
 

  Z Á P I S N I C A 
z 4. zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Klokočov z  

22. februára 2019 
________________________________________________________ 
 
Začiatok zasadnutia:  09:00 h. 
Prítomní poslanci:   Veronika Haferová 
  Ján Hruška 
  Mgr. Jozef  Gondek 
  Róbert Vlček 
  Vlasta Kašíková 
 
Ospravedlnení: Pavol Čagaľa 
    Ing. Radoslav Zajac 
    Ján Mudrík 
    Štefan Želiecký   
               
Prítomných poslancov bola nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, čím Obecné 
zastupiteľstvo bolo spôsobilé rokovať a uznášať sa. Štvrté    zasadnutie OcZ otvorila a viedla 
starostka obce Klokočov Jana Foldinová, ktorá zároveň privítala prítomných.   
 
Voľba návrhovej komisie a overovateľov 
 
Návrhová komisia:  Vlasta Kašíková, Veronika Haferová 
Overovatelia:            Ján Hruška,  Mgr. Jozef Gondek 
Zapisovateľka: Mgr. Paula Pápolová 
 
 
Hlasovanie: 

ZA 5 Veronika Haferová, Ján Hruška, Róbert Vlček,  
Vlasta Kašíková, Mgr. Jozef Gondek 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

 
Prítomnosť/kvórum:  5/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 46/2019 zo dňa 22.02.2019 
 
Schválenie programu rokovania 
Starostka obce Jana Foldinová  predniesla návrh programu rokovania 4. zasadnutia OcZ Obce 
Klokočov.  
Do bodu programu rokovania starostka obce doplnila: 
Žiadosť o finančný príspevok na vydanie novej knihy  - MUDr. Jozef Marec 
Nákup traktorového kontajnerového nosiča 



Schválenie starostke obce motorové vozidlo na pracovné účely 
Žiadosť o opravu cesty – žiadateľ p. O. Michalisko, bytom Hlavice 
 
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. VZN č. 1/2019 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základnej školy 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Klokočov – Návrh 
7. Monitorovacia správa k plneniu programového rozpočtu Obce Klokočov 

Správa o hospodárení k 31.12.2018 
8. Informácie o stave výšky zostatkov k 31.12.2018 Fondu prevádzky, údržby, opráv 

a Rezervný fond 
9. Smernica o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov k zákazkám s nízkou hodnotou podľa ust. § 117 zákona  
č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 

10. Odsúhlasenie zostatkov – prešetrenie údajov prijatej upomienky 
11. Rozpočtové opatrenie č. 1/2019 – Návrh 
12. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2018 
13. Kontrola plnenia uznesení za rok 2018 
14. Správa z vykonania inventarizácií finančných hotovostí 
15. Správa kontrolórky obce z vykonanej kontroly na základe plánu kontrolnej činnosti 

- Výdavky obce Klokočov za obdobie 01.01.2018 – 31.12.2018 
16. Správa kontrolórky obce z vykonanej kontroly vybavených sťažností a petícií  za rok 

2018 
17. Správa z vykonanej kontroly bežných príjmov – miestny poplatok za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady za rok 2017 
18. Návrh Komunitného  plánu sociálnych služieb 2019 – 2024 - Schválenie 
19. Správa o činnosti DHZO a DHZ Klokočov za rok 2018 
20. Nájom nehnuteľnosti – byt č. 3 Klokočov, Hlavice č.s. 1083 z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa žiadateľovi Antonovi Machovi – bod odročený 
21. Návrh na prenájom nebytových priestorov – ambulancia  praktického lekára pre 

dospelých z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
22. Schválenie odpredaja parciel – p. J. Brezina, bytom Klokočov – bod odročený 
23. Žiadosť o odsúhlasenie investičného zámeru – CTP Group, s.r.o., Podvysoká 
24. Schválenie členov do Komisie sociálno - zdravotnej 
25. Schválenie 5% spoluúčasti na výstavbu detského  ihriska 
26. Schválenie 5%  spoluúčasti na opravu budovy na šport č.s. 1189 
27. Správa o činnosti obecnej knižnice a kultúrneho strediska za rok  2018 
28. Rôzne 

a) Žiadosť o zníženie poplatku za odvoz odpadu – p. V. Rekšáková, bytom Turzovka 
b) Žiadosť o finančný príspevok na vydanie novej knihy – MUDr. Jozef Marec 
c) Nákup traktorového kontajnerového nosiča – schválenie 
d) Schválenie starostke obce motorové vozidlo na pracovné účely 
e) Žiadosť o opravu cesty – žiadateľ O. Michalisko, bytom Hlavice 

29. Diskusia 
30. Záver 

 



Poslanci OcZ nemali k návrhu programu rokovania žiaden doplňujúci bod. Následne dala 
starostka obce o návrhu programu rokovania hlasovať. 
 
