
 Z Á P I S N I C A 
zo  16. zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Klokočov z  

24. apríla   2020 
________________________________________________________ 
 
Začiatok zasadnutia:  09:00 h. 
Prítomní poslanci:   Vlasta Kašíková  
  Mgr. Jozef  Gondek 
    Róbert Vlček 
  Ján Hruška 
  Ing. Radoslav Zajac 
     
Ospravedlnení: Veronika Haferová  
    Štefan Želiecký 
    Pavol Čagaľa 
                         Ján Mudrík 
                 
Prítomných poslancov bola nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, čím Obecné 
zastupiteľstvo bolo spôsobilé rokovať a uznášať sa. Šestnáste    zasadnutie OcZ otvorila 
a viedla starostka obce Klokočov Jana Foldinová, ktorá zároveň privítala prítomných.   
 
Voľba návrhovej komisie a overovateľov 
 
Návrhová komisia:  Mgr. Jozef Gondek, Ing. Radoslav Zajac 
Overovatelia:              Ján Hruška, Róbert Vlček 
Zapisovateľka: Mgr. Paula Pápolová 
 
Hlasovanie: 

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

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  5/3      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 216/2020 zo dňa 24.04.2020 
 
 
Schválenie programu rokovania 
 
Do návrhu programu rokovania poslanec Ing. Radoslav Zajac  doplnil bod  11b/ Návrh 
opatrení v súvislosti s  COVID 19 . 
Poslanec Róbert Vlček informácie k žiadosti o preloženie zastávky v Kornici,   na podnet 
občanov z Riečok – zlá cesta ako býva p. Smiešková 
Vlasta Kašíková žiadala vymeniť body – aby sa najskôr prejednával rozpočet obce 

 



Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Program 16. zasadnutia Obecného 
zastupiteľstva v  Klokočove  s doplnením  

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Voľba návrhovej komisie 
4. Schválenie programu rokovania 
5. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu programového rozpočtu obce Klokočov 

na roky 2020 - 2022 
6. a/ Návrh rozpočtu Základná škola Klokočov, ŠKD Klokočov a ŠJ Klokočov  na rok    

2020 
b/ Návrh rozpočtu Materská škola Klokočov na rok 2020 
c / Návrh rozpočtu Centrum voľného času Klokočov na rok 2020 
d/ Programový rozpočet obce Klokočov na roky 2020 – 2022 – Návrh 

7. Novelizácia č. 13/2020 Všeobecne záväzného nariadenia Obce Klokočov č. 3/2012 
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských 
zariadení so sídlom na území obce Klokočov – schválenie 

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Klokočov  č. 1/2020 o určení miesta 
a času zápisu detí do 1. ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce 
Klokočov 

9. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2019 – predkladá hlavná kontrolórka  obce 
Klokočov 

10. Schválenie priameho prenájmu obecných pozemkov – p. Valčuha M., bytom 
Vrchpredmier 

11. a) Žiadosť o vydanie stanoviska pre účely stavebného konania – p. Gunčaga M., 
bytom Olešná 
b)  Návrh opatrení v súvislosti s  COVID 19 

 
Hlasovanie: 

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

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  5/3      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 217/2020 zo dňa 24.04.2020 
 
Bod 5/ Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu programového rozpočtu obce 
Klokočov na roky 2020 – 2022 
V materiáloch poslanci obdržali Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu programového 
rozpočtu obce Klokočov na roky 2020-2022. 
V stanovisku kontrolórka obce uviedla, že rozpočet obce na rok 2020 je zostavený ako 
vyrovnaný.  V stanovisku odporúča návrh rozpočtu na rok 2020 schváliť. 
 
Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Stanovisko hlavnej 
kontrolórky k návrhu programového rozpočtu obce Klokočov na roky 2020-2022. 
 
Nakoľko poslanci OcZ nemali k predmetnému bodu rokovania žiadne otázky, starostka obce 
dala o návrhu uznesenia hlasovať. 
 



