
                             Z Á P I S N I C A 
z 9. zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Klokočov z  

28. júna 2019 

________________________________________________________ 
 

Začiatok zasadnutia:  09:00 h. 

Prítomní poslanci:   Veronika Haferová 

                                    Ing. Radoslav Zajac 

  Mgr. Jozef  Gondek 

    Ján Hruška 

  Vlasta Kašíková 

                                    Ján Mudrík 

 

Ospravedlnení: Pavol Čagaľa 

                         Štefan Želiecký 

                         Róbert Vlček 

           

Prítomných poslancov bola nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, čím Obecné 

zastupiteľstvo bolo spôsobilé rokovať a uznášať sa. Deviate     zasadnutie OcZ otvorila 

a viedla starostka obce Klokočov Jana Foldinová, ktorá zároveň privítala prítomných.   

 

Voľba návrhovej komisie a overovateľov 

 

Návrhová komisia:  Vlasta Kašíková, Ján Hruška 

Overovatelia:              Veronika Haferová,  Ján Mudrík 

Zapisovateľka: Ing. Veronika Gajdičiarová 

 

Hlasovanie: 

ZA 6 Veronika Haferová, Mgr. Jozef Gondek, Ján Hruška, 

Vlasta Kašíková, Ing. Radoslav Zajac, Ján Mudrík 

PROTI 0 - 

ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 

0 - 

 

Prítomnosť/kvórum: 6/4     

Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 114/2019 zo dňa 28.06.2019 

 

4. Schválenie programu rokovania 

Starostka obce Jana Foldinová  predniesla návrh programu rokovania 9. zasadnutia  OcZ 

Obce Klokočov. Do programu rokovania boli doplnené body: 

23h) Informácie k tvorbe novej webovej stránky obce Klokočov 

23ch)  Informácie k rekonštrukcii oplotenia cintorína Klokočov u kostola 

Poslanec Jozef Gondek do programu rokovania doplnil bod: 

23i) Žiadosť o odkúpenie budovy bývalých kasárni vo Vrchpredmieri – František Čečotka, 

Hrubý Buk 



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 ZŠ, MŠ, CVČ Klokočov za rok 2018 

7. Správa z vykonania inventarizácií finančných hotovostí 

8. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky Obce Klokočov za rok 2018 

9. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu  Obce Klokočov za rok 2018 

10. a) Záverečný účet obce Klokočov za rok 2018 

b) Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu obce Klokočov za rok 2018 

11. Správa nezávislého audítora  z auditu konsolidovanej účtovnej závierky  Obce 

Klokočov za rok 2018 

12. Konsolidovaná výročná správa obce Klokočov za rok 2018 

13. Rozpočtové opatrenie č. 4/2019 – Návrh 

14. Správa z vykonanej kontroly – bankové účty obce Klokočov 

15. Správa z vykonanej kontroly – kontrola postupu vymáhania daňových pohľadávok 

obce Klokočov 

16. Správa o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

obce Klokočov k 31.12.2018 

17. Zámer odpredaja motorového vozidla značky Suzuki Grand Vitara 

18. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2019 

19. Správa o nedoplatkoch na DZN, na komunálnom odpade, vodné, stočné, elektrická 

energia, nájomné na kúrení k 30.04.2019 

20. Schválenie odpredaja parcely EKN č. 9-30465/2 – Želasko J. s manž., bytom Ostrava 

21. Žiadosť o odkúpenie parciel CKN č. 9301/1 a CKN 9303 – p. Valčuha P., bytom 

Klokočov 

22. Žiadosť o súhlasné stanovisko k výstavbe rodinného domu v časti Vrchpredmier 

- p. Smieško R., bytom Klokočov 

23. Rôzne 

a) Oznámenie o počte detí v MŠ Klokočov zapísaných pre šk. rok 2019/2020 

b) Žiadosť o rekonštrukciu prístupovej cesty – p. Rudinská V. , bytom Čadca 

c) Žiadosť o opravu prístupovej cesty – p. Čagalová J, bytom Klokočov 

d) Žiadosť od obyvateľov časti obce Kornica o predĺženie verejného osvetlenia  

e) Žiadosť od občanov časti obce u Mudríkov o rozšírenie verejného osvetlenia  

f) Informácie k dedičstvu zomrelej p. Horčičákovej 

g) Informácie k Správe z odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrickej inštalácie 

a elektrického zariadenia 
h) Informácie k tvorbe novej webovej stránky obce Klokočov 

i) Informácie k rekonštrukcii oplotenia cintorína Klokočov u kostola 
j) Žiadosť o odkúpenie budovy vo Vrchpredmieri – býv. kasárne – František Čečotka, 

      Hrubý Buk 

 

24. Diskusia 

25. Záver 

 
Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Program 9. zasadnutia Obecného 

zastupiteľstva v  Klokočove  s doplnením 

 



 

Starostka obce dala o návrhu programu hlasovať. 

Hlasovanie: 

ZA 6 Veronika Haferová, Mgr. Jozef Gondek, Ján Hruška, 

Vlasta Kašíková, Ing. Radoslav Zajac, Ján Mudrík 

PROTI 0 - 

ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 

0 - 

 

Prítomnosť/kvórum: 6/4     

Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 115/2019 zo dňa 28.06.2019 

 

Bod č. 5 Správa o plnení uznesení z posledných zastupiteľstiev 

 
Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  Správu o plnení uznesení 

z posledných zasadnutí OcZ ako informatívnu 

 

Poslanci OcZ nemali k predmetnému bodu  programu rokovania žiadne ďalšie otázky. 