Hlasovanie: 

ZA 5 Veronika Haferová, Ján Hruška, Róbert Vlček,  
Vlasta Kašíková, Mgr. Jozef Gondek 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

 
Prítomnosť/kvórum:  5/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 47/2019 zo dňa 22.02.2019 
 
Bod č. 5 Správa o plnení uznesení z posledných zastupiteľstiev 
Starostka obce sa opýtala, či majú poslanci otázky k predmetnému bodu rokovania. 
 
Návrh na uznesenie:  OcZ berie na vedomie Správu o plnení uznesení z posledných 
zastupiteľstiev ako informatívnu 
 
Nakoľko poslanci nemali k bodu programu otázky, dala starostka obce o návrhu uznesenia 
hlasovať. 
Hlasovanie: 

ZA 5 Veronika Haferová, Ján Hruška, Róbert Vlček,  
Vlasta Kašíková, Mgr. Jozef Gondek 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  5/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 48/2019 zo dňa 22.02.2019 
 
Bod č. 6 VZN č. 1/2019 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základnej 
školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Klokočov – Návrh 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podala poslankyňa Vlasta Kašíková. 
VZN sa schvaľuje každoročne. Zápis detí do 1. ročníka ZŚ  sa uskutoční v priestoroch 
Základnej školy Klokočov v dňoch 09.04.2019 a 10.04.2019 v čase od 13:30 hod. do 16:60 
hod. 
  
Návrh na uznesenie:  OcZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 u určení 
miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce 
Klokočov 
 
 
Nakoľko poslanci nemali k predmetnému bodu žiadne ďalšie otázky, starostka obce dala 
o návrhu uznesenia hlasovať. 
 
 
 
 



Hlasovanie: 
ZA 5 Veronika Haferová, Ján Hruška, Róbert Vlček,  

Vlasta Kašíková, Mgr. Jozef Gondek 
PROTI 0 - 

ZDRŽAL SA 
HLASOVANIA 

0 - 

Prítomnosť/kvórum:  5/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 49/2019 zo dňa 22.02.2019 
 
Bod č. 7 Monitorovacia správa k plneniu programového rozpočtu Obce Klokočov 
, Správa o hospodárení k 31.12.2018 
Vstupné informácie k predmetnému bodu rokovania podala Ing. Jana Horčičáková, 
pracovníčka OÚ. Informovala o bežných príjmoch, kapitálových príjmoch. Príjmy boli 
naplnené na 100,37%. Ďalej informovala o bežných výdavkoch, kapitálových výdavkoch 
a podnikateľskej  činnosti – voda. 
 
Návrh na uznesenie:  OcZ berie na vedomie Monitorovaciu správu k plneniu programového 
rozpočtu Obce Klokočov, Správa o hospodárení k 31.12.2018 
 
Nakoľko poslanci nemali k predmetnému bodu žiadne ďalšie otázky, starostka obce dala 
o návrhu uznesenia hlasovať. 
Hlasovanie: 

ZA 5 Veronika Haferová, Ján Hruška, Róbert Vlček,  
Vlasta Kašíková, Mgr. Jozef Gondek 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  5/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 50/2019 zo dňa 22.02.2019 
 
Bod č. 8  Informácie o stave výšky zostatkov k 31.12.2018 Fondu prevádzky, 
údržby, opráv a Rezervný fond 
Vstupné informácie k predmetnému bodu rokovania podala Ing. Jana Horčičáková, 
pracovníčka OÚ. Poslancov informovala o výške zostatku vo Fonde prevádzky, údržby 
a opráv a Rezervného fondu k 31.12.2018. Zároveň informovala aj o opravách, ktoré sa na 
jednotlivých bytových domoch realizovali. 
 
Návrh na uznesenie:  OcZ berie na vedomie Informácie  o stave výšky zostatkov  k 
31.12.2018 Fondu prevádzky, údržby, opráv a Rezervného fondu obce 
Nakoľko poslanci nemali k predmetnému bodu žiadne ďalšie otázky, starostka obce dala 
o návrhu uznesenia hlasovať. 
Hlasovanie: 

ZA 5 Veronika Haferová, Ján Hruška, Róbert Vlček,  
Vlasta Kašíková, Mgr. Jozef Gondek 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 



Prítomnosť/kvórum:  5/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 51/2019 zo dňa 22.02.2019 
 
Bod č. 9  Smernica o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov k zákazkám s nízkou hodnotou podľa ust. 
§ 117 zákona  
č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 
Vstupné informácie k predmetnému bodu rokovania podala Ing. Jana Horčičáková, 
pracovníčka OÚ. Od 1.01.2019 je novelizácia zákona o verejnom obstarávaní a o jednotlivých 
zmenách uvedených v smernici o verejnom obstarávaní následne informovala poslancov OcZ. 
 
