
 Z Á P I S N I C A 
zo  17. zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Klokočov z  

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

ZA 5 Vlasta Kašíková, Ján Hruška,  Ing. Radoslav Zajac, 
Veronika Haferová, Pavol Čagaľa 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  5/3     
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 229/2020 zo dňa 26.06.2020 
 
 
Schválenie programu rokovania 
Do návrhu programu rokovania bol doplnený bod č. 36d/ Dodatok č. 3 k Všeobecne 
záväznému nariadeniu Obce Klokočov č. 7/2016 o výške príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Klokočov. 
Ďalej starostka obce navrhla výmenu bod č. 34 a č. 35 – výmena poradia. 
Vlasta Kašíková, poslankyňa obce doplnila do programu rokovania bod č. 36e/ Vyjadrenie sa 
k zápisnici zo 16. zasadnutia OcZ zo dňa 24.04.2020 

 



 
Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Program 17. 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. Správa o plnení uznesení z posledných zastupiteľstiev 
6. Správa o hospodárení ZŠ, MŠ, CVČ Klokočov za rok 2019 
7. Monitorovacia správa k plneniu programového rozpočtu Obce Klokočov – Správa 

o hospodárení k 31.12.2019 
8. a/ Fond prevádzky, údržby a opráv – stav k 31.12.2019 – informácie k stave účtu 

b/ Rezervný fond obce – stav k 31.12.2019 – informácie k stave účtu 
9. Záverečný účet obce za rok 2019, ktorého prílohou je Hodnotiaca správa 

k programovému rozpočtu obce Klokočov za rok 2019 
10. Stanovisko kontrolórky obce k Záverečnému účtu obce za rok 2019 
11. Rozpočtové opatrenie č. 1/2020 
12. Kontrola plnenia uznesení za r. 2019, uznesenia, ktoré neboli realizované – predkladá hlavná 

kontrolórka obce Klokočov 
13. Kontrola vybavených sťažností a petícií za rok 2019 – predkladá hlavná kontrolórka obce 

Klokočov 
14. Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra obce na II. polrok 2020 
15. Správa z vykonanej kontroly MŠ Klokočov 
16. Správa z vykonanej kontroly ŠKD Klokočov 
17. Správa o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce 

Klokočov k 31.12.2019 
18. Návrh cenníka poplatkov a služieb Prevádzkového poriadku cintorínov v Klokočove 
19. Schválenie podmienok výberového konania na pozíciu riaditeľa CVČ Klokočov 
20. Správa o nedoplatkoch na DZN, na komunálnom odpade, vodné, stočné, elektrická energia, 

nájomné na kúrení k 30.04.2020 
21. Správa o činnosti DHZO a DHZ Klokočov za rok 2019 
22. Správa o činnosti kultúrneho strediska a obecnej knižnice za rok 2019 
23. Zámer odpredaja motorového vozidla značky Suzuki Grand Vitara 
24. Dodatok č. 2 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce Klokočov –  návrh 
25. Schválenie podmienok II. kola obchodnej verejnej súťaže – predaj bytu č. 3 a nebytového 

priestoru v dome č. s. 1083 v Klokočove, Hlavice s príslušenstvom a pomernej časti na 
pozemku CKN 6601/2 k nim prislúchajúcej 

26. BIOMASA združenie právnických osôb v likvidácii – podanie informácie 
27.  Informácie k Správe o hospodárení TKO Semeteš, n.o.  
28. Oznámenie o počte detí v MŠ Klokočov zapísaných pre šk.rok 2020/2021 
29. Žiadosť o súhlasné stanovisko k osadeniu informačnej tabule – Obec Dohňany 
30. Žiadosť o súhlasné stanovisko obecného zastupiteľstva s výstavbou rodinného domu – Ján 

Čišecký, bytom Staškov 
31. Žiadosť o udelenie súhlasu a vydanie vyjadrení, SYNO TIP a.s., Továrenska štvrť 24, 

059 54  Poprad  
32. Žiadosť o udelenie súhlasu na predaj žrebov v priestoroch maloobchodnej prevádzky potravín 

Klokočov 962 
33. Žiadosť o povolenie – Ján Furdan, bytom Klokočov 
34. Schválenie platu starostu obce z dôvodu zvýšenia priemernej nominálnej mesačnej 

mzdy zamestnanca v hospodárstve SR v r. 2019 
35. a/ Zrušenie uznesenia č. 228/2020 zo dňa 24.04.202 

b/ Zriadenie účtu starostky obce na sociálnu pomoc občanom 



36. Rôzne 
a/ Žiadosť o opravu cestnej komunikácie – žiadosť od obyvateľov časti obce Klokočov  
    – Kornica, stará cesta 
b/ Žiadosť o opravu prístupovej cesty – žiadosť od obyvateľov časti obce Hlavice     
    Gaľus 
c/ Odsúhlasenie  kratšej doby zverejňovania zvukových nahrávok na obecnú stránku   