Následne dala starostka obce o návrhu uznesenia hlasovať. 

Hlasovanie: 

ZA 6 Veronika Haferová, Mgr. Jozef Gondek, Ján Hruška, 

Vlasta Kašíková, Ing. Radoslav Zajac, Ján Mudrík 

PROTI 0 - 

ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 

0 - 

Prítomnosť/kvórum: 6/4     

Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 116/2019 zo dňa 28.06.2019 

 

Bod č. 6 Správa o hospodárení ZŠ, MŠ, CVČ Klokočov za rok 2018 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podala Vlasta Kašíková, poslankyňa 

obce. Podala informácie k plneniu rozpočtu ZŠ, ŠJ, ŠKD  Klokočov k 31.12.2018. Dodala, že 

z dôvodu obedov zdarma, je  potrebné riešiť priestory v jedálni, kapacitne ich zväčšiť, aby sa 

všetky deti v jedálni na obed prestriedali. Zakúpili sa v roku 2019 do jedálne stoly, stoličky, 

umývačka riadu s príslušenstvom. Vlani  sa opravila strecha na  ZŠ Klokočov a  teraz sa 

natiera. 

 

Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  Správu o plnení rozpočtu ZŠ, 

ŠJ, ŠKD Klokočov  

za obdobie od 1.01.2018 – 31.12.2018. 

 

Nakoľko poslanci OcZ nemali otázky k predmetnému bodu rokovania, starostka obce 

dala o návrhu uznesenia hlasovať.  

Hlasovanie: 

ZA 6 Veronika Haferová, Mgr. Jozef Gondek, Ján Hruška, 

Vlasta Kašíková, Ing. Radoslav Zajac, Ján Mudrík 

PROTI 0 - 

ZDRŽAL SA 0 - 



HLASOVANIA 

Prítomnosť/kvórum: 6/4     

Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 117/2019 zo dňa 28.06.2019 

 

Materská škola Klokočov 

Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podala Vlasta Kašíková, poslankyňa 

obce. Podala informácie k plneniu rozpočtu MŠ Klokočov. Finančné prostriedky sa minuli 

podľa rozpočtu. 

Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  Správu o plnení rozpočtu MŠ 

Klokočov  za obdobie od 1.01.2018 – 31.12.2018. 

 

Nakoľko poslanci OcZ nemali otázky k predmetnému bodu rokovania, starostka obce 

dala o návrhu uznesenia hlasovať.  

 Hlasovanie: 

ZA 6 Veronika Haferová, Mgr. Jozef Gondek, Ján Hruška, 

Vlasta Kašíková, Ing. Radoslav Zajac, Ján Mudrík 

PROTI 0 - 

ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 

0 - 

Prítomnosť/kvórum: 6/4     

Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 118/2019 zo dňa  28.06.2019 

 

Centrum voľného času Klokočov 

Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podala Vlasta Kašíková, poslankyňa 

obce. Podala informácie k plneniu rozpočtu CVČ Klokočov.  

 

Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  Správu o plnení rozpočtu 

CVČ Klokočov  za obdobie od 1.01.2018 – 31.12.2018. 

 

Nakoľko poslanci OcZ nemali otázky k predmetnému bodu rokovania, starostka obce dala 

o návrhu uznesenia hlasovať.  

Hlasovanie: 

ZA 6 Veronika Haferová, Mgr. Jozef Gondek, Ján Hruška, 

Vlasta Kašíková, Ing. Radoslav Zajac, Ján Mudrík 

PROTI 0 - 

ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 

0 - 

Prítomnosť/kvórum: 6/4     

Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 119/2019 zo dňa 28.06.2019. 

 

Bod č. 7 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: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie   Správu z vykonania 

inventarizácií finančných hotovostí.  



Nakoľko poslanci OcZ nemali otázky k predmetnému bodu rokovania, starostka obce 

dala o návrhu uznesenia hlasovať.  

Hlasovanie: 

ZA 6 Veronika Haferová, Mgr. Jozef Gondek, Ján Hruška, 

Vlasta Kašíková, Ing. Radoslav Zajac, Ján Mudrík 

PROTI 0 - 

ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 

0 - 

Prítomnosť/kvórum: 6/4     

Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 120/2019 zo dňa 28.06.2019 

 

Bod č. 8 Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky Obce 

Klokočov za rok 2018 
 V materiáloch poslanci OcZ obdržali Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej 

závierky Obce Klokočov za rok 2018. 

  

Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie   Správu nezávislého audítora 

z auditu účtovnej závierky Obce Klokočov za rok 2018 

 Nakoľko poslanci OcZ nemali otázky k predmetnému bodu rokovania, starostka obce 

dala o návrhu uznesenia hlasovať.  

Hlasovanie: 

ZA 6 Veronika Haferová, Mgr. Jozef Gondek, Ján Hruška, 

Vlasta Kašíková, Ing. Radoslav Zajac, Ján Mudrík 

PROTI 0 - 

ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 

0 - 

Prítomnosť/kvórum: 6/4     

Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 121/2019 zo dňa 28.06.2019 

 

Bod č. 9 Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu  Obce 

Klokočov za rok 2018 
V materiáloch poslanci OcZ obdržali Stanovisko hlavnej kontrolórky obce 

k Záverečnému účtu  Obce Klokočov za rok 2018. Kontrolórka obce následne vysvetlila 

jednotlivé upozornenia uvedené v správe.  