Návrh na uznesenie:  OcZ berie na vedomie Smernicu o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k zákazkám s nízkou hodnotou 
podľa ust. § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 
 
Nakoľko poslanci nemali k predmetnému bodu žiadne ďalšie otázky, starostka obce dala 
o návrhu uznesenia hlasovať. 
Hlasovanie: 

ZA 5 Veronika Haferová, Ján Hruška, Róbert Vlček,  
Vlasta Kašíková, Mgr. Jozef Gondek 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  5/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 52/2019 zo dňa 22.02.2019 
 
Bod č. 10 Odsúhlasenie zostatkov – prešetrenie údajov prijatej upomienky 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podala Jana Foldinová, starostka obce. 
Objavili sa faktúry z obdobia bývalého starostu Ľuboša Stríža z roku 2013, ktoré neboli 
zaúčtované účtovníčkou. Na faktúrach sa eviduje nedoplatok vo výške 2.500 eur.  
Anna Gulčíková /kontrolórka obce/ - vysvetlila, že niektoré faktúry neboli uhradené v plnej 
výške, len časť a faktúra potom nebola vedená v neuhradených faktúrach 
Jana Foldinová /starostka obce/ -  nakoľko sa táto skutočnosť objavila v posledných dňoch 
a je to po termíne splatnosti, myslí si že je to voči dodávateľovi neetické, aby sa mu to 
nedoplatilo, lebo aj napriek dlhom, firma naftu pre potreby obce dodávala naďalej  
 
Návrh na uznesenie:  OcZ berie na vedomie odsúhlasenie zostatkov – prešetrenie údajov 
prijatej upomienky 
 
Nakoľko poslanci nemali k predmetnému bodu žiadne ďalšie otázky, starostka obce dala 
o návrhu uznesenia hlasovať. 
Hlasovanie: 

ZA 5 Veronika Haferová, Ján Hruška, Róbert Vlček,  
Vlasta Kašíková, Mgr. Jozef Gondek 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  5/4      



Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 53/2019 zo dňa 22.02.2019 
 
Bod č. 11 Rozpočtové opatrenie č. 1/2019 – Návh 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podala Ing. Jana Horčičáková, 
pracovníčka OÚ. Informovala poslancov OcZ o jednotlivých položkách v navrhovanom 
rozpočtovom opatrení. V rozpočtovom opatrení je vo výdajoch členský príspevok na MAS 
KK, spoluúčasť obce na územný plán, rezerva na spoluúčasti projektov, údržbu ciest, 
rozšírenie rozhlasu 
 
Návrh na uznesenie:  OcZ schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 1/2019 
 
Nakoľko poslanci nemali k predmetnému bodu žiadne ďalšie otázky, starostka obce dala 
o návrhu uznesenia hlasovať. 
Hlasovanie: 

ZA 5 Veronika Haferová, Ján Hruška, Róbert Vlček,  
Vlasta Kašíková, Mgr. Jozef Gondek 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  5/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 54/2019 zo dňa 22.02.2019 
 
Bod č. 12 Správa o kontrolnej činnosti za rok 2018 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podala Anna Gulčíková, kontrolórka 
obce. V správe sa nachádza prehľad všetkých kontrol vykonávaných za rok 2018. 
Návrh na uznesenie:  OcZ  berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti za rok 2018 
 
Nakoľko poslanci nemali k predmetnému bodu žiadne ďalšie otázky, starostka obce dala 
o návrhu uznesenia hlasovať. 
Hlasovanie: 

ZA 5 Veronika Haferová, Ján Hruška, Róbert Vlček,  
Vlasta Kašíková, Mgr. Jozef Gondek 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  5/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 55/2019 zo dňa 22.02.2019 
 
 
Bod č. 13 Kontrola plnenia uznesení za rok 2018 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podala Anna Gulčíková, kontrolórka 
obce. Správa obsahuje aj plnenie uznesení, ktoré neboli splnené v roku 2017 a prešli do roku 
2018. Správa z kontroly plnenia uznesení za rok 2018 obsahuje schválené uznesenia. 
Návrh na uznesenie:  OcZ  berie na vedomie Kontrolu plnenia uznesení za rok 2018 
 
 
Po diskusii k plneniu jednotlivých uznesení, starostka obce dala o návrhu uznesenia hlasovať. 



 
Hlasovanie: 

ZA 5 Veronika Haferová, Ján Hruška, Róbert Vlček,  
Vlasta Kašíková, Mgr. Jozef Gondek 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  5/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 56/2019 zo dňa 22.02.2019 
 
Bod č. 14 Správa z vykonania inventarizácií finančných hotovostí 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podala Anna Gulčíková, kontrolórka 
obce. Inventarizácie pokladničných hotovostí boli vykonané na základe schváleného plánu 
kontrolnej činnosti. 
 
