesta je podľa stavu EKN a CKN zamapovaná.  
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/ - navrhuje prijať systémové riešenie na žiadosti 
týkajúce sa opráv ciest v obci – ako sa bude pri žiadostiach postupovať, aby žiadosť nemusela 
byť riešená na OcZ. 
Róbert Vlček /poslanec obce/ - navrhuje, aby pripravili jednotné uznesenie, ako sa bude 
postupovať pri žiadostiach o opravu cesty a žiadostiach o verejné osvetlenie 
 
Znenie návrhu na uznesenie: OcZ schvaľuje Žiadosť Č.j. 434/2018 zo dňa 25.04.2018 
o opravu obecnej cesty v Nižných Riečkach s tým, že žiadatelia sa budú podieľať na oprave 
materiálovo a obec prispeje technikou.  
 
Nakoľko neboli vznesené žiadne pripomienky k predmetnému bodu rokovania, dala 
zástupkyňa starostky hlasovať. 
Výsledky hlasovania Počet hlasov Mená poslancov 

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

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  6/4 
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstvo v Klokočov č. 454/2018 zo dňa 27.04.2018  
Obecné zastupiteľstvo v Klokočove 
a) schválilo žiadosť Č.j. 434/2018 zo dňa 25.04.2018 o opravu obecnej cesty v Nižných 
Riečkach s tým, že žiadatelia sa budú podieľať na oprave materiálovo a obec prispeje 
technikou.  
 
Bod č. 16m) Žiadosť o opravu prístupovej cesty 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania predniesla Ing. V. Gajdičiarová. 
Žiadateľka žiada o opravu prístupovej cesty k nehnuteľnosti. Táto cesta bola veľa využívaná 



v období, keď sa opravovala hlavná cesta na Hlaviciach. Užívateľom nie je obec Klokočov, 
cesta je zamapovaná, ale iba po rodinné domy ako býva p. Marec. Jedná sa o cestu, ktorá je 
vybagrovaná cez súkromný pozemok. Ďalšie informácie podala zástupkyňa starostky Jana 
Foldinová. 
Róbert Vlček /poslanec obce/ - nakoľko sa nehnuteľnosť nachádza v ochrannom pásme 
CHKO, je potrebné, aby si od nich zabezpečila súhlas a až potom jej môžeme pomôcť.   
Vlasta Kašíková  /poslankyňa  obce/ - je potrebné, aby sa to žiadateľke o opravu prístupovej 
cesty vysvetlilo 
 
Znenie návrhu na uznesenie: OcZ berie na vedomie Žiadosť p. Štefánie Fáberovej, Č.j. 
435/2018 zo dňa 25.04 2018 o opravu prístupovej cesty. 
 
Zástupkyňa starostky dala hlasovať o predmetnom bode rokovania hlasovať.  
Výsledky hlasovania Počet hlasov Mená poslancov 

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

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  6/4 
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstvo v Klokočov č. 455/2018 zo dňa 27.04.2018 
a uznesenie bolo zobraté na vedomie. 
 
Bod č. 15) Schválenie počiatočných nákladov na projekt vybudovania 
spoločného kompostoviska pre obce Združenia TKO, Semeteš 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania predniesol Róbert Vlček, ktorý je 
členom Správnej rady TKO Semeteš. Obecné zastupiteľstvo informoval o priebehu zasadnutí 
Správnej rady TKO, kde sa aj prejednával návrh realizácie spoločnej kompostárne 
v priestoroch, ktoré sú vo vlastníctve TKO Semeteš. Podal informácie k spoločnej 
kompostárni, následné financovanie projektu – počiatočné náklady zo strany Obce Klokočov. 
Upozornil na to, že obec Klokočov je povinná dodávať stanovené množstvo BRKO, ktorým 
sa zaviaže. Je toho názoru, že Správa rada mala najskôr osloviť obecné zastupiteľstvá, 
oboznámiť ich s pripravovaným projektov a na základe rozhodnutí obecných zastupiteľstiev 
dať vypracovať projekt a nie opačne. Ďalej informoval o Štatúte združenia TKO Semeteš, 
ktorého je navrhnutá zmena. Ďalej informoval, že riaditeľ TKO Semeteš p. Holka predložil 
návrh na zvýšenie ceny odvozu nádob a kontajnerov z jednotlivých obcí.  
Jana Foldinová /zástupkyňa starostky/ - informovala poslancov OZ, že už bola na OÚ 
Klokočov doručená Žiadosť o preplatenie vstupných nákladov spoluúčasti k projektu 
„Kompostáreň pre Horné Kysuce“ . Vstupné náklady sú vo výške 2169,80 €. Ďalej 
informovala, že obci bol schválený nenávratný finančný príspevok vo výške 85 132,35 € na 
nákup kompostérov pre domácnosti. 
 