 
Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Stanovisko hlavnej 

kontrolórky obce k Záverečnému účtu  Obce Klokočov za rok 2018 

 
Hlasovanie: 

ZA 6 Veronika Haferová, Mgr. Jozef Gondek, Ján Hruška, 

Vlasta Kašíková, Ing. Radoslav Zajac, Ján Mudrík 

PROTI 0 - 

ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 

0 - 

Prítomnosť/kvórum: 6/4     

Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 122/2019 zo dňa  28.06.2019. 



Bod č. 10 a) Záverečný účet obce Klokočov za rok 2018 

Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podala Ing. Jana Horčičáková, 

pracovníčka OÚ. Vysvetlila záväzky obce k 31.12.2018, informovala o podnikateľskej 

činnosti – prevádzkovanie verejných vodovodov.  

Jana Foldinová /starostka obce/ - informovala poslancov OcZ o opatreniach, ktoré sa 

vykonali v rámci zníženia nákladov na vodovod 

 

Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet Obce Klokočov 

a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 bez pripomienok 

Hlasovanie: 

ZA 6 Veronika Haferová, Mgr. Jozef Gondek, Ján Hruška, 

Vlasta Kašíková, Ing. Radoslav Zajac, Ján Mudrík 

PROTI 0 - 

ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 

0 - 

Prítomnosť/kvórum: 6/4     

Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 123/2019 zo dňa  28.06.2019 

 

b) Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu obce Klokočov za rok 2018 

Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podala Ing. Jana Horčičáková, 

pracovníčka OÚ. Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu tvorí prílohu k Záverečnému 

účtu obce Klokočov za rok 2018 

 
Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie   Hodnotiacu správa 

k programovému rozpočtu obce Klokočov za rok 2018 

Hlasovanie: 

ZA 6 Veronika Haferová, Mgr. Jozef Gondek, Ján Hruška, 

Vlasta Kašíková, Ing. Radoslav Zajac, Ján Mudrík 

PROTI 0 - 

ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 

0 - 

Prítomnosť/kvórum: 6/4     

Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 124/2019 zo dňa 28.06.2019 

 

Bod č. 11 Správa nezávislého audítora  z auditu konsolidovanej účtovnej závierky  

Obce Klokočov za rok 2018 

 Správu nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky Obce 

Klokočov za rok 2018 obdržali poslanci v materiáloch. 

 

Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie   Správu nezávislého audítora  

z auditu konsolidovanej účtovnej závierky  Obce Klokočov za rok 2018 

 

Nakoľko poslanci OcZ nemali k predmetnému bodu žiadne otázky, dala starostka obce 

o návrhu uznesenia hlasovať. 

 

 

 



Hlasovanie: 

ZA 6 Veronika Haferová, Mgr. Jozef Gondek, Ján Hruška, 

Vlasta Kašíková, Ing. Radoslav Zajac, Ján Mudrík 

PROTI 0 - 

ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 

0 - 

Prítomnosť/kvórum: 6/4     

Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 125/2019 zo dňa 28.06.2019 

 

Bod č. 12 Konsolidovaná výročná správa obce Klokočov za rok 2018 

 Konsolidovanú výročnú správu obce Klokočov za rok 2018 obdržali poslanci 

v materiáloch.  

 

Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie   Správu nezávislého audítora  

z auditu konsolidovanej účtovnej závierky  Obce Klokočov za rok 2018 

 

Nakoľko poslanci OcZ nemali k predmetnému bodu žiadne otázky, dala starostka obce 

o návrhu uznesenia hlasovať. 

Hlasovanie: 

ZA 5 Veronika Haferová, Mgr. Jozef Gondek, Ján Hruška, 

Vlasta Kašíková, Ing. Radoslav Zajac 

PROTI 0 - 

ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 

0 - 

NEPRÍTOMNÝ 1 Ján Mudrík 

Prítomnosť/kvórum: 6/4     

Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 126/2019 zo dňa  28.06.2019. 

 

Bod č. 13 Rozpočtové opatrenie č. 4/2019 – Návrh 

 Informácie k predmetnému bodu rokovania predniesla Ing. Jana Horčičáková, 

pracovníčka OÚ. Vysvetlila, že do rozpočtového opatrenia bol zapojený prebytok 

rozpočtového hospodárenia z r. 2018 a následne informovala o jednotlivých položkách vo 

výdajoch v roku 2019. 10% z prebytku bude odvedených do rezervného fondu.  

 

Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 4/2019. 

 

Nakoľko poslanci OcZ nemali k predmetnému bodu žiadne ďalšie otázky, dala 

starostka obce o návrhu uznesenia hlasovať. 

Hlasovanie: 

ZA 6 Veronika Haferová, Mgr. Jozef Gondek, Ján Hruška, 

Vlasta Kašíková, Ing. Radoslav Zajac, Ján Mudrík 

PROTI 0 - 

ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 

0 - 

Prítomnosť/kvórum: 6/4     

Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 127/2019 zo dňa  28.06.201 



Bod č. 14 Správa z vykonanej kontroly – bankové účty obce Klokočov 

Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podala Anna Gulčíková, 

kontrolórka obce. Správa z vykonanej kontroly bola vypracovaná na základe plánu kontrolnej 

činnosti na I. polrok 2019. 

 

Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu z vykonanej kontroly 

na základe plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019, schválené uzn. OZ Klokočov č. 

29/2018 zo dňa 14.12.2018. 

Nakoľko poslanci OcZ nemali k predmetnému bodu žiadne otázky, dala starostka obce 

o návrhu uznesenia hlasovať. 