Návrh na uznesenie:  OcZ  berie na vedomie Správu z vykonania inventarizácií finančných 
hotovostí 
 
Nakoľko poslanci nemali k predmetnému bodu žiadne ďalšie otázky, starostka obce dala 
o návrhu uznesenia hlasovať. 
Hlasovanie: 

ZA 5 Veronika Haferová, Ján Hruška, Róbert Vlček,  
Vlasta Kašíková, Mgr. Jozef Gondek 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  5/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 57/2019 zo dňa 22.02.2019 
 
Bod č. 15 Správa kontrolórky obce z vykonanej kontroly na základe plánu kontrolnej 
činnosti - Výdavky obce Klokočov za obdobie 01.01.2018 – 31.12.2018 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podala Anna Gulčíková, kontrolórka 
obce. Výdavky obce predkladá štvrťročne. 
 
Návrh na uznesenie:  OcZ  berie na vedomie  Výdavky obce Klokočov za obdobie 
01.01.2018 – 31.12.2018 
Nakoľko poslanci nemali k predmetnému bodu žiadne ďalšie otázky, starostka obce dala 
o návrhu uznesenia hlasovať. 
Hlasovanie: 

ZA 5 Veronika Haferová, Ján Hruška, Róbert Vlček,  
Vlasta Kašíková, Mgr. Jozef Gondek 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  5/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 58/2019 zo dňa 22.02.2019 
 



Bod č. 16 Správa kontrolórky obce z vykonanej kontroly vybavených sťažností 
a petícií  za rok 2018 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podala Anna Gulčíková, kontrolórka 
obce. Informovala, že na OÚ bola prejednávaný jeden podnet, ktorý nespĺňal náležitosti 
sťažnosti, ale riešilo sa  to ako sťažnosť. Odporučuje informovať sťažovateľa, ako bol podnet 
prejednávaný.  
Návrh na uznesenie:  OcZ  berie na vedomie Kontrolu vybavených sťažností a petícií za rok 
2018 
 
Nakoľko poslanci nemali k predmetnému bodu žiadne ďalšie otázky, starostka obce dala 
o návrhu uznesenia hlasovať. 
Hlasovanie: 

ZA 5 Veronika Haferová, Ján Hruška, Róbert Vlček,  
Vlasta Kašíková, Mgr. Jozef Gondek 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  5/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 59/2019 zo dňa 22.02.2019 
 
Bod č. 17 Správa z vykonanej kontroly bežných príjmov – miestny poplatok za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2017 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podala Anna Gulčíková, kontrolórka 
obce. Pri kontrole bolo zistené, že uvedeným podnikateľov uvedených v správe nebol 
vyrubený poplatok za komunálny odpad.  
Mgr. Jozef Gondek /poslanec obce/ - pokiaľ to zákon umožňuje, vyrubiť poplatok aj spätne  
 
Návrh na uznesenie:  OcZ  berie na vedomie Správu z vykonanej kontroly bežných príjmov 
– miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2017 
 
Po diskusii k predmetnému bodu rokovania, starostka obce dala o návrhu uznesenia hlasovať. 
Hlasovanie: 

ZA 5 Veronika Haferová, Ján Hruška, Róbert Vlček,  
Vlasta Kašíková, Mgr. Jozef Gondek 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  5/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 60/2019 zo dňa 22.02.2019 
 
Bod č. 18 Návrh Komunitného  plánu sociálnych služieb 2019 – 2024 – Schválenie 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podala Miroslava Fujáková, pracovníčka 
OÚ. Jedná sa o strategický dokument plánu sociálnych služieb na roky 2019 – 2024. 
Komunitný plán sociálnych služieb je vypracovaný v súlade s požiadavkami zákona 
o sociálnych službách. Hlavných cieľom je rozvoj sociálnych služieb, skvalitnenie 
poskytovania sociálnych služieb resp. doplnenie chýbajúcich sociálnych služieb na základe 
požiadaviek občanov. 
 



