
 Z Á P I S N I C A 
z  22. zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Klokočov z 09. októbra     

2020 
________________________________________________________ 
 
Začiatok zasadnutia:  08:00 hod. 
Prítomní poslanci:   Vlasta Kašíková  
  Mgr. Jozef Gondek 
   Štefan Želiecký 
  Ján Hruška 
              Róbert Vlček  
   Ing. Radoslav Zajac 
    Pavol Čagaľa 
Ospravedlnení: Veronika Haferová 
    Ján Mudrík 
                 
Prítomných poslancov bola nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, čím Obecné 
zastupiteľstvo bolo spôsobilé rokovať a uznášať sa. Dvadsiatedruhé   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:              Pavol Čagaľa, Mgr. Jozef Gondek 
Zapisovateľka: Mgr. Paula Pápolová 
 
Hlasovanie: 

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

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

 
Prítomnosť/kvórum:  7/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 269/2020 zo dňa 09.10.2020 
 
 
Schválenie programu rokovania 
Starostka obce prečítala návrh programu rokovania. Do programu rokovania boli doplnené 
body: 
h/ Zmena č. 1  k Plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva v Klokočove 
i/ Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov, komisie a zástupcu starostu v Klokočov 
j/ Žiadosť o opravu miestnej komunikácie v časti obce  - Rieka 
k/ Informácie k Biomase 



Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Program 22. zasadnutia Obecného 
zastupiteľstva v  Klokočove  s doplnením 
 
Program 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. Monitorovacia správa k plneniu programového rozpočtu Obce Klokočov, 

Správa o hospodárení k 30.06.2020 
7. Rozpočtové opatrenie č. 2/2020 – Návrh 
8. Konsolidovaná výročná správa obce Klokočov za rok 2019 
9. Správa kontrolórky obce z následnej kontroly v kontrolovanom subjekte CVČ 

Klokočov 
10. Správa o nedoplatkoch na elektrickej energii, na nájomnom a kúrení k 30.06.2020 
11. Zámer odpredaja motorového vozidla značky Suzuki Grand Vitara 
12. Zámer odpredaja nákladného vozidla Tatra T 815 
13. Zámer prenájmu sociálneho bytu v Klokočove č. s. 846 z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa žiadateľovi Jánovi Krišťákovi 
14. Správa o nedoplatku za odber vody  a prijatie opatrení na vykrytie straty 

z podnikateľskej činnosti - vodovod 
15. Rôzne 

a/ Žiadosť o opravu cestnej komunikácie v časti obce Bánske 
b/ Žiadosť o opravu cestnej komunikácie v časti obce Riečky 
c/ Zrušenie členstva vo fonde sociálnej pomoci pre občanov Klokočova 
d/ Informácie o ukončení nájmu MUDr. Rudolf Michnica, ambulancia Klokočov 
e/ Informácie k vyhlásenej mimoriadnej situácie v obci Klokočov 
f/ Žiadosť o navýšenie rozpočtu a úpravu VZN o školských zariadeniach, na odstupné    
    a odvody  z odstupného v Materskej škole Klokočov 
g/ Žiadosť o súhlasné stanovisko k výstavbe záhradného domčeka v časti obce Riečky     
    E. Kováčiková, bytom Raková 

 h/ Zmena č. 1  k Plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva v Klokočove 
 i/ Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov, komisií a zástupcu starostu   
    v Klokočove 
 j/ Žiadosť o opravu miestnej komunikácie v časti obce  - Rieka, smer k p. Fučkovej 
 k/ Informácie k Biomase 

16. Diskusia 
17. Záver 

 
Hlasovanie: 

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

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

 
Prítomnosť/kvórum:  7/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 



Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 270/2020 zo dňa 09.10.2020 
 
Bod programu č.5 Správa o plnení uznesení z posledných zastupiteľstiev 
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/ sa opýtal na plnenie uznesenia č. 103/2019 – schválenie 
žiadosti o vybudovanie rozhlasu v časti obce Klokočov - Rybárie; č. 257/2020 – osadenie 
informačnej tabule pre Obec Dohňany v rámci projektových aktivít „Trezor prírody“ a 
451/2018 – vodovod Pantokovia 
 K plneniu uznesení starostka obce  odpovedala, že na opravu rozhlasu neboli 
schválené finančné prostriedky, čo sa týka uzn. č. 451/2018 občania nepovolili vstup na 
pozemky, projekt je urobený. Informačná tabuľa pre Obec Dohňany je už osadená na 
obecnom pozemku pred budovou bývalých prevádzok.  
 
Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje správu o plnení uznesení 
z posledných zastupiteľstiev ako informatívnu 
 
Hlasovanie: 

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

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  7/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 271/2020 zo dňa 09.10.2020 
 
 
Bod programu č.6 Monitorovacia správa k plneniu programového rozpočtu Obce Klokočov, 
Správa o hospodárení k 30.06.2020 
Vstupnú informáciu  k predmetnému bodu podala Ing. J. Horčičáková, pracovníčka OÚ.  
 V diskusii k predmetnému bodu rokovania sa poslanec Róbert Vlček informoval na 
kapitolu odpadového hospodárstva, miestneho hospodárstva 
 
Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Monitorovaciu správu 
k plneniu programového rozpočtu Obce Klokočov, Správa o hospodárení k 30.06.2020 
 
Hlasovanie: 

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

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  7/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 272/2020 zo dňa 09.10.2020 
 
Bod programu č.7 Rozpočtové opatrenie č. 2/2020 – Návrh 
Vstupnú informáciu  k predmetnému bodu podala Ing. J. Horčičáková, pracovníčka OÚ. 
Informovala o príjmoch v rozpočtovom opatrení – zapojenie rezervného fondu do rozpočtu, 



výdajoch  a refundácia povodní 2019. Ďalej informovala poslancov, že za rok 2020 je 
výpadok dane z príjmov vo výške 45.370 €.  Je možnosť požiadať zo štátu o návratnú 
finančnú výpomoc vo výške 15.000 €. Túto výpomoc neodporúča žiadať účtovníčka obce ani 
kontrolórka obce. 
Anna Gulčíková /kontrolórka obce/ - neodporúča žiadať  návratnú finančnú výpomoc, 
z dôvodu, že obec má veľké percento zadĺženia. V prípade, ak by sme boli nútení si zobrať 
úver  napr. na nepredvídanú poruchu, haváriu alebo  na projekt spoluúčasť.  
Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo A/ neschvaľuje  Návratnú finančnú výpomoc od 
štátu na vykrytie deficitu podielových daní 
 
Hlasovanie: 

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

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  7/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 273 A/2020 zo dňa 09.10.2020 
 
Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo B/ schvaľuje  Rozpočtové opatrenie č. 2/2020 
s úpravou 
Hlasovanie: 

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

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  7/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 273 B/2020 zo dňa 09.10.2020 
 
 Následne prebiehala diskusia s občanmi obce Klokočov, v ktorej vystúpili p. J. 
Kubašková a p. E. Koperová.  
 V diskusii vystúpil aj občan p. Nemček z Vrchpredmiera, ktorý žiadal o vybudovanie 
novej prístupovej cesty k jeho domu. Poslanci OcZ sa dohodli, že sa nachystá kalkulácia na 
opravu cesty na rok 2021 v max šírke cca 2,5 m  a cesta sa urobí plne z rozpočtu obce. Bolo 
schválené uznesenie č. 182/2019 v ktorom mu obec poskytne techniku. p. Nemček nesúhlasí 
iba s poskytnutím techniky,  žiada aby obec zafinancovala aj materiál. Počas diskusie odišli 
poslanci: Pavol Čagaľa odchod 10:27 h. 
              Mgr. Jozef Gondek odchod 10:30 h. 
V diskusii poslanci súhlasili s vybudovaním cesty v plnom rozsahu  podľa požiadaviek, to 
znamená že mu obec poskytne  materiál aj stroje. 
 
 
 
 
 



Bod programu č.15f/ Žiadosť o navýšenie rozpočtu a úpravu VZN o školských 
zariadeniach, na odstupné  a odvody  z odstupného v Materskej škole Klokočov 
Vstupnú informáciu podala p. riaditeľka MŠ Klokočov  Bc. Ingrid Časnochová. Ďalej sa 
vyjadrila Vlasta Kašíková, poslankyňa obce a vysvetlila, že pracovníčka mala upravený plat 
a navýšili sa tam odvody. Robí to rozdiel cca  €. 
Ing. J. Horčičáková, pracovníčka obce -  sa vyjadrila, že suma na odstupné vo výške 6771 € 
v rozpočte schválená bola a na základe žiadosti z MŠ Klokočov peniaze obec pošle. Je 
potrebné poriešiť rozdiel 695 €.  
   V diskusii sa následne vyjadrila Vlasta Kašíková, že ten rozdiel cca  695 € vo svojom 
rozpočte MŠ vyčlení. Nevšimla si, že peniaze na odstupné boli v obecnom rozpočte 
schválené. 
Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Žiadosť o navýšenie rozpočtu 
a úpravu VZN o školských zariadeniach, na odstupné a odvody z odstupného v Materskej 
škole Klokočov 
 
Hlasovanie: 

ZA 5 Vlasta Kašíková, Ján Hruška,  Róbert Vlček, Ing. 
Radoslav Zajac,  Mgr. Jozef Gondek, Štefan 
Želiecký,  

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

NEPRÍTOMNÍ 2 Mgr. Jozef Gondek, Pavol Čagaľa 
Prítomnosť/kvórum:  5/3      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 274/2020 zo dňa 09.10.2020 
 
Bod programu č.8/  Konsolidovaná výročná správa obce Klokočov za rok 2019 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu podala Ing. J. Horčičáková, pracovníčka OÚ.  
 
Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie      Konsolidovanú výročnú 
správu obce Klokočov za rok 2019 
 
Poslanci nemali k predmetnému bodu žiadne otázky, preto starostka obce dala o návrhu 
uznesenia hlasovať. 
Hlasovanie: 

ZA 5 Vlasta Kašíková, Ján Hruška,  Róbert Vlček, Ing. 
Radoslav Zajac,  Mgr. Jozef Gondek, Štefan 
Želiecký,  

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

NEPRÍTOMNÍ 2 Mgr. Jozef Gondek, Pavol Čagaľa 
Prítomnosť/kvórum:  5/3      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 275/2020 zo dňa 09.10.2020 
 
Bod programu č.9. Správa kontrolórky obce z následnej kontroly v kontrolovanom subjekte 
CVČ Klokočov 



Vstupnú informáciu k predmetnému bodu podala Anna Gulčíková,  kontrolórka obce. V CVČ 
Klokočov bola vykonaná následná finančná kontrola na základe plánu činnosti kontrolóra 
obce. Všetky nedostatky boli odstránené. 
 
Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie            Správu kontrolórky 
obce z následnej kontroly v kontrolovanom subjekte CVČ Klokočov 
 
Poslanci nemali k predmetnému bodu žiadne otázky, preto starostka obce dala o návrhu 
uznesenia hlasovať. 
 
Hlasovanie: 

ZA 5 Vlasta Kašíková, Ján Hruška,  Róbert Vlček, Ing. 
Radoslav Zajac,  Mgr. Jozef Gondek, Štefan 
Želiecký,  

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

NEPRÍTOMNÍ 2 Mgr. Jozef Gondek, Pavol Čagaľa 
Prítomnosť/kvórum:  5/3      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 276/2020 zo dňa 09.10.2020 
 
Bod programu č.10/ Správa o nedoplatkoch na elektrickej energii, na nájomnom a kúrení 
k 30.06.2020 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu podala Elena Stopková, pracovníčka OÚ. 
Informovala poslancov o výške nedoplatku na nájomnom bytových domov a službách 
spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov. Ďalej informovala poslancov, že sú 
podané aj žaloby a umožnené splátkové kalendáre. 
 
Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie     Správu o nedoplatkoch na 
nájomnom, na vykurovaní, elektrickej energie k 30.06.2020  
Hlasovanie: 

ZA 5 Vlasta Kašíková, Ján Hruška,  Róbert Vlček, Ing. 
Radoslav Zajac,  Mgr. Jozef Gondek, Štefan 
Želiecký,  

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

NEPRÍTOMNÍ 2 Mgr. Jozef Gondek, Pavol Čagaľa 
Prítomnosť/kvórum:  5/3      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 277/2020 zo dňa 09.10.2020 
 
Bod programu č.11/ Zámer odpredaja motorového vozidla značky Suzuki Grand Vitara 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu podala Elena Stopková, pracovníčka OÚ.  Ponuka 
na odpredaj motorového vozidla  bola zverejnená dňa 07.07.2020. V lehote na predkladanie 
ponúk t.j. do 31.07.2020 do 14:30 h. bola doručená 1 cenová ponuka. Po vykonaní obhliadky 
záujemca nepristúpil k uzavretiu kúpnej zmluvy. 
Róbert  Vlček /poslanec obce/ - navrhol dať finančnú zábezpeku 200 € 



Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje     zámer odpredať motorové vozidlo 
značky Suzuki Grand Vitara za  minimálnu predajnú cenu 1674,76 € 
Hlasovanie: 

ZA 5 Vlasta Kašíková, Ján Hruška,  Róbert Vlček, Ing. 
Radoslav Zajac,  Mgr. Jozef Gondek, Štefan 
Želiecký,  

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

NEPRÍTOMNÍ 2 Mgr. Jozef Gondek, Pavol Čagaľa 
Prítomnosť/kvórum:  5/3      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 278/2020 zo dňa 09.10.2020 
 
Bod programu č.12/ Zámer odpredaja nákladného vozidla Tatra T 815 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu podala starostka obce Jana Foldinová. Vysvetlila 
poslancom situáciu s vozidlom TATRA T815. Pokúšala sa ešte tatru opraviť, lebo veľmi 
pomohla pri zimnom rozorávaní ciest a na navážanie materiálu. Je to už ale staré vozidlo po 
technickej stránke a neprešlo cez STK. Ak sa tatra odpredá, navrhuje peniaze nechať opäť na 
techniku.  
Elena Stopková /pracovníčka OÚ/ - informovala, že znalecký posudok by stál okolo cca  
130 eur a môže sa suma započítať do predajnej ceny.  
 
Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje      zámer odpredaja nákladného 
vozidla TATRA T815 
Hlasovanie: 

ZA 5 Vlasta Kašíková, Ján Hruška,  Róbert Vlček, Ing. 
Radoslav Zajac,  Mgr. Jozef Gondek, Štefan 
Želiecký,  

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

NEPRÍTOMNÍ 2 Mgr. Jozef Gondek, Pavol Čagaľa 
Prítomnosť/kvórum:  5/3      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 279/2020 zo dňa 09.10.2020 
 
Bod programu č.13/ Zámer prenájmu sociálneho bytu v Klokočove č. s. 846 z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa žiadateľovi Jánovi Krišťákovi 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu podala starostka obce Jana Foldinová. Žiadateľ si 
chce prenajať tento byt z dôvodu, že musí chodiť na liečby do nemocnice v Čadcia a ak by 
bola zlá zima, sanitka by mala problém pre neho domov prísť.  
 
Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo A/  prerokovalo žiadosť J.  Krišťáka, bytom 
Klokočov,  o  prenájom sociálneho bytu v bytovom dome v Klokočove č. s. 846    
B/   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 – byt č. 2 nachádzajúci sa na prízemí bytového domu č. s. 846 stojacom 
na parcele CKN 2371/5 v k. ú. Klokočov,  zapísanom na liste vlastníctva č. 13823  
žiadateľovi J. Krišťákovi, trvale bytom Klokočov,  



Cena za prenájom bytu: 48,63 Eur / mesačne + úhrady za plnenia spojené s užívaním bytu 
Doba nájmu: na dobu určitú počas zimného obdobia podľa potreby žiadateľa 
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
Uznesením Obecného zastupiteľstva obce Klokočov č. 87/2015 časť B Obecné zastupiteľstvo 
v Klokočove schválilo byt č. 2 v bytovom dome Klokočov č. 846 zapísaného na LV č. 13823 
v k. ú. Klokočov ako sociálny byt pre občanov obce Klokočov. Žiadateľ o prenájom bytu Ján 
Krišťák spĺňa podmienky pridelenia sociálneho bytu. 
Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje      zámer odpredaja nákladného 
vozidla TATRA T815 
Hlasovanie: 

ZA 5 Vlasta Kašíková, Ján Hruška,  Róbert Vlček, Ing. 
Radoslav Zajac,  Mgr. Jozef Gondek, Štefan 
Želiecký,  

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

NEPRÍTOMNÍ 2 Mgr. Jozef Gondek, Pavol Čagaľa 
Prítomnosť/kvórum:  5/3      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 280/2020 zo dňa 09.10.2020 
 
Bod programu č.14/  Správa o nedoplatku za odber vody  a prijatie opatrení na vykrytie 
straty z podnikateľskej činnosti – vodovod 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu podala starostka obce Jana Foldinová. Informovala 
poslancov o strate z podnikateľskej činnosti za roky 2017-2019. Voda sa naposledy zvyšovala 
v roku 2011 na sumu 0,73 eur. Zvýšením poplatku za vodu, by sa z časti vykryla strata na 
podnikateľskej činnosti – vodovod. Zo zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách, 
obec nemôže dotovať podnikateľskú činnosť a doplácať na vodu. 
 V diskusii sa poslanci dohodli na zvýšení ceny za vodu na sumu 0,90 €/m³ 
Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo A/ berie na vedomie   Správu o podnikateľskej 
činnosti – vodovod 
 
Hlasovanie: 

ZA 5 Vlasta Kašíková, Ján Hruška,  Róbert Vlček, Ing. 
Radoslav Zajac,  Mgr. Jozef Gondek, Štefan 
Želiecký,  

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

NEPRÍTOMNÍ 2 Mgr. Jozef Gondek, Pavol Čagaľa 
  Prítomnosť/kvórum:  5/3      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 281A/2020 zo dňa 09.10.2020 
 
Obecné zastupiteľstvo B/ schvaľuje     zvýšenie cenu vody na výrobu a dodávku pitnej vody 
vo výške 0,90 €/m³ s účinnosťou od  01.01.2021 
 
 
 



Hlasovanie: 
ZA 5 Vlasta Kašíková, Ján Hruška,  Róbert Vlček, Ing. 

