
 

  Z Á P I S N I C A 
zo 7. zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Klokočov z  

24. mája  2019 
________________________________________________________ 
 
Začiatok zasadnutia:  13:00 h. 
Prítomní poslanci:   Veronika Haferová 
  Ján Hruška 
  Mgr. Jozef  Gondek 
  Róbert Vlček 
  Vlasta Kašíková 
  Ing. Radoslav Zajac 
  Štefan Želiecký 
Ospravedlnení: Pavol Čagaľa 
    Ján Mudrík 
     
               
Z celkového počtu 9 poslancov je prítomných 7 poslancov, čím Obecné zastupiteľstvo bolo 
spôsobilé rokovať a uznášať sa.  Siedme    zasadnutie OcZ otvorila a viedla starostka obce 
Klokočov Jana Foldinová, ktorá zároveň privítala prítomných.   
 
Voľba návrhovej komisie a overovateľov 
 
Návrhová komisia:  Mgr. Jozef Gondek, Štefan Želiecký 
Overovatelia:            Ján Hruška,  Róbert Vlček 
Zapisovateľka: Mgr. Paula Pápolová 
 
 
Hlasovanie: 

ZA 7 Veronika Haferová, Ján Hruška, Róbert Vlček,  
Vlasta Kašíková, Mgr. Jozef Gondek, Ing. Radoslav 
Zajac, Štefan Želiecký 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

 
Prítomnosť/kvórum:  7/5      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 105/2019 zo dňa 24.05.2019 
 
 
 
 
 
 



Schválenie programu rokovania 
Starostka obce Jana Foldinová  predniesla návrh programu rokovania 7. zasadnutia OcZ Obce 
Klokočov.  
Do návrhu programu rokovania ďalšie body neboli doplnené. 
 
 
Návrh programu rokovania 
 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Voľba návrhovej komisie 
4. Schválenie programu rokovania 
5. Schválenie prenájmu nebytových  priestorov v budove Obecného úradu Klokočov 
č. s. 962  formou priameho prenájmu - POTRAVINY 

6. Schválenie predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu pre 
DHZO Klokočov a schválenie 5% spoluúčasti 

7. Schválenie zámeru zapojiť sa do výzvy na projekt Multifunkčné ihrisko a schválenie 
finančnej spoluúčasti   

8. Diskusia 
9. Záver 

 
Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Program 7. zasadnutia Obecného 
zastupiteľstva v  Klokočove   
 
Poslanci OcZ nemali k návrhu programu rokovania žiaden doplňujúci bod. Následne dala 
starostka obce o návrhu programu rokovania hlasovať. 
Hlasovanie: 

ZA 7 Veronika Haferová, Ján Hruška, Róbert Vlček,  
Vlasta Kašíková, Mgr. Jozef Gondek, Ing. Radoslav 
Zajac, Štefan Želiecký 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

 
Prítomnosť/kvórum:  7/5      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 106/2019 zo dňa 24.05.2019 
 
 
Bod č. 5 Schválenie prenájmu nebytových  priestorov v budove Obecného úradu 
Klokočov č. s. 962  formou priameho prenájmu - POTRAVINY 
Na 7. zasadnutí OcZ Obce Klokočov, dňa 24.05.2019 boli vyhodnotené cenové ponuky na 
prenájom nebytových priestorov v budove Obecného úradu Klokočov, č.s. 962 formou 
priameho prenájmu – Potraviny.  
Do stanovenej lehoty / deň 24.05.2019 do 12:00 hod./  na doručenie cenových ponúk  bola 
doručená jedna cenová ponuka. Po skontrolovaní všetkých potrebných náležitostí, ktoré mala 
cenová ponuka obsahovať, Obecné zastupiteľstvo v Klokočove skonštatovalo, že obsah 
cenovej ponuky nezodpovedal uverejnenému rozsahu vo zverejnenom zámere na prenájom 
voľných nebytových priestorov.  
V diskusii sa poslanci OcZ dohodli, aby sa vyhlásilo nové výberové konanie. Lehota  na 



doručenie cenových ponúk je do 12.06.2019 do 12:00 hod. 
Zároveň sa poslanci OcZ dohodli, že 12.06.2019 o 15:00 hod. bude  zasadnutie  Obecného 
zastupiteľstva, kde bude následne schválený nájom nehnuteľného majetku obce Klokočov 
formou priameho prenájmu.  
 
Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo  
A/ konštatuje, že  do procesu hodnotenia bola zahrnutá  jedna  cenová ponuka, ktorá 
nespĺňala potrebné náležitosti  a bola vylúčená z procesu hodnotenia   
B/ schvaľuje lehotu na doručenie cenových ponúk  do 12.06.2019 do 12.00 hod. 

na prenájom  majetku obce Klokočov  formou priameho prenájmu  v súlade  s § 9a ods. 
9 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov –  

          nebytové priestory o celkovej výmere 138,60 m2 pozostávajúce z: 
• nebytový priestor o výmere 88,40 m2 
• sklad o výmere 31,80 m2 
• chodba o výmere 6,90 m2 
• nebytový priestor o výmere 5,40 m2 
• nebytový priestor o výmere 6,10 m2 

nachádzajúce sa na prízemí stavby č. s. 962 na parcele CKN 2383/1  
v k.ú. Klokočov, obec Klokočov, okres Čadca zapísanej na liste vlastníctva č. 1876 
za účelom prevádzkovania maloobchodnej prevádzky potravín za minimálnu cenu 1 363,95 
Eur ročne. 
V cene prenájmu nie je zahrnutá spotreba elektriny, vykurovanie, vodné, stočné, odvoz 
odpadu. 
 
Nakoľko poslanci nemali k bodu programu otázky, dala starostka obce o návrhu uznesenia 
hlasovať. 
Hlasovanie: 

ZA 7 Veronika Haferová, Ján Hruška, Róbert Vlček,  
Vlasta Kašíková, Mgr. Jozef Gondek, Ing. Radoslav 
Zajac, Štefan Želiecký 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

 
Prítomnosť/kvórum:  7/5      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 107/2019 zo dňa 24.05.2019 
 
 
 
Bod č. 6 Schválenie predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu pre 
DHZO Kloko čov a schválenie 5% spoluúčasti 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podala Ing. V. Gajdičiarová, pracovníčka 
OÚ. V súčasnej dobe je vyhlásená výzva o poskytnutie dotácie na podporu zvýšenia ochrany 
pred požiarmi, do ktorej sa ide obec zapojiť. Obec bude žiadať podporu vo výške 30.000 € na 
dokončenie rekonštrukcie hasičskej zbrojnice – elektroinštalácia, vnútorná vodoinštalácia, 
kanalizácia. Je potrebné schváliť uznesenie a spoluúčasť obce vo výške 5%. Projektová 
dokumentácia a rozpočet je vyhotovený. 
 



Návrh na uznesenie:   
a/ prerokovalo 
Schválenie predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom 
rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky , projekt  s názvom: 
„Prístavba a stavebné úpravy Hasičskej zbrojnice Klokočov“, ktorý bude realizovaný 
obcou Klokočov“ , účel:  Podpora zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom 
výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb, nadobudnutie budov na účel hasičských 
staníc a hasičských zbrojníc podľa §2 písm. c) bodov 1. až 3. zákona č. 526/2010 Z.z. 
o poskytnutí dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra  Slovenskej republiky   
b/ schvaľuje 
1.Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom 
rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v rámci výzvy číslo V. 
Prezídia Hasičského a záchranného zboru 2019, vyhlásená 07.05. 2019  na realizáciu  
projektu  s názvom: „Prístavba a stavebné úpravy Hasičskej zbrojnice Klokočov“, ktorý 
bude realizovaný obcou Klokočov“ , účel:  Podpora zvýšenia ochrany pred požiarmi 
prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie  stavieb,  nadobudnutie budov  
na účel hasičských staníc a hasičských zbrojníc podľa §2 písm. c) bodov 1. až 3. zákona 
č. 526/2010 Z.z. o poskytnutí dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra  Slovenskej 
republiky   
2. Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 
3. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 
s názvom  „Prístavba a stavebné úpravy Hasičskej zbrojnice Klokočov „ vo výške 5% 
z celkových predpokladaných výdavkov, t.j. 1500,00 eur. 
 