          Klokočov 
d/ Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Klokočov č. 7/2016 o výške   
    príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach   
    v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Klokočov 
e/ Vyjadrenie k zápisnici zo 16. zasadnutia OcZ zo dňa 24.04.2020 

37. Diskusia  
38. Záver 

 
 Poslanci obce nemali žiaden ďalší doplňujúci bod. Následne starostka obce dala hlasovať. 
Hlasovanie: 

ZA 5 Vlasta Kašíková, Ján Hruška,  Ing. Radoslav Zajac, 
Veronika Haferová, Pavol Čagaľa 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  5/3     
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 230/2020 zo dňa 26.06.2020 
 
Bod 5/ Správa o plnení uznesení z posledných zastupiteľstiev 
V materiáloch poslanci obdržali Správu o plnení uznesení z posledných zastupiteľstiev.  
Ing. Radoslav Zajac, poslanec obce sa informoval  na plnenie uznesení č. 202/2019, č. 
449/2018 a č. 451/2018. Informácie k plneniu uznesení mu podala Jana Foldinová, starostka 
obce. p. Nemčekovi bolo zaslané uznesenie na vedomie. Pri Suzuki Grant Vitara sa znížila 
hodnota majetku, tento bod bude opäť prerokovaný na dnešnom zasadnutí. Čo sa týka 
vodovodu Pantokovia, akútna časť je hotová. Prepoj vodovodu na Vrchpredmier sa nebude 
realizovať. Aj keď  je projekt je hotový, nie sú podpísané vstupy na pozemky, nakoľko 
občania sa nepodpísali. 
 
Návrh na uznesenie:Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  Správu o plnení uznesení 
z posledných zastupiteľstiev ako informatívnu  
 
Nakoľko poslanci OcZ nemali k predmetnému bodu rokovania žiadne otázky, starostka obce 
dala o návrhu uznesenia hlasovať. 
Hlasovanie: 

ZA 5 Vlasta Kašíková, Ján Hruška,  Ing. Radoslav Zajac, 
Veronika Haferová, Pavol Čagaľa 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  5/3     
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 231/2020 zo dňa 26.06.2020 
 
 



Bod č. 6/ Správa o hospodárení ZŠ, MŠ a CVČ Klokočov za rok 2019 
Vstupnú informáciu k Správe o hospodárení ZŠ Klokočov, MŠ Klokočov a CVČ Klokočov za 
rok 2019 podala Vlasta Kašíková, poslankyňa obce. Poslancov informovala o jednotlivých 
položkách  zo správ o hospodárení, ktoré poslanci OcZ obdržali v materiáloch. 
 
Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o hospodárení ZŠ, MŠ 
a CVČ Klokočov za rok 2019 
 
Poslanci OcZ nemali k predmetnému bodu rokovania žiadne otázky, starostka obce dala 
o návrhu uznesenia hlasovať. 
Hlasovanie: 

ZA 5 Vlasta Kašíková, Ján Hruška,  Ing. Radoslav Zajac, 
Veronika Haferová, Pavol Čagaľa 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  5/3     
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 232/2020 zo dňa 26.06.2020 
 
Bod č. 7/ Monitorovacia správa k plneniu programového rozpočtu obce Klokočov 
Správa o hospodárení k 31.12.2019 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu podala Ing. Jana Horčičáková, pracovníčka OÚ. 
Informovala poslancov OcZ, že obec za rok 2019 hospodárila s prebytkom vo výške 17.561 
eur. Prebytok sa ďalej rieši v záverečnom účte a rozpočtovom opatrení. 
 
Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Monitorovaciu správu 
k plneniu programového rozpočtu obce Klokočov – Správu o hospodárení k 31.12.2019 
 
Poslanci OcZ nemali k predmetnému bodu rokovania žiadne otázky, starostka obce dala 
o návrhu uznesenia hlasovať. 
Hlasovanie: 

ZA 5 Vlasta Kašíková, Ján Hruška,  Ing. Radoslav Zajac, 
Veronika Haferová, Pavol Čagaľa 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  5/3     
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 233/2020 zo dňa 26.06.2020 
 
Bod č. 8a/ Fond prevádzky, údržby a opráv – stav k 31.12.2019 – informácie k stave účtu 

b/ Rezervný fond obce – stav k 31.12.2019 – informácie k stave účtu 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu podala Ing. Jana Horčičáková, pracovníčka OÚ. 
Fond prevádzky, údržby a opráva a týka bytoviek na Hlaviciach. Za rok 2019 z fondu nebolo 
žiadne čerpanie. Povinne tam vložili prostriedky na tvorbu fondu vo výške 0,5% 
z obstarávacej ceny. Ďalej informovala poslancov, že z rezervného fondu sa nečerpali žiadne 
finančné prostriedky. Počas roka 2019 sa schválilo, že aj výdaj z predaja pozemkov sa budú 
odvádzať na rezervný fond. 
 



Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo A/ berie na vedomie Fond prevádzky, údržby 
a opráva – stav k 31.12.2019 
B/ berie na vedomie   Rezervný fond obce – stav k 31.12.2019 
 
Poslanci OcZ nemali k predmetnému bodu rokovania žiadne otázky, starostka obce dala 
o návrhu uznesenia hlasovať. 
Hlasovanie: 

ZA 5 Vlasta Kašíková, Ján Hruška,  Ing. Radoslav Zajac, 
Veronika Haferová, Pavol Čagaľa 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  5/3     
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 234/2020 zo dňa 26.06.2020 
 
Bod č. 9 Záverečný účet obce za rok 2019, ktorého prílohou je Hodnotiaca správa 
k programovému rozpočtu obce Klokočov za rok 2019 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu podala Ing. Jana Horčičáková, pracovníčka OÚ. 
V záverečnom účte sú zohľadnené všetky úpravy rozpočtu. Za minulý rok obec hospodárila 
s prebytkom 17.561 eur. Ďalej p. Horčičáková informovala poslancov OcZ o jednotlivých 
položkách v Záverečnom účte obce Klokočov za rok 2019. 
 
Návrh na uznesenie:Obecné zastupiteľstvo A/ prerokovalo  Záverečný účet obce Klokočov za 
rok 2019 
B/    schvaľuje  Záverečný účet obce Klokočov za rok 2019 bez výhrad 
 
Poslanci OcZ nemali k predmetnému bodu rokovania žiadne otázky, starostka obce dala 
o návrhu uznesenia hlasovať. 
Hlasovanie: 

ZA 5 Vlasta Kašíková, Ján Hruška,  Ing. Radoslav Zajac, 
Veronika Haferová, Pavol Čagaľa 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  5/3     
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 235/2020 zo dňa 26.06.2020 
 
Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Hodnotiacu správu 
k programovému rozpočtu obce Klokočov za rok 2019 
Hlasovanie: 

ZA 5 Vlasta Kašíková, Ján Hruška,  Ing. Radoslav Zajac, 
Veronika Haferová, Pavol Čagaľa 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  5/3     
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 235C/2020 zo dňa 26.06.2020 



Bod č. 10 Stanovisko kontrolórky obce k Záverečnému účtu obce za rok 2019 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podala Anna Gulčíková,  kontrolórka 
obce. Odporúča zabezpečiť overenie účtovnej závierky audítorom do 31.12.2020. Kontrolórka 
obce odporúča celoročné hospodárenie obce Klokočov za rok 2019 schváliť. 
 
Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomieStanovisko hlavnej kontrolórky 
k záverečnému účtu Obce Klokočov za rok 2019 
Poslanci OcZ nemali k predmetnému bodu rokovania žiadne otázky, starostka obce dala 
o návrhu uznesenia hlasovať. 
Hlasovanie: 

ZA 5 Vlasta Kašíková, Ján Hruška,  Ing. Radoslav Zajac, 
Veronika Haferová, Pavol Čagaľa 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  5/3     
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 236/2020 zo dňa 26.06.2020 
 
Bod č. 11 Rozpočtové opatrenie č. 1/2020 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu podala Ing. Jana Horčičáková, pracovníčka OÚ. 
Informovala poslancov o jednotlivých položkách v príjmoch a výdajoch v rozpočtovom 
opatrení.  
Návrh na uznesenie:Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 1/2020. 
 
Poslanci OcZ nemali k predmetnému bodu rokovania žiadne otázky, starostka obce dala 
o návrhu uznesenia hlasovať. 
Hlasovanie: 

ZA 5 Vlasta Kašíková, Ján Hruška,  Ing. Radoslav Zajac, 
Veronika Haferová, Pavol Čagaľa 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  5/3     
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 237/2020 zo dňa 26.06.2020 
 
 
Bod č. 12 Kontrola plnenia uznesení za r. 2019, uznesenia, ktoré neboli realizované – 
predkladá hlavná kontrolórka obce Klokočov 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu podala Anna Gulčíková, kontrolórka obce. 
Kontrolu plnenia uznesení obdržali poslanci v materiáloch. V správe sú uvedené len 
nesplnené uznesenia z roku 2018 a z roku 2019. 
Návrh na uznesenie:Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  Kontrolu plnenia uznesení za 
rok 2019, uznesenia, ktoré neboli realizované 
 
Poslanci OcZ nemali k predmetnému bodu rokovania žiadne otázky, starostka obce dala 
o návrhu uznesenia hlasovať. 
 