Radoslav Zajac,  Mgr. Jozef Gondek, Štefan 
Želiecký,  

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

NEPRÍTOMNÍ 2 Mgr. Jozef Gondek, Pavol Čagaľa 
Prítomnosť/kvórum:  5/3      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 281B/2020 zo dňa 09.10.2020 
 
Bod programu č.15/  Rôzne 
a/ Žiadosť o opravu cestnej komunikácie v časti obce Bánske 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu podala starostka obce Jana Foldinová. Vysvetlila 
poslancom, o ktorú cestu jedná. Cesta je už  vyspravená navážaním lopušného kameňa. 
 
Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Žiadosť o opravu cestnej komunikácie 
v časti obce Bánske.  Nevyhnutné časti,  v spádových miestach,  budú vyspravené asfaltovým 
povrchom, zvyšná časť lopušným kameňom. Vyspravenie cesty asfaltovým povrchom bude 
zaradené do  poradovníka. 
Hlasovanie: 

ZA 5 Vlasta Kašíková, Ján Hruška,  Róbert Vlček, Ing. 
Radoslav Zajac,  Mgr. Jozef Gondek, Štefan 
Želiecký,  

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

NEPRÍTOMNÍ 2 Mgr. Jozef Gondek, Pavol Čagaľa 
Prítomnosť/kvórum:  5/3      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 282/2020 zo dňa 09.10.2020 
 
b/ Žiadosť o opravu cestnej komunikácie v časti obce Riečky 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu podala starostka obce Jana Foldinová. Pre tento rok 
už nie je žiaden materiál na vyspravenie ciest.  
 V diskusii sa poslanec Ing. R. Zajac vyjadril,  že zo začiatku by sa mohli osadiť žľaby. 
Ján Hruška v diskusii navrhol do budúcna, vyskúšať cesty robiť vybetónovaním. Urobí 
cenovú kalkuláciu a uvidí sa, či je to výhodné oproti asfaltu. 
Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje      žiadosť p. B. Smieškovej o opravu 
cestnej komunikácie v časti obce Riečky. Cesta bude  počas roku 2021 vyspravená lopušným 
kameňom, osadené žľaby a následne sa zaradí   cesta do poradovníka na asfalt. 
 
Hlasovanie: 

ZA 5 Vlasta Kašíková, Ján Hruška,  Róbert Vlček, Ing. 
Radoslav Zajac,  Mgr. Jozef Gondek, Štefan 
Želiecký,  

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 



NEPRÍTOMNÍ 2 Mgr. Jozef Gondek, Pavol Čagaľa 
Prítomnosť/kvórum:  5/3      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 283/2020 zo dňa 09.10.2020 
 
c/ Zrušenie členstva vo fonde sociálnej pomoci pre občanov Klokočova 
 Na OÚ bol doručený list od poslanca Mgr. Jozefa Gondeka adresovaný obecnému 
zastupiteľstvu vo veci zrušenia členstva vo fonde sociálnej pomoci pre občanov Klokočova. 
Poslanec Ing. Radoslav Zajac  citoval uznesenie  a vyjadril sa, že žiadne členstvo nikdy 
nebolo vytvorené. Fond je vytvorený a je tam prispievané dobrovoľne.  
Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie list p. Gondeka  zo dňa 
04.08.2020 
Hlasovanie: 

ZA 5 Vlasta Kašíková, Ján Hruška,  Róbert Vlček, Ing. 
Radoslav Zajac,  Mgr. Jozef Gondek, Štefan 
Želiecký,  

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

NEPRÍTOMNÍ 2 Mgr. Jozef Gondek, Pavol Čagaľa 
Prítomnosť/kvórum:  5/3      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 284/2020 zo dňa 09.10.2020 
 