Hlasovanie: 

ZA 6 Veronika Haferová, Mgr. Jozef Gondek, Ján Hruška, 

Vlasta Kašíková, Ing. Radoslav Zajac, Ján Mudrík 

PROTI 0 - 

ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 

0 - 

Prítomnosť/kvórum: 6/4     

Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 128/2019 zo dňa 28.06.2019 

 

Bod č. 15 Správa z vykonanej kontroly – kontrola postupu vymáhania 

daňových pohľadávok obce Klokočov 
 Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podala Anna Gulčíková, 

kontrolórka obce. V správe kontrolórka obce odporúča štatutárovi, aby minimálne raz za 

štvrťrok zodpovední zamestnanci predkladali zoznam vymožených pohľadávok a prehľad 

postupu pri vymáhaní pohľadávok.  

 

Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo A/ berie na vedomie Správu z vykonanej 

kontroly – kontrola postupu vymáhania daňových pohľadávok obce Klokočov. 

b) odporúča 

štatutárovi obce, aby vo výzvach boli zapracované úroky z omeškania a následne aj exekúčne 

konanie podľa  odporúčaní hlavnej kontrolórky  

 

Hlasovanie: 

ZA 6 Veronika Haferová, Mgr. Jozef Gondek, Ján Hruška, 

Vlasta Kašíková, Ing. Radoslav Zajac, Ján Mudrík 

PROTI 0 - 

ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 

0 - 

Prítomnosť/kvórum: 6/4     

Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 129/2019 zo dňa  28.06.2019 

 

Bod č. 16 Správa o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu 

majetku a záväzkov obce Klokočov k 31.12.2018 
 Vstupnú informáciu k predmetnému bodu podala Vlasta Kašíková, poslankyňa obce. 

Ako predseda hlavnej inventarizačnej komisie informovala  poslancov o výsledkoch 

inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce Klokočov 

k 31.12.2018. 



Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo A/ berie na vedomie Správu o výsledkoch 

inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce Klokočov k 31.12.2018 

 
Hlasovanie: 

ZA 6 Veronika Haferová, Mgr. Jozef Gondek, Ján Hruška, 

Vlasta Kašíková, Ing. Radoslav Zajac, Ján Mudrík 

PROTI 0 - 

ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 

0 - 

Prítomnosť/kvórum: 6/4     

Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 130/2019 zo dňa  28.06.2019. 

 

Bod č. 17 Zámer odpredaja motorového vozidla značky Suzuki Grand 

Vitara 
Vstupnú informáciu k bodu rokovania predniesla Jana Foldinová, starostka obce. 

Z dôvodu vysokých nákladov na opravy a údržbu  od zakúpenia motorového vozidla Suzuki 

Grand Vitara sa rozhodla toto vozidlo odpredať. Navrhuje vozidlo odpredať a zakúpiť novšie 

auto. Od 13.7.2017 do 31.5. 2019 na opravu a údržbu Suzuki bolo prefinancované 2972,35 

eur. Ešte bola vystavená faktúra z 27.6. 2019  vo výške 389,50 eur. 

Mgr. Jozef Gondek /poslanec obce/ - stojí za zváženie kúpiť odrazu nové auto, aby sa to pri 

kúpe staršieho auta nezopakovalo 

Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ - zistiť možnosti financovania 

Jana Foldinová /starostka obce/ - bude zisťovať v akej cene sa vozidlá pohybujú 

 

Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje     Zámer odpredaja motorového 

vozidla značky Suzuki Grand Vitara za zostatkovú cenu   3.349,84 eur 

 

Hlasovanie: 

ZA 6 Veronika Haferová, Mgr. Jozef Gondek, Ján Hruška, 

Vlasta Kašíková, Ing. Radoslav Zajac, Ján Mudrík 

PROTI 0 - 

ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 

0 - 

Prítomnosť/kvórum: 6/4     

Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 131/2019 zo dňa 28.06.2019. 

 

Bod č. 18 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. 

polrok 2019 
 V súlade s ustanoveniami § 18 ods.1písm.b/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení zmien a doplnkov, kontrolórka obce predložila obecnému zastupiteľstvu 

návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2019. Kontrolórka obce sa 

opýtala poslancov, či chcú kontrolný plán doplniť. 

 

 

Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  plán kontrolnej činnosti hlavnej 

kontrolórky na II. polrok 2019  

 



Hlasovanie: 

ZA 6 Veronika Haferová, Mgr. Jozef Gondek, Ján Hruška, 

Vlasta Kašíková, Ing. Radoslav Zajac, Ján Mudrík 

PROTI 0 - 

ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 

0 - 

Prítomnosť/kvórum: 6/4     

Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 132/2019 zo dňa  28.06.2019. 

 

Bod č. 19 Správa o nedoplatkoch na DZN, na komunálnom odpade, vodné, 

stočné, elektrická energia, nájomné na kúrení k 30.04.2019 
 Pracovníčky OÚ Klokočov informovali poslancov o výške nedoplatkov z jednotlivých 

úsekov.  

 

Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o nedoplatkoch na 

DZN, na komunálnom odpade, vodné, stočné, elektrická energia, nájomné na kúrení 

k 30.04.2019 

Hlasovanie: 

ZA 6 Veronika Haferová, Mgr. Jozef Gondek, Ján Hruška, 

Vlasta Kašíková, Ing. Radoslav Zajac, Ján Mudrík 

PROTI 0 - 

ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 

0 - 

Prítomnosť/kvórum: 6/4     

Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 133/2019 zo dňa 28.06.2019. 