Návrh na uznesenie:  OcZ schvaľuje  Komunitný plán sociálnych služieb obce Klokočov na 
roky 2019 – 2024 
Po diskusii k predmetnému rokovania, starostka obce dala o návrhu uznesenia hlasovať. 
Hlasovanie: 

ZA 5 Veronika Haferová, Ján Hruška, Róbert Vlček,  
Vlasta Kašíková, Mgr. Jozef Gondek 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  5/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 61/2019 zo dňa 22.02.2019 
 
Bod č. 19 Správa o činnosti DHZO a DHZ Kloko čov za rok 2018 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podal Ján Hruška, veliteľ DHZO 
Klokočo. Informoval poslancov o jednotlivých zásahoch DHZO Klokočov v roku 2018 pri 
požiaroch, technických zásahoch a ďalších činnostiach DHZO. V závere poďakoval členom 
DHZO, za ich aktívnu prácu aj počas snehovej kalamity v začiatku roka 2019 
Jana Foldinová /starostka obce/  - vyjadrila poďakovanie DHZO za pomoc pri vyhlásenej 
mimoriadnej situácii, pomoc pri odhadzovaní snehu zo zástaviek a striech verejných budov. 
Bola to náročná situácia, ktorá nás preverila dostatočne. Zároveň poďakovala aj 
zamestnancom OÚ, externým firmám, ktorí nám nepretržite pomáhali pri rozorávaní snehu 
Mgr. Jozef Gondek /poslanec obce/ - vyjadril sa, že cesty počas vyhlásenej mimoriadnej 
situácie boli dobre udržiavané. Obec sa snažila a sypali sa aj také úseky ciest, ktoré predtým 
sypané neboli 
 
Návrh na uznesenie:  OcZ berie na vedomie Správu o činnosti DHZO a DHZ Klokočov za 
rok 2018 
 
Nakoľko poslanci nemali k predmetnému bodu žiadne ďalšie otázky, starostka obce dala 
o návrhu uznesenia hlasovať. 
Hlasovanie: 

ZA 5 Veronika Haferová, Ján Hruška, Róbert Vlček,  
Vlasta Kašíková, Mgr. Jozef Gondek 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  5/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 62/2019 zo dňa 22.02.2019 
 
 
Bod č. 20 Nájom nehnuteľnosti – byt č. 3 Klokočov, Hlavice č.s. 1083 z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa žiadateľovi Antonovi Machovi – bod odročený 
Z dôvodu nedostatočného počtu poslancov potrebných na schválenie predmetného bodu, bol 
bod č. 20 odročený na ďalšie OcZ. 
 
 
 
 



Bod č. 21 Návrh na prenájom nebytových priestorov – ambulancia  praktického lekára 
pre dospelých z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podala Elena Stopková, pracovníčka 
OÚ. Spoločnosť RERTOM spol. s.r.o. má uvedené nebytové priestory v prenájme od obce 
Klokočov na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov. Ako spôsob prenájmu majetku 
obce ne navrhovaných spôsob prenájmu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 
nakoľko sa jedná o poskytovanie služieb vo verejnom záujme. Na ďalšom OcZ sa bude 
schvaľovať samotný prenájom  
 
Návrh na uznesenie: OcZ prerokovalo  zámer prenájmu nebytových priestorov o celkovej 
výmere 76,39 m2 nachádzajúcich   sa na prvom poschodí stavby č. s. 1164 na parcele CKN 
2383/3 v k.ú. Klokočov za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti občanom od 
01.06.2019 
OcZ schvaľuje  zámer a 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 76,39 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  spoločnosti RERTOM spol. s r.o., 
Predmier 307, 023 54  Turzovka, IČO: 36 436 232  za účelom poskytovania zdravotnej 
starostlivosti pre občanov. 
Navrhovaná cena 0,03 Eur / ročne + úhrady za poskytnuté služby spojené s prevádzkou 
nebytových priestorov 
Doba nájmu od 01.06.2019 na neurčito. 
Dôvod hodný osobitného zreteľa je 
poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre občanov obce Klokočov, ako aj občanov iných 
obcí. 
 
Nakoľko poslanci nemali k predmetnému bodu žiadne ďalšie otázky, starostka obce dala 
o návrhu uznesenia hlasovať. 
Hlasovanie: 

ZA 5 Veronika Haferová, Ján Hruška, Róbert Vlček,  
Vlasta Kašíková, Mgr. Jozef Gondek 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  5/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 63/2019 zo dňa 22.02.2019 
 
Bod č. 22 Schválenie odpredaja parciel – p. J. Brezina, bytom Klokočov – bod odročený 
Z dôvodu nedostatočného počtu poslancov potrebných na schválenie predmetného bodu, bol 
bod č. 22 odročený na ďalšie OcZ. 
 
Bod č. 23 Žiadosť o odsúhlasenie investičného zámeru – CTP Group, s.r.o., Podvysoká 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podala Ing. V. Gajdičiarová, pracovníčka 
OÚ. V materiáloch dostali poslanci žiadosť o súhlasné stanovisko  s investičným zámerom 
výstavby rodinných domov v časti obce Hlavice, spolu so zastavovacím plánom umiestnenie 
6 rodinných domov.  
 