 
Hlasovanie: 

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

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  5/3      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 218/2020 zo dňa 24.04.2020 
 
6b/ Návrh rozpočtu Základná škola Klokočov, ŠKD Klokočov a ŠJ Klokočov  na 
rok    2020 
c/ Návrh rozpočtu MŠ Klokočov 
d/ Návrh rozpočtu CVČ Klokočov 
Starostka obce podala informácie k rozpočtom ŠKD, ŠJ, MŠ, CVČ. Poslanci OcZ ju požiadali 
o informácie, či prepočty k rozpočtom z obce sú oprávnené. Oboznámila poslancov, že dlhé 
roky bol rozpočet pre MŠ, CVČ, ŠJ, ŠKD tvorený nesprávne. Rozpočet vždy robila škola 
a zariadenia s tvrdením, že im patrí 40% výnosu dane.  Po riadnom preskúmaní starostkou 
obce a kontrolórkou obce na Ministerstve financií, Ministerstve školstva a na školskom úrade 
sa potvrdilo to, že škola zostavovala rozpočet nesprávne. Ďalej starostka vysvetlila poslancom 
akým spôsobom sa má správne počítať finančný príspevok na žiaka podľa koeficientov, 
počtov žiakov a výnosu dane. Nesprávnymi výpočtami prichádzala obec o finančné 
prostriedky, ktoré boli schvaľované školským zariadeniam. Požiadala kompetentných v  
škole, aby jej bolo predložené akým spôsobom tvorili rozpočty.  
 
 
V diskusii, poslanci OcZ a riaditelia ZŠ, MŠ a CVČ   prejednávali návrhy rozpočtov - príjmy 
a bežné výdavky, v ktorom žiadali: 

- MŠ Klokočov žiadala  136.290 eur 
- Školský klub detí Klokočov žiada 44.600 eur 
- CVČ Klokočov žiada 38.835 eur 
- Školská jedáleň žiada 78.200 eur.  

 

Prepočítané, podľa koeficientov a počtu deti im patrí: 
-pre MŠ Klokočov 145.664,06  eur – prepočet je podľa koeficientov 
-pre ŠKD Klokočov 36.016 eur 
-pre CVČ Klokočov 18.192 eur 
-pre ŠJ Klokočov 30.013 eur 
Riaditeľka ZŠ sa vyjadrila, že uvedená suma pre ŠKD je nepostačujúca.  
V diskusii sa vyjadril aj riaditeľ CVČ, že uvedená suma je nepostačujúca. 
 
Starostka uviedla že suma, ktorú školské zariadenia žiadajú je oveľa vyššia ako rozpočty 
podľa prepočtov koeficientmi, treba zvážiť  schválenie takéhoto rozpočtu. Obec je v zlej 
finančnej kondícii, takýto rozpočet obec zaťaží. Navrhuje dať školským zariadeniam celých 
100% ako im zo zákona patrí, podľa prepočtu koeficientmi. Obec môže dať od 88% do 100%. 
Keďže sa pani riaditeľka Krištiaková vyjadrila, že nepokryje jej rozpočet náklady v jedálni 
a školskom klube, tak starostka navrhla v školských zariadeniach popresúvať finančné 
prostriedky a zvyšok, že dofinancuje obec na rámec. Pán riaditeľ z CVČ takisto sa vyjadril, že 



mu rozpočet nepostačuje, že to má iba na platy a odvody. Obec dofinancuje nad rámec aj 
CVČ a to 11808 eur. 
Na základe diskusie finančné prostriedky upravili následne: 
Materská škola 131.290 eur 
Školský klub   41.016 eur 
Centrum voľného času   30.000 eur 
Školská jedáleň   72.400 eur 
 