 

Bod č. 20 Schválenie odpredaja parcely EKN č. 9-30465/2 – Želasko J. 

s manž., bytom Ostrava 
 Vstupnú informáciu k predmetnému bodu podala Ing. V. Gajdičiarová, pracovníčka 

OÚ. Na zasadnutí OZ dňa 26.04.2019 bol schválený zámer odpredaja parcely za cenu 0,50 

eur/m2. Zámer bol zverejnený na stránke obce a na úradnej tabuli dňa 07.05.2019.  

 

Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.z. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov parcelu EKN č. 9- 30465/2 –  trvalý trávny porast o výmere 143 

m2, vedená na LV 15838 v k.ú. Klokočov  manželom Želaskovi Jaroslavovi a manž. JUDr. 

Želaskovej Naděžde, bytom Ostrava za cenu 0,50 EUR/m2.   

Osobitný zreteľ je odôvodnený tým, že  parcela vo vlastníctve obce susedí s parcelou vo 

vlastníctve žiadateľov, na ktorej je umiestnený ich rekreačný dom. 

odporúča 

uzatvoriť  kúpnu zmluvu podľa schvaľovacej časti uznesenia 

Náklady spojené s uzatvorením kúpnej zmluvy a návrh na vklad do katastra nehnuteľnosti 

hradia nadobúdatelia. 

Zodpovedná: správa obce 

Termín: po dohode s kupujúcimi 

 

 



Hlasovanie: 

ZA 6 Veronika Haferová, Mgr. Jozef Gondek, Ján Hruška, 

Vlasta Kašíková, Ing. Radoslav Zajac, Ján Mudrík 

PROTI 0 - 

ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 

0 - 

Prítomnosť/kvórum: 6/4     

Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 134/2019 zo dňa 28.06.2019 

 

Bod č. 21 Žiadosť o odkúpenie parciel CKN č. 9301/1 a CKN 9303 – p. 

Valčuha P., bytom Klokočov 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu podala Ing. V. Gajdičiarová, pracovníčka OÚ. 

Na OÚ v Klokočove bola doručená žiadosť od p. Valčuhu, v ktorej žiada obecné 

zastupiteľstvo o odkúpenie parciel CKN č. 9301/1 a CKN 9303. Parcely susedia s pozemkom 

vo vlastníctve žiadateľa. V materiáloch poslanci obdržali žiadosť so snímkom z katastrálnej 

mapy s vyznačením umiestnenia parciel. Ďalej informovala poslancov, že tu bol spracovateľ 

územného plánu a starostka obce navrhla, aby sa obecné pozemky vo Vrchpredmieri začlenili 

do územného plánu na výstavbu domov. 

 

Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo a/ prerokovalo   zámer Obce Klokočov previesť 

nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného  zreteľa v zmysle §9a ods. 8 písm. e) 

zákona č. 138/1991 Zb.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

B/ schvaľuje zámer odpredať z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 8 písm. 

e) zákona  č. 138/1991 Zb.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov parcelu CKN 

č. 9301/1 –  trvalý trávny porast o výmere  345 m2, parcelu CKN 9303 - trvalý trávny  porast 

o výmere   774   m2, vedené na LV 1876    v k.ú. Klokočov  Valčuhovi Petrovi, bytom   

Klokočov  za cenu 0,50 EUR/m2. Osobitný zreteľ je odôvodnený tým, že  parcely vo 

vlastníctve obce susedia s parcelou vo vlastníctve žiadateľa. 

 
Hlasovanie: 

ZA 0 - 

PROTI 5 Mgr. Jozef Gondek, Ján Hruška, Vlasta Kašíková, 

Ing. Radoslav Zajac, Ján Mudrík 

ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 

1 Veronika Haferová 

Prítomnosť/kvórum: 6/4  

OcZ neschválilo zámer odpredaja parciel CKN č. 9301/1 a CKN 9303.  

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 135/2019 zo dňa  28.06.2019. 

 

Pozn. 
Z dôvodu, že sa jedná o parcely vo vlastníctve obce Klokočov, ktoré sú navrhované na 

zapracovanie do územného plánu na výstavbu rodinných domov a predaj parcely CKN 9301/1 

by znemožnil prístup na parcelu vo vlastníctve obce CKN 9303, OcZ neschválilo zámer 

odpredaja parciel CKN č. 9301/1 a CKN 9303.  

 

 



 

Bod č. 22  Žiadosť o súhlasné stanovisko k výstavbe rodinného domu v časti 

Vrchpredmier - p. Smieško R., bytom Klokočov 
 Vstupnú informáciu k predmetnému bodu podala Ing. V. Gajdičiarová, pracovníčka 

OÚ. Parcela nie je vedená v územnom pláne na zastavanie. Avšak, v časti Regulatívy ÚP 

pripúšťa novú výstavbu s dodržaním príslušných legislatívnych noriem a s tým, že príslušnú 

infraštruktúru si bude stavebník budovať a udržiavať na vlastné náklady. Ďalej informovala, 

že starostka obce navrhla taktiež uvedenú parcelu zapracovať  do Doplnku k ÚP.  