 



Hlasovanie: 
ZA 5 Vlasta Kašíková, Ján Hruška,  Ing. Radoslav Zajac, 

Veronika Haferová, Pavol Čagaľa 
PROTI 0 - 

ZDRŽAL SA 
HLASOVANIA 

0 - 

Prítomnosť/kvórum:  5/3     
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 238/2020 zo dňa 26.06.2020 
 
 
Bod č. 13 Kontrola vybavených sťažností a petícií za rok 2019 – predkladá hlavná 
kontrolórka obce Klokočov 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu podala Anna Gulčíková, kontrolórka obce. Za rok 
2019 boli podané na OÚ Klokočov 3 sťažnosti. Kontrolórka obce informovala poslancov 
o jednotlivých sťažnostiach, v akej veci boli podané a ako bola sťažnosť vybavená.  
 
Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  Kontrolu vybavených 
sťažností a petícií za rok 2019. 
 
Poslanci OcZ nemali k predmetnému bodu rokovania žiadne otázky, starostka obce dala 
o návrhu uznesenia hlasovať. 
 
Hlasovanie: 

ZA 5 Vlasta Kašíková, Ján Hruška,  Ing. Radoslav Zajac, 
Veronika Haferová, Pavol Čagaľa 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  5/3     
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 239/2020 zo dňa 26.06.2020 
 
Bod č. 14  Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra obce na II. polrok 2020 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu podala Anna Gulčíková, kontrolórka obce. Návrh 
plánu kontrolnej činnosti kontrolórky obce obdržali poslanci v materiáloch.  
 
K návrhu plánu kontrolnej činnosti poslanci obce Klokočov nemali žiaden doplňujúci bod. 
Návrh na uznesenie:Obecné zastupiteľstvoschvaľujePlán kontrolnej činnosti hlavnej 
kontrolórky na II. polrok 2019.  
 
Starostka obce dala o návrhu uznesenia hlasovať. 
Hlasovanie: 

ZA 5 Vlasta Kašíková, Ján Hruška,  Ing. Radoslav Zajac, 
Veronika Haferová, Pavol Čagaľa 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  5/3  
    



Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 240/2020 zo dňa 26.06.2020 
 
Bod č. 15 Správa z vykonanej kontroly MŠ Klokočov 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podala Anna Gulčíková, kontrolórka 
obce. Správa bola prerokovaná s p. riaditeľkou MŠ Klokočov, ktorá navrhla opatrenie na 
nápravu zisteného nedostatku. 
 
Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  Správu kontrolórky obce 
z vykonanej kontroly, predloženú v zmysle uzn. OZ Klokočov    č. 205/2019 zo dňa 
12.12.2019 
 
Poslanci OcZ nemali k predmetnému bodu rokovania žiadne otázky, starostka obce dala 
o návrhu uznesenia hlasovať. 
Hlasovanie: 

ZA 5 Vlasta Kašíková, Ján Hruška,  Ing. Radoslav Zajac, 
Veronika Haferová, Pavol Čagaľa 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  5/3     
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 241/2020 zo dňa 26.06.2020 
 
Bod č. 16 Správa z vykonanej kontroly ŠKD Klokočov 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podala Anna Gulčíková, kontrolórka 
obce. Kontrolou neboli zistené nedostatky. 
 
Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  Správu kontrolórky obce 
z vykonanej kontroly predložená v zmysle uzn. OZ Klokočov č. 132/2019 zo dňa 28.06.2019 
a v súlade so zák. č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov 
 
Poslanci OcZ nemali k predmetnému bodu rokovania žiadne otázky, starostka obce dala 
o návrhu uznesenia hlasovať. 
 
Hlasovanie: 

ZA 5 Vlasta Kašíková, Ján Hruška,  Ing. Radoslav Zajac, 
Veronika Haferová, Pavol Čagaľa 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  5/3     
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 242/2020 zo dňa 26.06.2020 
 
Bod č. 17 Správa o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku 
a záväzkov obce Klokočov k 31.12.2019 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podala Elena Stopková, pracovníčka 
OÚ. V materiáloch poslanci obdržali správu o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov 
a rozdielu majetku a záväzkov obce Klokočov k 31.12.2019.  