 
a/ Návrh Programového  rozpočtu obce Klokočov na roky 2020 – 2022 
Po prejednaní rozpočtov ZŠ a školských zariadení Ing. Jana Horčičáková informovala 
o prerozdelení sumy, ktorá bola navýšená školskými zariadeniami. Táto suma sa rozdelila do 
rozpočtu obce a to následne:  
 Rezerva na spoluúčasti projektov vo výške 2000 eur, do rezervného fondu bude 
vrátená suma 2455,12 eur za vodovod Pantoky. Starostka obce navrhla 10000 eur presunúť na 
cesty a 8763,88 presunúť na odpadové hospodárstvo.  
 Kontrolórka upozornila, že vzhľadom na situáciu, nemôžeme rátať s financiami do 
príjmu s daňou  za ubytovanie, a daňou za verejné priestranstvá, ktorá činí cca 3000 eur. 
 V diskusii sa ďalej presunuli z bežných príjmov 3000 eur do kapitálových príjmov na 
hasičskú zbrojnicu. 
 
Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Programový  rozpočet obce Klokočov 
na roky 2020 – 2022 s úpravami 
  
Hlasovanie: 

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

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

 
Prítomnosť/kvórum:  5/3      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 219/2020 zo dňa 24.04.2020 
 
Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje        Rozpočet ZŠ Klokočov, ŠKD 
Klokočov a ŠJ Klokočov na rok 2020 s úpravami 
 
Hlasovanie: 

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

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  5/3      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 220A/2020 zo dňa 24.04.2020 
 
Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje     Rozpočet MŠ  Klokočov na rok 
2020 s úpravami 



 
   
Hlasovanie: 

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

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

 
Prítomnosť/kvórum:  5/3      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 220B/2020 zo dňa 24.04.2020 
  
Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje     Rozpočet CVČ Klokočov na rok 
2020 s úpravami   
  Hlasovanie: 

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

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  5/3      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 220C/2020 zo dňa 24.04.2020 
  
Bod 7/ Novelizácia č. 13/2020 Všeobecne záväzného nariadenia Obce Klokočov č. 
3/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy 
a školských zariadení so sídlom na území obce Klokočov – schválenie 
Na základe schválených rozpočtov pre školské zriadenia, OcZ bol predložený návrh 
novelizácie č. 13/2020 VZN Obce Klokočov č. 13/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku 
a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení, v ktorom dotácia na rok 2020 na prevádzku 
a mzdy na dieťa  MŠ a školských zariadení bude nasledovná: 
Materská škola Klokočov  131.290 eur 
Školský klub detí Klokočov    41.016 eur 
CVČ Klokočov      30.000 eur 
Školská jedáleň     72.400 eur 
 
Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  Novelizáciu č. 13/2020 Všeobecne 
záväzného nariadenia Obce Klokočov č. 3/2012    o určení výšky dotácie na prevádzku 
a mzdy na dieťa materskej školy a školských  zariadení so sídlom na území Obce Klokočov 
 
Hlasovanie: 

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

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

 
Prítomnosť/kvórum:  5/3      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 



Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 221/2020 zo dňa 24.04.2020 
 
Bod 8/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Klokočov  č. 1/2020 o určení miesta 
a času zápisu detí do 1. ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce 
Klokočov 
 
Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  Všeobecne záväzného nariadenia 
obce Klokočov  č. 1/2020 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základnej školy 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Klokočov 
 
Hlasovanie: 

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

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  5/3      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 222/2020 zo dňa 24.04.2020 
 
Bod 9/ Správa o kontrolnej činnosti za rok 2019 – predkladá hlavná kontrolórka  
obce Klokočov 
Poslanci OcZ Klokočov v materiáloch obdržali správu o kontrolnej činnosti za rok 2019, 
ktorú predkladá hlavná kontrolórka obce. 
 
Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  Správu o kontrolnej 
činnosti za rok 2019 – predkladá hlavná kontrolórka  obce Klokočov 
Hlasovanie: 

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

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  5/3      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 223/2020 zo dňa 24.04.2020 
 
Bod 10/ Schválenie priameho prenájmu obecných pozemkov – p. Valčuha M., bytom 
Vrchpredmier  
Vstupnú správu k predmetnému bodu rokovania podala Ing. V. Gajdičiarová, pracovníčka 
OÚ. Uznesením č. 204/2019 zo dňa 12.12. 2019 bol schválený zámer priameho prenájmu 
obecných pozemkov. Zámer priameho prenájmu aj s podmienkami bol zverejnený na stránke 
obce 24.12. 2019. Lehota na doloženie cenových ponúk bola do 15.1. 2020. Boli predložené 3 
cenové ponuky, z ktorých najvýhodnejšia bola cenová ponuka od p. Valčuhu Milana. 
 
Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo A/ schvaľuje priamy prenájom majetku Obce 
Klokočov – parciel : CKN  9304-870 m2-t.t.p., CKN    9305-741 m2-t.t.p., CKN 9306-684 
m2-t.t.p., CKN 9307-731 m2-t.t.p., CKN 5482/1-   983 m2-t.t.p., CKN 5483/1-1592m2-t.t.p., 
CKN 5483/2-1266m2-t.t.p., CKN 5483/3-2562m2-t.t.p., CKN 6595-23m2-t.t.p., CKN 6596-



191m2-zast.plocha, CKN 6600-časť o vým. 1500m2-t.t.p., CKN 7441/3-739m2-t.t.p., 
vedených na LV a EKN 9-28447/1-137m2-t.t.p., EKN 9-28447/5-204m2-t.t.p., EKN 9-
28447/6-95 m2-t.t.p. a EKN 9-28447/7-82m2-t.t.p., vedených na LV 15838, v k.ú. Klokočov 
p. Valčuhovi M., bytom Vrchpredmieč č. na podnikateľské účely – kosenie od 1.5. 2020 na 
dobu 2  rokov 
B/ ukladá 
Zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 
Zodpovedná. správa obce 
Termín: po dohode s nájomcom 
 
 
Hlasovanie: 

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

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  5/3      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 224/2020 zo dňa 24.04.2020 
 
Bod 11A/  Žiadosť o vydanie stanoviska pre účely stavebného konania – p. Gunčaga M., 
bytom Olešná 
Vstupnú správu k predmetnému bodu rokovania podala Ing. V. Gajdičiarová, pracovníčka 
OÚ. Na obecný úrad v Klokočove bola predložená žiadosť p. Gunčagu, bytom o súhlasné 
stanovisko k výstavbe rodinného domu a príslušenstva  na parcelách  CKN 8394 a CKN 
8395/2 v časti obce Hrubý Buk. V zmysle schváleného územného plánu obce Klokočov  
parcely  nie sú určená na zastavanie. 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. V blízkosti sa nachádzajú rodinné doby aj 
prístupová cesta.  
 
Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výstavbu rodinného domu  
a príslušenstva na parcelách CKN 8394 a CKN 8395/2 p. M.  Gunčagovi, bytom Olešná č. 
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 5 Róbert Vlček, Vlasta Kašíková, Mgr. Jozef Gondek, 
Ján Hruška,  Ing. Radoslav Zajac 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  5/3      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 225/2020 zo dňa 24.04.2020 
 
 
 



 
 
Bod 11B/  Návrh opatrení v súvislosti s  COVID 19 
Informácie k predmetnému bodu rokovania podal poslanec Ing. Radoslav Zajac. Vzhľadom 
na súčasnú situáciu s výskytom COVID 19, zo strany poslancov Ing. Radoslava Zajaca, Jána 
Hrušku, Róberta Vlčka a Štefana Želieckého bolo navrhnuté opatrenie s tým, navrhujú zriadiť 
fond sociálnej pomoci poslancov obce Klokočov. Do uvedeného fondu by išli všetky odmeny 
za účasť na obecnom zastupiteľstve, či komisiách. Funkciu poslanca by vykonávali bez 
nároku na odmenu. Čo sa týka spôsobu pomoci a konkrétneho výberu pomoci pre občanov, 
bude upresnený po prípadnom schválení. Peniaze by šli na účet Obce Klokočov, a keď by 
prišli nejaké žiadosti o pomoc od našich občanov, ktorých zasiahla súčasná kríza, bude na 
strane poslancov rozhodovať o konkrétnej pomoci. Poslanci pri výbere budú dbať nato, aby 
pomoc bola adresná a aby neslúžila napr. na zaplatenie poplatkov pre obec 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/-   s uvedeným opatrením súhlasí 
Róbert Vlček /poslanec obce/ - môžu sa pridať aj ostatní poslanci, ktorí nie sú dnes prítomní 
Mgr. Jozef Gondek /poslanec obce/ - nemá s tým , že sa vzdajú poslanci odmeny žiadny 
problém. Doteraz peniaze za OcZ, ktoré dostal aj svoje ďalšie osobné sa snažil vždy 
investovať do okolia kostola. Nemá so zriadením uvedeného fondu problém.  
 
Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vytvorenie fondu sociálnej pomoci 
poslancov Obce Klokočov od 01.05.2020. Podmienky na zriadenie fondu  a zároveň spôsob 
pomoci našim občanom bude  upresnený.  
 
Hlasovanie: 

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

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  5/3      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 226/2020 zo dňa 24.04.2020 
 
 
 
 Zo strany poslancov Ing. Radoslava Zajaca, Jána Hrušku, Róberta Vlčka a Štefana 
Želieckého bolo navrhnuté ďalšie opatrenie, a to: prehodnotenie úväzku hlavnej kontrolórky 
obce z 20 hodín na 10 hodín týždenne. Ako dôvody zníženia úväzku uvádzajú: Uzn Ocz zo 
dňa 11.06.2016 bol schválený úväzok na 10 hodín týždenne. UzN 367/2017 Dňa 14.12. 2017 
bolo schválené navýšenie úväzku kontrolórky. Toto zvýšenie malo za následok zvýšenie 
výdavkov pre obec Klokočov. Ďalej poslanec Ing. Radoslav Zajac uviedol, že priemerný 
rozsah úväzku kontrolórov v obciach je okolo 25 – 35%. Pani kontrolórka vedela do čoho ide, 
nakoľko pri výberovom konaní bol definovaný úväzok na 25%.  
Jana Foldinová /starostka obce/ - nesúhlasí so znižovaním úväzku, kontrolórka na obci je 
potrebná. Pri kontrolách aj nad rámec zistila veľa nedostatkov, ktoré sa napravili a pre obec to 
malo finančný efekt. K rozpočtu ZŠ a školských zariadení zhromažďovala informácie, aby sa 
overila správnosť výpočtov – ťahalo sa to dva mesiace, kým sa podali obecnému 
zastupiteľstvu relevantné podklady. Zažiaľ nám podielové dane nekrátili. Ak dostaneme 
menej podielových daní, tak potom robte opatrenia.  
 



 
V diskusii sa poslanci OcZ dohodli, že vzhľadom na nepriaznivú situáciu s výskytom 
COVID-19 a v prípade, že prídu na obec nižšie podielové dane, bude toto opatrenie – zníženie 
úväzku kontrolórky obce aplikované.  
 
Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu úväzku hlavnej kontrolórky 
obce z 20 hodín týždenne na 10 hodín týždenne a to od nasledujúceho kalendárneho mesiaca, 
od ktorého prídu obci znížené podielové dane 
 
 
 
 
Hlasovanie: 

ZA 4 Róbert Vlček, Vlasta Kašíková, Ján Hruška,  
Ing. Radoslav Zajac 

PROTI 1 Mgr. Jozef Gondek, 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  5/3      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 227/2020 zo dňa 24.04.2020 
 
Starostka obce vyhlásila, že aj ona sa vzdáva 14%, ktoré má schválené k funkčnému platu pre 
nepriaznivú situáciu s výskytom COVID-19. Buďme solidárni všetci. Mali by sa aj ostatní 
vzdať svojich odmien a ostatných príplatkov. Zároveň starostka sa vyjadrila, že ona bude 
rozhodovať, ako sa naloží so sumou 14% z jej navýšenia  
 
Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  vzdanie sa starostky obce 
14%-ného navýšenia z funkčného platu v termíne od    01.05.2020  do 31.12.2020 
b) týchto 14% bude odvádzaných na fond sociálnej pomoci pre občanov 
 
     Hlasovanie: 

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

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

 
Prítomnosť/kvórum:  5/3      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 228/2020 zo dňa 24.04.2020 

 
 

Diskusia 
Jana Foldinová /starostka obce/ - podala informácie k žiadosti o preloženie zastávky v časti 
obce Kornica. Žiadosť bola odôvodnená tým, že sa žiadateľom zle vychádza z bočnej cesty na 
hlavnú cestu 
Elena Stopková /pracovníčka OÚ/ - informovala poslancov, že premiestnenie zástaviek je 
zložitý proces. Zvolávajú sa a vyjadrujú k problematike premiestnenia zástavky tieto 



inštitúcie: Dopravný inšpektorát, SAD, VÚC Žilina, musí byť pozemok majetkovo 
vysporiadaný, kde by bola zástavka premiestnená.  Celkový proces je náročný a nie  je kde 
zástavku premiestniť. Ako možnosť spriehľadniť vychádzanie na hlavnú cestu z vedľajšej je 
umiestnenie zrkadla. Obec môže požiadať dopravný inšpektorát o umiestnenie zrkadla. 
 Poslanci súhlasili, aby obec požiadala dopravný inšpektorát o umiestnenie zrkadla  
Róbert Vlček /poslanec obce/ - cesta k p. Smieškovej v Riečkach – sú tam korýtka vytrhané, 
ak by sa to dalo opraviť  a cestu zaradiť do opráv 
Jana Foldinová /starostka obce/ - je veľa schválených žiadostí ešte z minulého roka, ktoré 
sú v poradovníku. Vyspravia  sa výtlky, aby tá cesta bola zjazdná 
Vlasta Kašíková /poslankyň obce/ - p. Muchová z Konečenj sa jej sťažovala, že namajú 
vodu. Chce vedieť, či sa plánuje robiť vodovod v tejto časti obce. p. Kašíková poznamenala, 
že bol dávnejšie aj projekt vyhotovený. Je zvedavá ako to dopadlo 
Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka OÚ/ - informovala, že pre umiestnenie vodojemu hľadali 
také miesto, aby bolo majetkovo vysporiadané. Súhlasy boli iba telefonicky a potom vlastníci 
od toho odstúpili, a nesúhlasili s umiestnením vodojemu. takže nemáme vstup na pozemok – 
všetko je majetkovo – právne nevysporiadané, z toho dôvodu sa so stavbou vodovodu 
nezačalo 
Ján Hruška /poslanec obce/ - poďakoval sa hasičom, za ich pomoc pri dovoze vody, keď 
bolo potrebné, za výjazdy ktorých sa zúčastňovali a za minuloročnú činnosť  
Jana Foldinová /starostka obce/ - poďakovala sa p. Jánovi Hruškovi a taktiež hasičom, ktorí 
boli ochotní a hneď pomohli s dovozom vody do časti obce Hlavice Pantokovia, keď bola 
porucha na vodovode 
Mgr. Jozef  Gondek /poslanec obce/ - požiadal o dve svetlá umiestniť k Rovňaníkom do 
Klokočova. Nachádza sa tam aj kontajner, bolo by potrebné túto lokalitu osvetliť. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Z Á V E R 
 
 

Starostka obce  poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie  ukončila. 
V Klokočove  24. apríla   2020. 
Koniec 14:00  h. 
 
 
 
Overovatelia: 
Ján Hruška .......................................................................................................................... 
 
Róbert Vlček........................................................................................................................ 
 
 
Zapisovateľka: 
Mgr. Paula Pápolová..................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Jana Foldinová 
             starostka obce 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prílohu Zápisnice zo 16. zasadnutia OcZ tvoria uznesenia a zvukový záznam. 
 
 
 
 
Príloha 
 