 

Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  výstavbu rodinného domu  

a príslušenstva na parcele CKN 5166/2 – orná pôda o výmere  895 m2 p. Smieškovi 

Róbertovi, bytom Vrchpredmier ako budúcemu vlastníkovi tejto   parcele s tým, že k 

stavebnému povoleniu  budú doložené súhlasné stanoviská dotknutých orgánov a príslušnú 

infraštruktúru si bude stavebník budovať a udržiavať na vlastné  náklady 

B/odporúča 

aby táto stavba bola zapracovaná do Doplnku k ÚP 

 

Hlasovanie: 

ZA 6 Veronika Haferová, Mgr. Jozef Gondek, Ján Hruška, 

Vlasta Kašíková, Ing. Radoslav Zajac, Ján Mudrík 

PROTI 0 - 

ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 

0 - 

Prítomnosť/kvórum: 6/4     

Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 136/2019 zo dňa  28.06.2019 

 

Bod č. 23 Rôzne 

a) Oznámenie o počte detí v MŠ Klokočov zapísaných pre šk. rok 2019/2020 

Vlasta Kašíková, poslankyňa obce informovala poslancov, že pre šk. rok  2019/2020, 

celkový počet detí, ktoré nastúpia k 2.09.2019 do MŠ Klokočov je: 54 detí 

 

Návrh na uznesenie:Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Oznámenie o počte detí v MŠ 

Klokočov zapísaných pre šk. rok 2019/2020 

 

Hlasovanie: 

ZA 6 Veronika Haferová, Mgr. Jozef Gondek, Ján Hruška, 

Vlasta Kašíková, Ing. Radoslav Zajac, Ján Mudrík 

PROTI 0 - 

ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 

0 - 

Prítomnosť/kvórum: 6/4     

Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 137/2019 zo dňa 28.06.2019  

 

b) Žiadosť o rekonštrukciu prístupovej cesty – p. Rudinská V. , bytom Čadca 

Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podala Ing. V. Gajdičiarová, 

pracovníčka OÚ. Na OÚ bola doručená žiadosť o rekonštrukciu prístupovej cesty na 

Rybároch. K žiadosti sa pripájajú aj vlastníci okolitých rodinných a rekreačných domov.  



V súčasnej dobe sa v uvedenej časti vykonáva rekonštrukcia NN siete, kde sa menia aj stĺpy, 

teda na prevoz sa bude využívať aj táto cesta. Rekonštrukcia by mala trvať do 2.08.2019 – 

teraz by nebola ani rekonštrukcia možná. Ďalej uviedla, že v uvedenej lokalite nie je žiaden 

trvalo žijúci občan 

Jana Foldinová /starostka obce/ - vyjadrila sa, že tento rok nebude možné rekonštrukciu 

cesty urobiť, z dôvodu, že obec už eviduje množstvo žiadostí o opravu cesty z rôznych častí 

obce. Ak si žiadatelia zakúpia materiál, obec im môže poskytnúť techniku, ale až keď budú 

hotové naplánované práce v obci 

 

Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť  p. Rudinskej Veroniky , 

bytom Čadca  o  rekonštrukciu prístupovej cesty s tým, že materiál si žiadatelia zabezpečia 

sami.  Obec Klokočov poskytne techniku.  

- práce sa uskutočnia v rámci poradovníka. Predpokladaný termín – rok  2020 

- v prípade väčšieho poškodenia prístupovej cesty sa bude na opravách 

spolupodieľať aj Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina  

 

Hlasovanie: 

ZA 6 Veronika Haferová, Mgr. Jozef Gondek, Ján Hruška, 

Vlasta Kašíková, Ing. Radoslav Zajac, Ján Mudrík 

PROTI 0 - 

ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 

0 - 

Prítomnosť/kvórum: 6/4     

Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 138/2019 zo dňa 28.06.2019 

 

c) Žiadosť o opravu prístupovej cesty – p. Čagalová J, bytom Klokočov 

Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podala Ing. V. Gajdičiarová, 

pracovníčka OÚ. Na OÚ bola doručená žiadosť o opravu prístupovej cesty. Vysvetlila 

poslancom, že v katastrálnej mape nie je evidovaná prístupová cesta ani potok a je to cez 

súkromné pozemky. Nachádzajú sa tam panely, ale je to nedostačujúce.  

Ján Hruška /poslanec obce/ - ako predseda Komisie dopravy a výstavby  navrhuje, že 

s členmi komisie prejde žiadosti o opravu ciest a cesty, ktoré stihnú prejsť sa zhodnotia podľa 

nutnosti opravy 

 

Návrh na uznesenie:Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť   p. Čagalovej Jany, bytom 

Klokočov o  opravu prístupovej cesty. Žiadosť bude zhodnotená Komisiou dopravy 

a výstavby. Z dôvodu, že sa jedná o vodný tok, bude oslovená aj Správa povodia Váhu.  

Hlasovanie: 

ZA 6 Veronika Haferová, Mgr. Jozef Gondek, Ján Hruška, 

Vlasta Kašíková, Ing. Radoslav Zajac, Ján Mudrík 

PROTI 0 - 

ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 

0 - 

Prítomnosť/kvórum: 6/4     

Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 139/2019 zo dňa  28.06.2019 

 

 

d) Žiadosť od obyvateľov časti obce Kornica o predĺženie verejného osvetlenia  



Vstupnú informáciu k predmetnému bodu podala Jana Foldinová, starostka obce. Žiadosť 

od obyvateľov nadväzuje na žiadosť od p. Rudinského, ktorý žiadal doplniť jedno svetlo so 

stĺpom. Žiadajú o predĺženie verejného osvetlenia do časti obce Kornica u Rudinských. 

Starostka obce uviedla, že tento rok nie sú schválené žiadne finančné prostriedky na 

rozširovanie verejného osvetlenia. Z toho dôvodu bude žiadosť zaradená do poradovníka. 