Návrh na uznesenie: OcZ súhlasí s investičným zámerom výstavby rodinných domov 
s názvom projektu: Rodinné domy Klokočov – Hlavice pre CTP Group s.r.o., Podvysoká 208, 
023 57, IČO 50696858  na pozemkoch CKN 6549/3, 6549/4, 6556/2, 6557/1, 6557/3, 6557/4, 
6558, 6559, 6560, 6557/2, kat. územie Klokočov, nakoľko zámer je v súlade s platným ÚP 
obce a k územnému rozhodnutiu budú doložené súhlasné stanoviská dotknutých orgánov 
 
Nakoľko poslanci nemali k predmetnému bodu žiadne ďalšie otázky, starostka obce dala 
o návrhu uznesenia hlasovať. 
Hlasovanie: 

ZA 5 Veronika Haferová, Ján Hruška, Róbert Vlček,  
Vlasta Kašíková, Mgr. Jozef Gondek 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  5/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 64/2019 zo dňa 22.02.2019 
 
Bod č. 24 Schválenie členov do Komisie sociálno – zdravotnej 
Z dôvodu, že poslanec Ján Mudrík sa vzdal funkcie predsedu Komisie sociálno – zdravotnej, 
za predsedu do uvedenej komisie bol navrhnutý poslanec Mgr. Jozef Gondek.  
 
Návrh na uznesenie: OcZ odvoláva predsedu Komisie  sociálno – zdravotnej Jána Mudríka 
Hlasovanie: 

ZA 5 Veronika Haferová, Ján Hruška, Róbert Vlček,  
Vlasta Kašíková, Mgr. Jozef Gondek 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Následne: 
OcZ schvaľuje  
členov do komisie zriadenej obcou v zložení: 
Komisia sociálno – zdravotná: predseda Mgr. Jozef Gondek 
Členovia: Mgr. Mária Kučerová, Jana Stopková, Miroslava Fujáková 
Hlasovanie: 

ZA 5 Veronika Haferová, Ján Hruška, Róbert Vlček,  
Vlasta Kašíková, Mgr. Jozef Gondek 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  5/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 65/2019 zo dňa 22.02.2019 
 
Bod č. 25  Schválenie 5% spoluúčasti na výstavbu detského  ihriska 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podala Mgr. Paula Pápolová, 
pracovníčka OÚ. Na základe vyhlásenej výzvy sa Obec Klokočov chystá zapojiť do 
podprogramu na vybudovanie detského ihriska na ploche pri 15b.j. na Hlaviciach. Podľa 
výšky schválených fin. prostriedkov je na  ihrisku je plánované osadenie dvojveže so 



šmýkačkami, prevažovacia hojdačka, hojdačka zvislá a menší kolotoč – k tomu  dopadová 
plocha, ktorá bude potrebná. 
 
Návrh na uznesenie: OcZ schvaľuje predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie v programe 
Podpora rozvoja športu na rok 2019, Podprogram č. 2 – výstavba detských ihrísk; 
Obec zabezpečí spolufinancovanie z vlastných zdrojov vo výške 5% zo sumy projektu – 
maximálne výška spolufinancovania do 600 EUR. 
 
Nakoľko poslanci nemali k predmetnému bodu žiadne ďalšie otázky, starostka obce dala 
o návrhu uznesenia hlasovať. 
Hlasovanie: 

ZA 5 Veronika Haferová, Ján Hruška, Róbert Vlček,  
Vlasta Kašíková, Mgr. Jozef Gondek 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  5/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 66/2019 zo dňa 22.02.2019 
 
Bod č. 26  Schválenie 5%  spoluúčasti na opravu budovy na šport č.s. 1189 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podala Jana Foldinová, starostka obce. 
V rámci vyhlásenej výzvy je možnosť zapojiť sa do podprogramu na opravu šatní, ktorú má 
obec vo vlastníctve a je veľmi potrebné ju opraviť. V projekte by sa jednalo o výmenu okien, 
dverí, dlážky a sociálnych zariadení. 
 
Návrh na uznesenie: OcZ schvaľuje predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie v programe 
Podpora rozvoja športu na rok 2019, Podprogram č. 3 – údržba ihrísk a štadiónov a inej 
športovej infraštruktúry; 
Obec zabezpečí spolufinancovanie z vlastných zdrojov vo výške 5% zo sumy projektu – 
maximálna výška spolufinancovania do 1 000 EUR. 
 
Nakoľko poslanci nemali k predmetnému bodu žiadne ďalšie otázky, starostka obce dala 
o návrhu uznesenia hlasovať. 
Hlasovanie: 

ZA 5 Veronika Haferová, Ján Hruška, Róbert Vlček,  
Vlasta Kašíková, Mgr. Jozef Gondek 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  5/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 67/2019 zo dňa 22.02.2019 
 
Bod č. 27  Správa o činnosti obecnej knižnice a kultúrneho strediska za rok  2018 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podala Mgr. Paula Pápolová. 
Informovala poslancov o činnosti knižnice. V roku 2018 bol podaný projekt na nákup kníh, 
ktorý bol úspešný a do knižnice boli zakúpené knižné tituly v sume 1000 eur z poskytnutej 
dotácie. Ďalej informovala o ďalších činnostiach – hlásenie relácií v obecnom rozhlase, 
kopírovanie a kultúrnych podujatiach. 