d/ Informácie o ukončení nájmu MUDr. Rudolf Michnica, ambulancia Klokočov 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu podala starostka obce Jana Foldinová. Pán MUDr. 
R. Michnica podal výpoveď k nájmu. Výpovedná lehota uplynie dňa 30.11.2020. Obec splnila 
MUDr. Michnicovi všetky požiadavky pre to, aby pán doktor v ambulancii v Klokočove 
mohol ordinovať. Napriek tomu pán doktor nájom v Klokočove ukončil a bude ordinovať iba 
v Turzovke. Obec  podá na VÚC žiadosť o nového lekára. Doteraz obec žiadala viackrát, ale 
nebolo možné vyhovieť tejto požiadavke obce, nakoľko obec mala v obvode prideleného 
lekára MUDr. Michnicu R. Keďže sa rozhodol ukončiť nájom v Klokočove, teraz môže obec 
žiadať opäť nového lekára. Starostka sa vyjadrila, že zašle oficiálnu žiadosť na VÚC Žilina na 
pridelenie všeobecného lekára do obvodu.  
 Ďalej poslancom vysvetlila zámer zapojiť sa do výzvy na energetické zhodnotenie 
budovy. Minulý rok projekt nebol úspešný lebo sme mali v budove veľa nájomcov a v 
 projekte musí byť maximálne 20% podnikateľskej plochy. Preto navrhuje, aby sme sa mohli 
zapojiť tento rok do výzvy, niektoré nájomné priestory, čo mal lekár vylúčiť. Navrhuje 
prípadnému lekárovi na ambulanciu prideliť 3 miestnosti z piatich, ktoré mal.  
 
Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  informácie o ukončení nájmu 
MUDr. Rudolfa Michnicu v ambulancii Klokočov 
Hlasovanie: 

ZA 5 Vlasta Kašíková, Ján Hruška,  Róbert Vlček, Ing. 
Radoslav Zajac,  Mgr. Jozef Gondek, Štefan 
Želiecký,  

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

NEPRÍTOMNÍ 2 Mgr. Jozef Gondek, Pavol Čagaľa 



Prítomnosť/kvórum:  5/3      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 285/2020 zo dňa 09.10.2020 
 
e/ Informácie k vyhlásenej mimoriadnej situácie v obci Klokočov 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu podala starostka obce Jana Foldinová. Bol 
vyhlásený III. povodňový stupeň, mimoriadna situácia v obci. Náklady na práce počas 
povodní sú v sume 32427,35 €. Žiadame Okresný úrad Čadca o refundáciu a finančné 
prostriedky z rozpočtu obce  budú rozložené tam, odkiaľ boli z rozpočtu presunuté. Zničené 
cesty boli takmer v celej obci. Všetky sa navážali makadamom a lopušným kameňom, robili 
sa nové priekopy, osádzali nové priepusty, čistili sa rúry, priekopy a žľaby. Úplne zničené 
cesty boli  – u Janeskov na Hlaviciach a Nižné Riečky p. Srníček, kde bol následkom povodní 
ztrhaný asfalt. Cesta bola okamžite v riešení, boli privolaní z okrsného úradu a obec následne 
vyhlásila mimoriadnu situáciu v obci. Cesty bolo nutné hneď opraviť, požila sa nová 
pokládka asfaltu a vykopali sa priekopy. Cesty boli ďalej zničené v Nižných Riečkach, 
Vyšných Riečkach, Rybárie, Klokočov u Ježíkov, Vrchpredmier Súľov, Za Žorom, Bánske, 
Podjavorová, Javorová, Hlavice u Želieckého, Hlavice ku p. Horčičákovej, Hlavice Skálie, 
Hlavice u Kapusniaka, Hlavice – Pnatoky, Hrubý Buk u p. Čuboňa, u Fojtíkov, Zmatek, 
Kornica za Vŕškom, Kornica Stará cesta. Starostka obce poďakovala veliteľovi DHZ 
Klokočov Jánovi Hruškovi a hasičom obce Klokočov, ako aj DHZ Korňa a Turzovka za 
rýchly zásah a pomoc pri povodniach a odstraňovaní škôd.  
 
Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie k vyhlásenej 
mimoriadnej situácii v obci Klokočov dňa 27.07.2020  
 
Hlasovanie: 

ZA 5 Vlasta Kašíková, Ján Hruška,  Róbert Vlček, Ing. 
Radoslav Zajac,  Mgr. Jozef Gondek, Štefan 
Želiecký,  

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

NEPRÍTOMNÍ 2 Mgr. Jozef Gondek, Pavol Čagaľa 
Prítomnosť/kvórum:  5/3      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 286/2020 zo dňa 09.10.2020 
 
g/ Žiadosť o súhlasné stanovisko k výstavbe záhradného domčeka v časti obce Riečky E.     
   Kováčiková, bytom Raková 
   Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podala Ing. V. Gajdičiarová. Na OÚ     
bola doručená žiadosť o súhlasné stanovisko k výstavbe záhradného domčeka. V zmysle 
schváleného územného plánu obce Klokočov parcela  nie je určená na zastavanie. V časti 
Regulatívy ÚP sa nová stavba pripúšťa s tým, že príslušnú infraštruktúru si bude stavebník 
budovať a udržiavať na vlastné náklady. 
 
Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo A/ schvaľuje      výstavbu záhradného domčeka 
do 25m² na parcele CKN 505 – orná pôda o vým. 2423 m²  p. E.  Kováčikovej, bytom Raková 
č. , s tým, že k územnému rozhodnutiu resp.  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 5 Vlasta Kašíková, Ján Hruška,  Róbert Vlček, Ing. 
Radoslav Zajac,  Mgr. Jozef Gondek, Štefan 
Želiecký,  

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

NEPRÍTOMNÍ 2 Mgr. Jozef Gondek, Pavol Čagaľa 
Prítomnosť/kvórum:  5/3      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 287/2020 zo dňa 09.10.2020 
 
h/ Zmena č. 1  k Plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva v Klokočove 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podal Ing. Radoslav Zajac. Navrhuje 
zmenu k plánu zasadnutí OcZ, aby zasadnutia sa konali v poobedňajších hodinách o 15:00 
hod. každý druhý mesiac posledný piatok.  
 
Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo A/ schvaľuje     zmenu č. 1 k Plánu zasadnutí 
Obecného zastupiteľstva v Klokočove, kde termín   zasadnutia bude každé dva mesiace, 
posledný piatok v mesiaci o 15:00 hod. 
 
Hlasovanie: 

ZA 5 Vlasta Kašíková, Ján Hruška,  Róbert Vlček, Ing. 
Radoslav Zajac,  Mgr. Jozef Gondek, Štefan 
Želiecký,  

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

NEPRÍTOMNÍ 2 Mgr. Jozef Gondek, Pavol Čagaľa 
Prítomnosť/kvórum:  5/3      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 288/2020 zo dňa 09.10.2020 
 
i/ Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov, komisií a zástupcu starostky  
v Klokočove 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podal Ing. Radoslav Zajac. Navrhuje, 
aby odmeny za účasť z komisií a zo zasadnutí OcZ boli vyplácané každé dva mesiace 
z dôvodu priebežného prispievania do fondu pomoci občanom. 
 
Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo A/ schvaľuje   Dodatok č. 1 k Zásadám 
odmeňovaniu poslancov, zástupcu starostu  a členov komisií OcZ v Klokočove od 1.11.2020. 
Odmena poslancovi bude zúčtovaná v nasledujúcom  výplatnom termíne po zasadnutí OcZ   
 
Hlasovanie: 

ZA 5 Vlasta Kašíková, Ján Hruška,  Róbert Vlček, Ing. 
Radoslav Zajac,  Mgr. Jozef Gondek, Štefan 
Želiecký,  

PROTI 0 - 



ZDRŽAL SA 
HLASOVANIA 

0 - 

NEPRÍTOMNÍ 2 Mgr. Jozef Gondek, Pavol Čagaľa 
Prítomnosť/kvórum:  5/3      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 289/2020 zo dňa 09.10.2020 
 
j/ Žiadosť o opravu miestnej komunikácie v časti obce  - Rieka, smer k p. Fučkovej 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podal Ing. Radoslav Zajac. Predniesol 
žiadosť od občanov časti obce Rieka o opravu miestnej komunikácie. Prílohu k žiadosti tvoria 
podpisy od občanov.  
 
Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo A/ schvaľuje   Žiadosť o opravu miestnej 
komunikácie v časti obce Hlavice – Rieka. V roku 2021, v najbližšom možnom termíne sa 
diery  zasypú lopušným kameňom a následne  vyspravenie asfaltovým povrchom bude 
realizované v rámci poradovníka 
 
Hlasovanie: 

ZA 5 Vlasta Kašíková, Ján Hruška,  Róbert Vlček, Ing. 
Radoslav Zajac,  Mgr. Jozef Gondek, Štefan 
Želiecký,  

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

NEPRÍTOMNÍ 2 Mgr. Jozef Gondek, Pavol Čagaľa 
Prítomnosť/kvórum:  5/3      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 290/2020 zo dňa 09.10.2020 
 
k/ Informácie k Biomase 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu podala Elena Stopková, pracovníčka OÚ.   
Informovala poslancov, že obce Klokočov, Mútne, Motešice a Nová Bošaca podali trestné 
oznámenie na Okresnú prokuratúru Čadca voči Biomase. Prokurátor to odovzdal na 
vybavenie vyšetrovateľovi na políciu  - odbor kriminálnej polície Čadca. O výsledku konania 
bude obec upovedomená. Trestné oznámenie sa týka vo veci odovzdávania vyrovnávacieho 
podielu, ktorým chce Biomasa vyplatiť  obec. 
 
 V diskusii poslanci bod Informácie k Biomase odročili na ďalšie zasadnutie OcZ. 
 
Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo odročuje   Bod č. 15k/ Informácie k Biomase, 
Kysucký Lieskovec na ďalšie zasadnutie OcZ 
 
Starostka obce dala o návrhu uznesenia hlasovať. 
Hlasovanie: 

ZA 5 Vlasta Kašíková, Ján Hruška,  Róbert Vlček, Ing. 
Radoslav Zajac,  Mgr. Jozef Gondek, Štefan 
Želiecký,  

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 



NEPRÍTOMNÍ 2 Mgr. Jozef Gondek, Pavol Čagaľa 
Prítomnosť/kvórum:  5/3      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 291/2020 zo dňa 09.10.2020 
 
Diskusia 
Jana Foldinová, starostka obce – v diskusii informovala poslancov, že obec bude mať 
podielové dane nižšie o 45.370 eur. Tieto finančné prostriedky ochromujú fungovanie obce. 
Obec počas celého roka robila šetrné opatrenia, aby znížené podielové dane obec úplne 
neochromili. Preto sme v obci začali utláčať Belorusom kontajnery, aby sme eliminovali 
vývozy. Ukázalo sa to ako dobrý krok, lebo z rozpočtu na odpad sme mohli stiahnuť cca 
16.000 €. Tieto finančné prostriedky by sme museli dať z rozpočtu obce, aby sme poplatky za 
smeti vyrovnali. Šetríme aj zakúpenou kontajnerovou vlečkou, lebo si robíme vývozy 
kontajnerov sami.  

- vybavili sme potrebné povolenia pre vybudovanie  kompostoviska, čo bude znamenať 
ďalšie šetrenie pre obec. Zriedené je  vo Vrchpredmieri, kde sa bude voziť napr. 
pokosená tráva z verejných priestranstiev, konáre stromov po vyrezávaní, lístie... Obec 
zriadeným kompostoviskom bude deklarovať vytriedený bio odpad. Množstvo bio 
odpadu sa zaráta do miery vytriedenia a docieliť tak nižšie poplatky za komunálny 
odpad alebo ich nezvyšovanie; 

- ďalej informovala OcZ, že od nového roka budú zo zákona navýšené poplatky za 
komunálny odpad, lebo odpad bude musieť prejsť triediacou linkou, ktorá bude 
zriadená na TKO Semeteš. Zriadené kompostovisko by nám malo pomôcť nespadnúť  
do  pásma, v ktorom je zo zákona zvýšený poplatok za tonu uskladneného odpadu; 

- starostka ďalej informovala občanov, že treba akútne riešiť otázku nového cintorína 
pre Obec Klokočov. Staré cintoríny nepostačujú, už teraz je problém s hrobovými 
miestami. Chce sa pokúsiť osloviť vlastníkov pozemkov pod nový cintorín, kde bola 
už v roku 2014 vypracovaná geologická štúdia. Navrhuje osloviť vlastníkov 
pozemkov, či by súhlasili s predajom pozemkov. Nový návrh cintorína je zaradený do 
Územného plánu obce ešte v roku 2008.Pri súhlase vlastníkov, by mala obec myslieť 
v rozpočte na vyčlenenie finančných prostriedkov na kúpu pozemkov. Projekt je 
vypracovaný a je v ňom zapracovaný aj domov smútku. Budeme sledovať výzvy na 
výstavby domu smútku po úspešnom vybavení a dohode o kúpe pozemkov. 

- ďalej starostka obce informovala o budove vo Vrchpredmieri, kde by chcela urobiť 
projekt na domov dôchodcov a čakať na prípadné výzvy 

- informovala o žalostnom stave vozového parku  na obci. Akútnu opravu potrebuje 
Belorus, traktor 63, traktor 162 potrebuje generálku motora. Dala návrh zakúpiť v r. 
2021 traktobager, aby sa v rozpočte o tom uvažovalo a vyčleniť finančné prostriedky 
na kúpu. V zlom stave je aj osobné auto fábia – je potrebná oprava väčšieho rozsahu. 
Taktiež sledujeme projekty na nový traktor a mulčovač, chceme sa zapojiť do výzvy 
cez Envirofond.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Z Á V E R 
 
 

Starostka obce  poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie  ukončila. 
V Klokočove  09. októbra    2020. 
Koniec 13:55  h. 
 
 
 
Overovatelia: 
Pavol Čagaľa......... .............................................................................................................. 
 
Mgr. Jozef Gondek............................................................................................................... 
 
 
Zapisovateľka: 
Mgr. Paula Pápolová..................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Jana Foldinová 
             starostka obce 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
Prílohu Zápisnice z 22.  zasadnutia OcZ tvoria uznesenia a zvukový záznam. 