 

Návrh na uznesenie:Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť od obyvateľov časti obce 

Kornicau  Rudinských o predĺženie verejného osvetlenia, s tým, že žiadosť bude zaradená do 

poradovníka. Realizácia bude zahájená,až po vybavení predchádzajúcich žiadosti. Žiadosť, v 

tomto roku,   nebude možné realizovať z finančných dôvodov.  

Hlasovanie: 

ZA 6 Veronika Haferová, Mgr. Jozef Gondek, Ján Hruška, 

Vlasta Kašíková, Ing. Radoslav Zajac, Ján Mudrík 

PROTI 0 - 

ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 

0 - 

Prítomnosť/kvórum: 6/4     

Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 140/2019 zo dňa  28.06.2019 

 

e) Žiadosť od občanov časti obce u Mudríkov o rozšírenie verejného osvetlenia  

Vstupnú informáciu k predmetnému bodu podala Jana Foldinová, starostka obce. Uviedla, 

že táto žiadosť bola už raz schválená minulý rok, ale  došlo k tomu, že  nedovolili vlastníci 

pozemkov  umiestniť stĺpy verejného osvetlenia na svoje pozemky a tým pádom nebolo 

možné rozšírenie VO. Žiadosť mohla byť zrealizovaná už minulý rok. Ďalej informovala, že 

čo sa týka prístupovej cesty – v tejto lokalite je  spor a teraz by nebolo vhodné robiť úpravu 

cesty v celej dĺžke. Preto sa upraví cesta len tam, kde je to možné a to je začiatok prístupovej 

komunikácie.  

 

Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť od občanov časti obce u 

Mudríkov o rozšírenie verejného osvetlenia s tým, že žiadatelia si vybavia vstupy na 

pozemky, kde budú umiestnené stĺpy  verejného osvetlenia podľa požiadaviek realizátora.  

 

Hlasovanie: 

ZA 6 Veronika Haferová, Mgr. Jozef Gondek, Ján Hruška, 

Vlasta Kašíková, Ing. Radoslav Zajac, Ján Mudrík 

PROTI 0 - 

ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 

0 - 

Prítomnosť/kvórum: 6/4     

Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 141/2019 zo dňa  28.06.2019. 

 

f) Informácie k dedičstvu zomrelej p. Horčičákovej 

Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podala Ing. V. Gajdičiarová, pracovníčka 

OÚ. Bolo ukončené dedičské konanie po p. Horčičákovej, ktorá mala spísaný závet. Podiel, 

ešte nie je zapísaný, že obec je vlastníkom. Jeden zo súrodencov bude chcieť tento podiel od 

obce odkúpiť. 

Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Informácie k dedičstvu 

zomrelej p. Horčičákovej 



 

Hlasovanie: 

ZA 6 Veronika Haferová, Mgr. Jozef Gondek, Ján Hruška, 

Vlasta Kašíková, Ing. Radoslav Zajac, Ján Mudrík 

PROTI 0 - 

ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 

0 - 

Prítomnosť/kvórum: 6/4     

Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 142/2019 zo dňa  28.06.2019. 

 

g) Informácie k Správe z odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrickej inštalácie 

a elektrického zariadenia 

Vstupnú informáciu k predmetnému bodu podala Jana Foldinová, starostka obce. Na OÚ 

Klokočov boli vykonané povinné revízie na budove OÚ Klokočov a budove prevádzok. 

V budove prevádzok č. 1164 elektrická inštalácia a elektrické zariadenia v čase OPaOS 

vykazovala nedostatky, ktoré je potrebné odstrániť a bolo odporučené uvedenú inštaláciu 

podrobiť celkovej rekonštrukcii. Rekonštrukcia sa dá urobiť aj na etapy – bude potrebné 

vyčleniť finančné prostriedky na rekonštrukciu el. inštalácie a budúci rok začať.  Garáže by 

mali ísť v prvej etape. 

 

Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Informácie k Správe z 

odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrickej inštalácie a elektrického zariadenia 

 

Hlasovanie: 

ZA 6 Veronika Haferová, Mgr. Jozef Gondek, Ján Hruška, 

Vlasta Kašíková, Ing. Radoslav Zajac, Ján Mudrík 

PROTI 0 - 

ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 

0 - 

Prítomnosť/kvórum: 6/4     

Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 143/2019 zo dňa  28.06.2019 

 

h) Informácie k tvorbe novej webovej stránky obce Klokočov 

Vstupnú informáciu k predmetnému bodu podala Jana Foldinová, starostka obce. 

Z dôvodu, že ku konci kalendárneho roka 2019 končí doterajší prevádzkovateľ web stránky 

Obce Klokočov, je potrebné riešiť tvorbu novej obecnej webovej stránky, tak aby sa stránky 

do konca roka 2019 vytvorila. Na zhotoviteľa novej web stránky bude urobený prieskum trhu 

a vyberie sa najlacnejší variant. 

 

Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tvorbu novej webovej stránky Obce 

Klokočov 

Hlasovanie: 

ZA 6 Veronika Haferová, Mgr. Jozef Gondek, Ján Hruška, 

Vlasta Kašíková, Ing. Radoslav Zajac, Ján Mudrík 

PROTI 0 - 

ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 

0 - 

Prítomnosť/kvórum: 6/4     



 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 144/2019 zo dňa  28.06.2019 

 

i) Informácie k rekonštrukcii oplotenia cintorína Klokočov u kostola 

Vstupnú informáciu k predmetnému bodu podala Jana Foldinová, starostka obce. 