Jana Foldinová /starostka obce/ - dala poslancom návrh, aby sa smútočné relácie hlásili 
bezplatne 
 
Návrh na uznesenie: OcZ berie na vedomie Správu o činnosti kultúrneho strediska a obecnej 
knižnice za rok 2018 
 
Nakoľko poslanci nemali k predmetnému bodu žiadne ďalšie otázky, starostka obce dala 
o návrhu uznesenia hlasovať. 
Hlasovanie: 

ZA 5 Veronika Haferová, Ján Hruška, Róbert Vlček,  
Vlasta Kašíková, Mgr. Jozef Gondek 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  5/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 68/2019 zo dňa 22.02.2019 
 
 
Bod č. 27  Rôzne  
a) Žiadosť o zníženie poplatku za odvoz odpadu – p. V. Rekšáková, bytom Turzovka 
Do podateľne OÚ Klokočov bola doručená žiadosť o zníženie poplatku za odvoz odpadu.  
V diskusii sa poslanci OcZ zhodli, že obec dopláca na vývoz komunálneho odpadu, z toho 
dôvodu nie je možné poplatok za komunálny odpad znížiť. 
 
Návrh na uznesenie: OcZ neschvaľuje Žiadosť o zníženie poplatku za  odvoz  komunálneho 
odpadu p. V. Rekšákovej, bytom Turzovka 
 
Starostka obce dala o návrhu uznesenia hlasovať. 
Hlasovanie: 

ZA 5 Veronika Haferová, Ján Hruška, Róbert Vlček,  
Vlasta Kašíková, Mgr. Jozef Gondek 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  5/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 69/2019 zo dňa 22.02.2019 
 
b) Žiadosť o finančný príspevok na vydanie novej knihy – MUDr. Jozef Marec 
Pre zadĺženosť obce sa poslanci rozhodli neschváliť finančný príspevok na vydanie novej 
knihy. 
Návrh na uznesenie: OcZ neschvaľuje Žiadosť o finančný príspevok na vydanie novej knihy 
MUDr. Jozefa Marca – Nárečie tzv. Veľkej Turzovky 
 
Starostka obce dala o návrhu uznesenia hlasovať. 
Hlasovanie: 

ZA 4 Veronika Haferová, Ján Hruška, Vlasta Kašíková, 
Mgr. Jozef Gondek 

PROTI 1 Róbert Vlček 



ZDRŽAL SA 
HLASOVANIA 

0 - 

Prítomnosť/kvórum:  5/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 70/2019 zo dňa 22.02.2019 
 
c) Nákup traktorového kontajnerového nosiča – schválenie 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podala Jana Foldinová, starostka obce.  
Informovala poslancov o zámere kúpy kontajnerového nosiča, nakoľko náklady na vývoz  
komunálneho odpadu sa neustále zvyšujú. Týmto kontajnerovým nosičom by sme si vedeli 
vyriešiť vývoz horšie dostupných lokalít, kde je problém, aby tam auto z TKO odpad 
vyviezlo. Za rok 2018 sme vyviezli cca 240 kontajnerov. Následne vysvetlila, že v poplatku 
za vývoz kontajnera je zahrnutá manipulácia s kontajnerom, poplatok za uloženie odpadu 
a poplatok za uloženie odpadu mestu. Len vývoz kontajnerov za rok 2018 bol v sume cca 
33572,67 €. Kúpou kontajnerového nosiča, by sme si vedeli časť kontajnerov vyviesť vo 
vlastnej réžii a zaplatili by sme len za uskladnenie odpadu. Zefektívnil by sa vývoz 
z nedostupných lokalít a obec by ušetrila. 
 
Návrh na uznesenie: OcZ schvaľuje nákup traktorového kontajnerového nosiča 
Starostka obce dala o návrhu uznesenia hlasovať. 
Hlasovanie: 

ZA 5 Veronika Haferová, Ján Hruška, Róbert Vlček,  
Vlasta Kašíková, Mgr. Jozef Gondek 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  5/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 71/2019 zo dňa 22.02.2019 
 
d) Schválenie starostke obce motorové vozidlo na pracovné účely 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podala Jana Foldinová, starostka obce.  
Vysvetlila, že obidve obecné autá Suzuki a Fábia sú v zlom technickom stave, veľmi 
poruchové a sú často v servise. Preto starostka často používa svoje súkromné motorové 
vozidlo na pracovné cesty. Z uvedeného dôvodu žiada o schválenie preplácania náhrad za 
používanie súkromného motorového vozidla pri pracovných cestách 
  