 
Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  Správu o výsledkoch 
inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce Klokočov k 31.12.2019 
 
Poslanci OcZ nemali k predmetnému bodu rokovania žiadne otázky, starostka obce dala 
o návrhu uznesenia hlasovať. 
Hlasovanie: 

ZA 5 Vlasta Kašíková, Ján Hruška,  Ing. Radoslav Zajac, 
Veronika Haferová, Pavol Čagaľa 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  5/3     
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 243/2020 zo dňa 26.06.2020 
 
Bod č. 18 Návrh cenníka poplatkov a služieb Prevádzkového poriadku cintorínov 
v Klokočove 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podala Elena Stopková, referát majetku 
a cintorínskych služieb. Návrh dodatku je predložený na rokovanie OcZ z dôvodu úpravy 
cenníka poplatkov a služieb, ktorý nebol aktualizovaný od roku 2011. Návrh dodatku bol 
vyvesený a zverejnený na webovom sídle obce Klokočov dňa 10.02.2020. Vo VZN máme 
uvedené, že poplatok sa vyberá na dobu 10 rokov. Tlecia doba v našom VZN je určená na 15 
rokov. Na seminári k prevádzkovému poriadku cintorína navrhovali, aby obce vyberali 
poplatok na celú dobu – čiže 15 rokov. Následne pracovníčka OÚ informovala  poslancov 
o poplatkoch za jednotlivé hroby. 
 V diskusii poslanci OcZ prerokovali cenník poplatkov a služieb a dohodli sa, že 
poplatok za jednohrob bude vo výške 15 eur, za dvojhrob 30 eur. 
 
 
Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo A/ prerokovalo návrh Dodatku č. 2 k VZN obce 
Klokočov č. 5/2011 o pohrebníctve a prílohy č. 1 k VZN č. 5/2011 o pohrebníctve – 
Prevádzkový poriadok cintorínov v Klokočove čl. 9 cenník poplatkov a služieb  
B/ schvaľuje Dodatok č. 2 k VZN obce Klokočov č. 5/2011 o pohrebníctve a prílohe č. 1 
k VZN č. 5/2011 o pohrebníctve – Prevádzkový poriadok cintorínov v Klokočov s úpravami 
 
Hlasovanie: 

ZA 5 Vlasta Kašíková, Ján Hruška,  Ing. Radoslav Zajac, 
Veronika Haferová, Pavol Čagaľa 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  5/3     
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 244/2020 zo dňa 26.06.2020 
 
Bod č. 19 Schválenie podmienok výberového konania na pozíciu riaditeľa CVČ 
Klokočov 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podala Anna Koniarová, referát 
personálnych vecí. V materiáloch poslanci obdržali materiál na požadované kvalifikačné 



predpoklady, zoznam požadovaných dokladov na vyhlásenie výberového konania na 
obsadenie funkcie riaditeľa Centra voľného času Klokočov.  Pracovný úväzok je nezmenený, 
a to 30%. Uchádzači môžu žiadosti s potrebnými dokladmi posielať do 07.08.2020 a nástup 
bude od 1.09.2020. 
 
Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podmienky výberového konania  na 
pozíciu riaditeľa CVČ  v Klokočov podľa  predloženého návrhu 
 
Poslanci OcZ nemali k predmetnému bodu žiadne pozmeňujúce návrhy, starostka obce dala 
o návrhu uznesenia hlasovať. 
Hlasovanie: 

ZA 5 Vlasta Kašíková, Ján Hruška,  Ing. Radoslav Zajac, 
Veronika Haferová, Pavol Čagaľa 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  5/3     
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 245/2020 zo dňa 26.06.2020 
 
Bod č. 19 Správa o nedoplatkoch na DZN, na komunálnom odpade, vodné, stočné, 
elektrická energia, nájomné na kúrení k 30.04.2020 
Poslanci OcZ boli informovaní o nedoplatkoch na nájomnom a službách spojených 
s užívaním bytov a nebytových priestorov. nedoplatku na dani z nehnuteľnosti, komunálnom 
odpade, vodné, stočné, elektrická energia. Pravidelne sú posielané upomienky a časť 
neplatičov je odovzdaná na vymáhanie právnikovi. 
 
Hlasovanie: 

ZA 5 Vlasta Kašíková, Ján Hruška,  Ing. Radoslav Zajac, 
Veronika Haferová, Pavol Čagaľa 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  5/3     
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 246/2020 zo dňa 26.06.2020 
 
Bod č. 20 Správa o činnosti DHZO a DHZ Kloko čov za rok 2019 
V materiáloch poslanci obdržali Správu o činnosti DHZO a DHZ Klokočov za rok 2019. Za 
rok 2019 bolo celkovo 24 výjazdov – z toho 10x výjazd k požiarom, 11x technický zásah, 1x 
technický zásah povodeň, 1x technický zásah veterná smršť, 1x požiarna hliadka 
 
Návrh na uznesenie:Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o činnosti DHZO 
a DHZ Klokočov za rok 2019 
Hlasovanie: 

ZA 5 Vlasta Kašíková, Ján Hruška,  Ing. Radoslav Zajac, 
Veronika Haferová, Pavol Čagaľa 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 



Prítomnosť/kvórum:  5/3     
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 247/2020 zo dňa 26.06.2020 
 
Bod č. 21 Správa o činnosti kultúrneho strediska a obecnej knižnice za rok 2019 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu podala Paula Pápolová, referát knižnice.  
 
Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie   Správu o činnosti kultúrneho 
strediska a obecnej knižnice za rok 2019 
 
Hlasovanie: 

ZA 5 Vlasta Kašíková, Ján Hruška,  Ing. Radoslav Zajac, 
Veronika Haferová, Pavol Čagaľa 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  5/3     
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 248/2020 zo dňa 26.06.2020 
 
Bod č. 22   Zámer odpredaja motorového vozidla značky Suzuki Grand Vitara  
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podala Elena Stopková, referát majetku. 
Informovala poslancov OcZ o zámere obce odpredaja motorového vozidla značky Suzuki 
Grand Vitara, ktorý je pripravený v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce 
Klokočov. Zostatková cena vozidla je 1.674,76 eur.  Zámer odpredaja motorového vozidla 
bude zverejnený na webovom sídle obce Klokočov. O predaji hnuteľného majetku do hodnoty 
3.500 eur rozhoduje starostka obce, poslanci túto informáciu zobrali na vedomie.  
 
Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomieinformáciu o zámere odpredať 
motorové vozidlo značky Suzuki Grand Vitara za  zostatkovú  cenu   1 674,76 € (zostatková 
cena k 30.06.2020). 
 
Hlasovanie: 

ZA 5 Vlasta Kašíková, Ján Hruška,  Ing. Radoslav Zajac, 
Veronika Haferová, Pavol Čagaľa 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  5/3     
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 249/2020 zo dňa 26.06.2020 
 
Bod č. 23 Dodatok č. 2 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce 
Klokočov –  návrh 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podala Elena Stopková, referát majetku. 
V Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce Klokočov  je doplnený článok III. 
Prevod vlastníctva obecného majetku, ods. 5, ktorý je doplnený o ďalšie body – čo sa 
považuje za prípady hodné osobitného zreteľa. O týchto prípadoch zároveň p. Stopková 
informovala poslancov.  
 



Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 2 k Zásadám hospodárenia 
a nakladania s majetkom obce Klokočov  
 
Poslanci nemali k predmetnému bodu ďalšie otázky. Starostka obce dala o návrhu uznesenia 
hlasovať. 
Hlasovanie: 

ZA 5 Vlasta Kašíková, Ján Hruška,  Ing. Radoslav Zajac, 
Veronika Haferová, Pavol Čagaľa 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  5/3     
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 250/2020 zo dňa 26.06.2020 
 
Bod č. 28  Oznámenie o počte detí v MŠ Klokočov zapísaných pre šk.rok 2020/2021 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podala Bc. Ingrid  Časnochová, 
riaditeľka MŠ Klokočov.  Informovala, že celkový počet detí, ktoré nastúpia k 02.09.2020 do 
MŠ je 60. Z toho počet novoprijatých detí je 20. 
 
Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie          oznámenie o počte detí 
v MŠ Klokočov zapísaných pre šk. rok 2020/2021. 
 
Hlasovanie: 

ZA 5 Vlasta Kašíková, Ján Hruška,  Ing. Radoslav Zajac, 
Veronika Haferová, Pavol Čagaľa 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  5/3     
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 251/2020 zo dňa 26.06.2020 
 
Bod č. 36d)  Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Klokočov č. 7/2016 
o výške  príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Klokočov 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podala Ing. Jarmila Krišťáková, 
riaditeľka ZŠ Klokočov. Dodatok sa týka MŠ Klokočov a školského klubu detí. Chcú upraviť 
mesačný poplatok na čiastočnú úhradu nákladov. Dodatok sa týka odpustenia mesačného 
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za mesiace apríl a máj 2020 v MŠ Klokočov a ŠKD 
z dôvodu vyhlásenia  mimoriadnej situácie v súvislosti s výskytom COVID 19 a odpustenia 
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za mesiac jún 2020 v MŠ a ŠKD 
z dôvodu opatrení hlavného hygienika SR a rozhodnutia ministra školstva.  
 
Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo A/ prerokovalo  Dodatok č. 3 k Všeobecne 
záväznému nariadeniu Obce Klokočov č. 7/2016 o výške    príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov v školách a školských zariadeniach    v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Klokočov 
B/ schvaľuje Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Klokočov č. 7/2016 
o výške    príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach  
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Klokočov 



 
Poslanci OcZ nemali k predmetnému bodu žiadne výhrady. Starostka obce dala o návrhu 
uznesenia hlasovať.  
Hlasovanie: 

ZA 5 Vlasta Kašíková, Ján Hruška,  Ing. Radoslav Zajac, 
Veronika Haferová, Pavol Čagaľa 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  5/3     
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 252/2020 zo dňa 26.06.2020 
 