Predložila poslancom OcZ 2 varianty rekonštrukcie oplotenia cintorína v Klokočove. Stĺpiky, 

pletivo, napínací drát s napínačmi s prácou zamestnancami OÚ vyjde oplotenia na cca 1853 

eur. Pri vynechaní miesta, kde sú nasadené tuje, by oplotenie vyšlo na cca 1000eur. 

 

Návrh na uznesenie:Obecné zastupiteľstvo schvaľuje    rekonštrukciu oplotenia cintorína 

v Klokočove pri kostole 

 V diskusii sa poslanci dohodli na druhej variante, kde sa  nebudú oplocovať miesta, 

kde sú nasadené tuje. 

 

Hlasovanie: 

ZA 6 Veronika Haferová, Mgr. Jozef Gondek, Ján Hruška, 

Vlasta Kašíková, Ing. Radoslav Zajac, Ján Mudrík 

PROTI 0 - 

ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 

0 - 

Prítomnosť/kvórum: 6/4     

Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 145/2019 zo dňa  28.06.2019 

 

j) Žiadosť o odkúpenie budovy bývalých kasárni vo Vrchpredmieri – František   

Čečotka, Hrubý Buk 

Vstupnú informáciu k predmetnému bodu podal Mgr. Jozef Gondek, poslanec obce. Na 

obecné zastupiteľstvo bola adresovaná žiadosť od p. F. Čečotku, ktorá sa týka budovy vo 

Vrchpredmiery. Túto budovu má záujem odkúpiť a symbolickú cenu s tým, že ich zámerom 

by bolo budovu zrekonštruovať a výhradne zriadiť domov dôchodcov.  

Jana Foldinová /starostka obce/ - vyjadrila sa, že na ďalšie zasadnutie OcZ pozve p. 

Františka Čečotku, aby  odprezentoval svoj zámer 

Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ - je za to, aby tam mala domov dôchodcov obec 

 

Návrh na uznesenie:Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Františka Čečotku, 

konateľa f. Timea s.r.o. , 023 52 Olešná o odkúpenie budovy vo Vrchpredmieri. 

Hlasovanie: 

ZA 6 Veronika Haferová, Mgr. Jozef Gondek, Ján Hruška, 

Vlasta Kašíková, Ing. Radoslav Zajac, Ján Mudrík 

PROTI 0 - 

ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 

0 - 

Prítomnosť/kvórum: 6/4     

Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 146/2019 zo dňa  28.06.2019 

 

 

 

 



Diskusia 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ - navrhuje, keď prídu z kalamity peniaze, aby sa 

k traktoru kúpila kosa na kosenie okolo ciest 

Jana Foldinová /starostka obce/ - peniaze, ktoré sa vrátia z kalamity, chce použiť na opravu 

ciest, lebo z údržby ciest boli finančné prostriedky presunuté na zimnú kalamitu 

Ján Hruška /poslanec obce/ - navrhuje kúpiť menší traktor, ktorý by obec určite využila. 

Ďalej sa vyjadril k zrušenému autobusu Turzovka - Ostrava, že toto už starostka riešila ešte 

predtým, ako bola reportáž v televízii na Markíze. 

Jana Foldinová /starostka obce/ - bola v Starých Hámroch  na pracovnom stretnutí, kde boli 

zástupcovia integrovanej dopravy VÚC Žilina, zástupcovia obcí Korňa, Klokočov a mesta 

Turzovka, Bíla, Staré Hámry, Ostravice a predstavitelia Moravsko – slezského kraja. Česká aj 

slovenská strana je naklonená k obnove autobusového spojenia. Presné a oficiálne stanovisko 

k obnove autobusového spojenia ešte nie je. 

Starostka bude informovať na web stránke obce aj prostredníctvom rozhlasu o obnove 

autobusového spoja. 

Mgr. Jozef Gondek /poslanec obce/ - vrátil sa do obdobia, keď bola v zime kalamita 

a odvážali sa snehy spadnuté zo striech domov, aby sa to poriešilo. Preto chce, aby sa 

vytvorilo k tomu VZN, komu a za akých podmienok bude obec vyvážať sneh spadnutý zo 

striech 

Anna Gulčíková /kontrolórka obce/ - je schválený sadzobník na prenájom strojov + 

hodinová mzda 

Jana Foldinová /starostka obce/ - informovala poslancov, že v obci bola dňa 21.6.2019 silná 

búrka. Vymylo cesty na Hrubom Buku, Rieke, Riečkach. Upchalo priepusty a následne utrhlo 

vozovku v časti Hrubý Buk pod Skalou. Vyhlásili sme  3. stupeň  povodňovej aktivity. Boli 

prizvaní hasiči na záchranné práce, Povodie Váhu na reguláciu vymytých potokov 

a spevňovanie brehov a orezávanie popadaných stromov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Z Á V E R 

 

 

Starostka obce  poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie  ukončila. 

V Klokočove  28. júna  2019. 

Koniec 12:35  h. 

 

 

 

Overovatelia: 

Veronika Haferová .................................................................................................. 

 

Ján Mudrík............................................................................................................... 

 

 

Zapisovateľka: 

Ing. Veronika Gajdičiarová ..................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Jana Foldinová 

             starostka obce 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohu Zápisnice zo 9. zasadnutia OcZ tvoria uznesenia a zvukový záznam. 

 

 

 

 

Príloha 

 

 
 



 