Odchod: Vlasta Kašíková 14:20 hod.  
Z dôvodu nedostatku informácií  k projektu OcZ, poslanci predmetný bod odročili.  
 
Znenie návrhu na uznesenie: OcZ berie na vedomie schválenie počiatočných nákladov na 
projekt vybudovania spoločného kompostoviska pre obce Združenia TKO, Semeteš. 
 
 



Zástupkyňa starostky dala  hlasovať o predmetnom bode rokovania hlasovať.  
Výsledky hlasovania Počet hlasov Mená poslancov 

ZA 5 Ing. Radoslav Zajac, Monika Jarošová, Pavol Čagaľa, Jana 
Foldinová, Róbert Vlček 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

NEPRÍTOMNÁ 1 Vlasta Kašíková 
Prítomnosť/kvórum:  5/3 
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstvo v Klokočov č. 456/2018 zo dňa 27.04.2018 
a uznesenie bolo zobraté na vedomie. 
 
Diskusia 
Jana Foldinová /zástupkyňa starostky/ - podala nasledovné informácie: 

- podali sme reklamáciu na SEVAK, týkajúcu sa opráv poklopov na ceste. Oni sa však 
odvolávajú na to, že je už po čase reklamácie. Skutočnosť je taká, že sa to 
reklamovalo sa to už od roku 2009. Z reklamácií neupustí a bude sa to reklamovať 
naďalej;  

- bude zvolané stretnutie s p. Koniarom, ohľadne ihriska, ktoré je v pláne spustiť tento 
rok. Je potrebné kúpiť trávu, ihrisko oplotiť, brány nastaviť. Je tam problém so 
sociálnym zariadením, ktoré je potrebné taktiež doriešiť; 

- informovala, že na OÚ je prijatý do konca roka 2018 jeden zamestnanec a jeden pán je 
na dohodu na obdobie, počas ktorého sa budú opravovať cesty. Od 1.06.2018 budú 
v rámci projektu z ÚPSVaR prijatí 3 záujemcovia; 

Róbert Vlček /poslanec obce/ -  opýtal sa, či sa oznamy na vyhlásenie v rozhlase posielajú 
na Hrubý Buk 
Mgr. P. Pápolová /pracovníčka OÚ/ - oznamy sa zasielajú mailom na Olešnú a odtiaľ dajú 
oznamy na predajňu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uznesenia č. 430 – 456 tvoria prílohu Zápisnice z 31. zasadnutia OZ Obce Klokočov. Celé 
znenie diskusií k jednotlivým bodom programu sú na zvukovom zázname, ktorý taktiež tvorí 
prílohu zápisnice. Zvukový záznam z 31. zasadnutia OZ v Klokočove je zverejnený na 
internetovej stránke obce. 

 
 

 
 



Z Á V E R  
 
 

Zástupkyňa starostky  obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie  ukončila. 
V Klokočove  27. apríla 2018. 
Koniec 15:00 hod. 
 
 
 
Overovatelia: 
Monika Jarošová.................................................................................. 
 
Pavol Čagaľa ....................................................................................... 
 
 
Zapisovateľka: 
Mgr. Paula Pápolová ..................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Veronika Haferová 
             starostka obce 
 
                       Jana Foldinová 
                poverená zastupovaním 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha 
 
 
 
 