Nakoľko poslanci nemali k bodu programu otázky, dala starostka obce o návrhu uznesenia 
hlasovať. 
Hlasovanie: 

ZA 7 Veronika Haferová, Ján Hruška, Róbert Vlček,  
Vlasta Kašíková, Mgr. Jozef Gondek, Ing. Radoslav 
Zajac, Štefan Želiecký 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

 
Prítomnosť/kvórum:  7/5      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 108/2019 zo dňa 24.05.2019 
 
 
Bod č. 7 Schválenie zámeru zapojiť sa do výzvy na projekt Multifunkčné ihrisko 
a schválenie finančnej spoluúčasti   
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podala Ing. V. Gajdičiarová, pracovníčka 
OÚ. Je vypracovaný projekt na multifunkčné ihrisko na parcele CKN 6600, na Hlaviciach pri 
bývalej ZŠ. Je tam navrhovaný umelý trávnik o rozmeroch 25m x 15m, účel využitia – 
volejbal, basketbal, futbal. Projekt sa bude realizovať cez výzvu v rámci MAS KK a musí sa 
vybavovať stavebné povolenie. 
 
 
 



 
Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo A/ schvaľuje 

1. Zámer zapojiť sa do výzvy na projekt:   „ Multifunk čné ihrisko „ na parcele CKN 
           6600 v k.ú. Klokočov 

2. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 
s názvom „ Multifunkčné ihrisko „ na parcele CKN 6600 v k.ú. Klokočov, vo výške 
5% z celkových predpokladaných výdavkov, t.j. 2250,- eur. 
 

Nakoľko poslanci nemali k bodu programu ďalšie otázky, dala starostka obce o návrhu 
uznesenia hlasovať. 
Hlasovanie: 

ZA 7 Veronika Haferová, Ján Hruška, Róbert Vlček,  
Vlasta Kašíková, Mgr. Jozef Gondek, Ing. Radoslav 
Zajac, Štefan Želiecký 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

 
Prítomnosť/kvórum:  7/5      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 109/2019 zo dňa 24.05.2019 
 
 
Diskusia 
Vlasta Kašíková /poslankyňa OcZ/ - predniesla podnet od občanov, že v Klokočove – 
Ústredie nesvieti verejné osvetlenie 
Jana Foldinová /starostka obce/ - vysvetlila, že sa dokončuje rekonštrukcia verejného 
osvetlenia a menia sa staré rozvodové skrine za nové podľa projektu  
Róbert Vlček /poslanec obce/ - opýtal sa, či už je rekonštrukcia verejného  osvetlenia 
ukončená 
Jana Foldinová /starostka obce/ - dokončuje sa inštalovanie nových rozvodových skríň 
Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka OÚ/ - informovala OcZ, že bol je schválená dotácia  na 
spracovanie doplnku k Územnému plánu Obce Klokočov. Na spracovanie doplnku 
k územnému plánu obec získa 4800 € a spoluúčasť obce bola schválená vo výške 1200 €. 
Verejné obstarávanie na odborne spôsobilú osobu na obstarávanie ÚPD bude platený 
z rozpočtu obce cca 3000€. 
Vlasta Kašíková /poslankyňa OcZ/ - predniesla podnet od občanov, ktorí bývajú na 
Hlaviciach na bytovke, že chcú pod schodmi urobiť priestor na zamykanie pre odkladanie 
kočíka 
Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka OÚ/ - počas 5tich rokov od kolaudácie bytovky sa 
nemajú robiť úpravy  
Jana Foldinová /starostka obce/ - informovala poslancov OcZ, že od 1.06.2019 končí 
prepravca s prevádzkovaním autobusového  spoja do Ostravy z dôvodu nerentabilnosti.  
Informovala OcZ, že znova podala žiadosť spolu so starostkou z Korne a primátorom 
Turzovky na VÚC o obnovenie tohto spoja prostredníctvom SAD. Zatiaľ nemáme vyjadrenie, 
či bude SAD prevádzkovať spoj do Ostravy. 
Ďalej informovala, že končí aj prevádzka kaderníctva v Klokočove.  

 
 



 
Z Á V E R 

 
 

Starostka obce  poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie  ukončila. 
V Klokočove  24. mája  2019. 
Koniec 14:20  h. 
 
 
 
Overovatelia: 
Róbert Vlček .................................................................................................. 
 
Ján Hruška....................................................................................................... 
 
 
Zapisovateľka: 
Mgr. Paula Pápolová ..................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Jana Foldinová 
             starostka obce 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prílohu Zápisnice zo 7. zasadnutia OcZ tvoria uznesenia a zvukový záznam. 
 
 
 
 
Príloha 
 