Návrh na uznesenie: OcZ  schvaľuje starostovi obce používanie vlastného motorového 
vozidla na pracovné účely, iba ak zamestnávateľ nemá k dispozícii vozidlo obce 
b) cestovné náhrady budú vyúčtované podľa smernice o cestovných náhradách 
 
Starostka obce dala o návrhu uznesenia hlasovať. 
Hlasovanie: 

ZA 5 Veronika Haferová, Ján Hruška, Róbert Vlček,  
Vlasta Kašíková, Mgr. Jozef Gondek 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  5/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 



Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 72/2019 zo dňa 22.02.2019 
 
e) Žiadosť o opravu cesty – žiadateľ O. Michalisko, bytom Hlavice 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podala Ing. V. Gajdičiarová, pracovníčka 
OÚ. Na OÚ  bola doručená žiadosť o opravu prístupovej cesty. Časť cesty je vedená ako 
miestna komunikácia v užívaní obce  a časť cesty je pričlenená k družstevnému lánu. 
V materiáloch je snímok z katastrálnej mapy.  
Jana Foldinová /starostka obce/ - začiatok cesty je v poriadku – je asfaltový, len potom 
zvyšok cesty cca 300m by bolo potrebné opraviť 
 
Návrh na uznesenie: OcZ  schvaľuje Žiadosť o opravu prístupovej cesty – parcela CKN 
5756/1, ktorá je vedená ako miestna komunikácia, žiadateľovi p. O. Michaliskovi, bytom 
Hlavice 
 
Starostka obce dala o návrhu uznesenia hlasovať. 
Hlasovanie: 

ZA 5 Veronika Haferová, Ján Hruška, Róbert Vlček,  
Vlasta Kašíková, Mgr. Jozef Gondek 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  5/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 73/2019 zo dňa 22.02.2019 
 
V závere starostka obce doplnila ešte jeden bod. 
Žiadosť  o umiestnenie bankomatu v obci Klokočov 
Vstupnú informáciu k žiadosti podala Jana Foldinová, starostka obce. Ráno bola doručená 
žiadosť od p. poslanca Štefana Želieckého o umiestnenie bankomatu v obci Klokočov. 
Vyjadrila sa, že obec už v tomto konala a do jednotlivých pobočiek boli odoslané žiadosti 
o umiestnenie bankomatu. Obec čaká na vyjadrenie.  
 
Návrh na uznesenie: OcZ  berie na vedomie Žiadosť poslanca Štefana Želieckého 
o umiestnenie bankomatu v Obci Klokočov 
Hlasovanie: 

ZA 5 Veronika Haferová, Ján Hruška, Róbert Vlček,  
Vlasta Kašíková, Mgr. Jozef Gondek 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  5/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 74/2019 zo dňa 22.02.2019 
 
 
Diskusia 
Jana Foldinová /starostka obce/ - informovala poslancov, že bola podaná žiadosť na repas 
tatry T815, kde sme boli úspešní.  
Ján Hruška /poslanec obce/ - dodal, že tatra bude po úplnej generálke 
Jana Foldinová /starostka obce/ - ďalej informovala poslancov, že dňa 11. 03. 2019 je na 



okresnom súde v Čadci stanovené  už tretie pojednávanie voči obvinenému  Ľ.S. pre prečin 
porušovania pri správe cudzieho majetku. Predchádzajúcich dvoch pojednávaní sa na 
okresnom súde nezúčastnil 
Róbert Vlček /poslanec obce/  - bol oslovený rybárskym zväzom, preto sa informoval, či 
bola na OÚ doručená žiadosť od Rybárskeho spolku Turzovka o príspevok na ich činnosť. Sú 
tam aj členovia z obce Klokočov 
Mgr. Jozef Gondek /poslanec obce/ - navrhuje vypracovať VZN, ktoré by sa týkalo zimnej 
údržby a vývozu zosypaného snehu zo striech do vozovky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Z Á V E R 
 
 

Starostka obce  poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie  ukončila. 
V Klokočove  22. februára  2019. 
Koniec 12:40  h. 
 
 
 
Overovatelia: 
Mgr. Jozef Gondek.......................................................................................... 
 
Ján Hruška....................................................................................................... 
 
 
Zapisovateľka: 
Mgr. Paula Pápolová ..................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Jana Foldinová 
             starostka obce 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celé znenie diskusií k jednotlivým bodom programu rokovania sú zverejnené na internetovej 
stránke obce a spolu s uzneseniami tvoria prílohu zápisnice 4. Zasadnutia OcZ Obce 
Klokočov. 
 
 
 
 
 
Príloha 