Bod č. 36e) Vyjadrenie k zápisnici zo 16. zasadnutia OcZ zo dňa 24.04.2020 
Ing. Jarmila Kriš ťáková /riaditeľka ZŠ Klokočov/ - vyjadrila sa k zápisnici zo 16. 
zasadnutia OcZ. Podľa p. riaditeľky boli niektoré veci v zápisnici uvedené nesprávne.  
V zápisnici bolo uvedené, že škola zostavovala rozpočet nesprávne a ďalej citovala zo 
zápisnice z posledného zastupiteľstva. Riaditeľka ZŠ Klokočov sa ďalej vyjadrila, že 
požiadala o zaujatie stanoviska k financovaniu škôl a školských zariadení Ministerstvo 
financií, Ministerstvo školstva i Ministerstvo vnútra. Riaditeľka školy informovala 
prítomných, že obec dostáva určitý balík finančných prostriedkov (výnos dane), z ktorých je 
40 % určených na financovanie školských zariadení. Finančné prostriedky v tejto výške 
doteraz školské zariadenia nikdy nečerpali. Zvyšné finančné prostriedky obec použila na 
rozvoj obce. Vždy boli predložené rozpočty na zabezpečenie chodu a prevádzky školských 
zariadení, ktoré poslanci schválili s úpravami. Ďalej riaditeľka školy informovala, že na 
minulom obecnom zastupiteľstve sa rokovalo o tom, že základnej škole môžu byť pridelené 
finančné prostriedky vo výške 88 – 100 %. Podľa vyjadrenia ministerstva školstva, škole 
musia byť vyplatené finančné prostriedky v plnej výške vždy do 31.12. príslušného roka, čo aj 
poslanci schválili. Taktiež, keby škole alebo školským zariadeniam chýbali finančné 
prostriedky, obec je povinná ich dofinancovať. Zároveň poslancom predložila stanoviska 
z Ministerstva školstva i Okresného úradu Žilina, odbor školstva. 
 
Jana Foldinová, starostka obce – školským zariadeniam od 88-100%. Základnú školu 
financuje štát – normatíva, na ktoré obec nesiahla. Ide tu  o financie, ktoré Vám dáva obec  
a aj tento rok dofinancuje školské zariadenia. Školské zariadenia majú tento rok 100% a ešte 
obec aj dofinancovala z rozpočtu, aby školské zariadenia z toho vyšli. Pani riaditeľka ZŠ  
priniesla materiály priamo na zastupiteľstvo, takže si predložené vyjadrenia z inštitúcií 
pozrieme a následne sa k tomu vyjadríme 
 Počas diskusie   Anna Gulčíková, kontrolórka obce  povedala, že  informácie, ktoré 
boli prezentované na minulom OcZ,  boli zaslané mailom. Takého informácie  ste spochybnili 
a tak vyjadrenia vyžiadame s hlavičkou ministerstva,  s pečiatkou.  Nemôžu jednému 
odpovedať z ministerstva tak a druhému inak.   
 Starostka obce ukončila diskusiu s tým, že požiadala školské zariadenia o presný 
postup výpočtu rozpočtov. Nakoľko sú vyjadrenia, ktorými disponuje obec a ktorými 
disponuje riaditeľka ZŠ protichodné, po dožiadaní vyjadrení z príslušných úradov sa bude 
starostka touto problematikou zaoberať na ďalšom OcZ.  
 
V rámci diskusie k predmetnému bodu rokovania starostka obce požiadala účtovníčku ZŠ 
Klokočov o predloženie  ako ZŠ Klokočov postupovala pri výpočtoch.  
 



Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  Vyjadrenie riaditeľky ZŠ 
Klokočov k zápisnici zo 16. zasadnutia OcZ zo dňa   24.04.2020 
 
Hlasovanie: 

ZA 5 Vlasta Kašíková, Ján Hruška,  Ing. Radoslav Zajac, 
Veronika Haferová, Pavol Čagaľa 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  5/3     
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 253/2020 zo dňa 26.06.2020 
  
Bod č. 25 Schválenie podmienok II. kola obchodnej verejnej súťaže – predaj bytu č. 
3 a nebytového priestoru v dome č. s. 1083 v Klokočove, Hlavice s príslušenstvom a 
pomernej časti na pozemku CKN 6601/2 k nim prislúchajúcej 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podala Elena Stopková, referát majetku 
a cintorínskych služieb. Informovala poslancov, že obchodná verejná súťaž na odpredaj 
nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce – byt č. 3  a nebytového priestoru na prízemí domu 
č.s. 1083 s príslušenstvom za minimálnu kúpnu cenu 21.000eur  bola vyhlásenia v januári 
2020. Lehota na predkladanie návrhov zmlúv skončila dňa 31.01.2020 o 12:00 h. a do tejto 
lehoty nebol doručený žiaden návrh zmluvy.  keďže trhová cena sa ukázala byť nižšia ako 
určil znalec, nehnuteľnosť sa nepredala za cenu určenú znalcom, z toho dôvodu sa cena 
aktualizovala znížením o 10%. Obchodnej  verejná súťaž bude vyhlásená s kúpnou cenou 
18.900 eur a lehota na predkladanie  návrhov zmlúv bude do 14.08.2020 o 12:00h.  
 
Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podmienky obchodnej verejnej súťaže 
podľa predloženého návrhu. 
 
Poslanci súhlasili s podmienkami obchodnej verejnej súťaže a nemali žiaden pozmeňujúci 
návrh. Starostka obce dala o návrhu uznesenia hlasovať. 
Hlasovanie: 

ZA 5 Vlasta Kašíková, Ján Hruška,  Ing. Radoslav Zajac, 
Veronika Haferová, Pavol Čagaľa 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  5/3     
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 254/2020 zo dňa 26.06.2020 
Pozn. Celé znenie uznesenia tvorí prílohu zápisnice.  
 
Bod č. 26 BIOMASA združenie právnických osôb v likvidácii – podanie informácie 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podala Elena Stopková, referát majetku 
a cintorínskych služieb. Informovala poslancov, že Biomasa je v likvidácii. Je tam podaná aj 
žaloba za nezaplatenie faktúr za priestory, kde sa kotolňa nachádza. Na OÚ prišlo oznámenie 
z Biomasy o odovzdaní vyrovnávacieho podielu. Biomasa nám oznámila že dňom 21.mája sa 
kotolňa umiestnená v ZŠ Klokočov stáva vyrovnávacím podielom pre obec. Právnik im zaslal 
odpoveď, že s takýmto vyrovnávacím podielom nesúhlasíme  
 



Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie k BIOMASE, 
združenie právnických osôb, v likvidácii 
Hlasovanie: 

ZA 5 Vlasta Kašíková, Ján Hruška,  Ing. Radoslav Zajac, 
Veronika Haferová, Pavol Čagaľa 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  5/3     
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 255/2020 zo dňa 26.06.2020 
 
Bod č. 27 Informácie k Správe o hospodárení TKO Semeteš, n.o. 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podala Jana Foldinová, starostka obce. 
Informovala poslancov, že organizácia TKO Semeteš vykazuje hospodársky výsledok po 
zdanení za rok 2019 stratu vo výške -10371,23 eur. Túto hospodársku stratu bude nutné 
doplatiť všetkými obcami, ktoré sú v združení. Ďalej informovala poslancov, že od roku 2021 
musí byť na Semeteši triediaca linka, cez ktorú bude prechádzať všetok komunálny odpad. 
Budú to pre obec náklady navyše. Linka na triedenie odpadu by mala byť  od 1.01.2021 
zriadená. Obce sa musia na to pripraviť. Pokiaľ na Semeteši majiteľ skládky  nestihne 
triediacu linku sprevádzkovať, nakoľko realizácia je veľmi finančné nákladná, alternatívou by 
bolo osloviť firmu zo Žiliny, ktorá by zatiaľ robila triedenie odpadu. Od 01.01.2021 musí ísť 
na skládku vytriedený odpad. 
Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie výročnú správu a účtovnú 
závierku TKO Semeteš za rok 2019 ako informatívnu 
 
Hlasovanie: 

ZA 5 Vlasta Kašíková, Ján Hruška,  Ing. Radoslav Zajac, 
Veronika Haferová, Pavol Čagaľa 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  5/3     
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 256/2020 zo dňa 26.06.2020 
 
Bod č. 29 Žiadosť o súhlasné stanovisko k osadeniu informačnej tabule – Obec Dohňany 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podala Ing. V. Gajdičiarová, referát daní 
a pozemkov. Na Obec Klokočov bola doručená žiadosť obce Dohňany, ktorá žiada o súhlasné 
stanovisko k osadeniu informačnej tabule v rámci projektu „Trezor prírody“. Obec Dohňany 
bude vybavovať ohlásenie na drobnú stavbu. Na informačnej tabuli budú informácie o obci 
Klokočov, že sa tu nachádza chránená krajinná oblasť. 
 
Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo súhlasí s osadením informačnej tabule na parcele 
CKN 2383/1, v k.ú. Klokočov vo vlastníctve Obce Klokočov pre Obec Dohňany v rámci 
projektových aktivít k projektu: „ Trezor prírody“ 
Hlasovanie: 

ZA 5 Vlasta Kašíková, Ján Hruška,  Ing. Radoslav Zajac, 
Veronika Haferová, Pavol Čagaľa 

PROTI 0 - 



ZDRŽAL SA 
HLASOVANIA 

0 - 

Prítomnosť/kvórum:  5/3     
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 257/2020 zo dňa 26.06.2020 
 
Bod č. 30 Žiadosť o súhlasné stanovisko obecného zastupiteľstva s výstavbou rodinného 
domu – Ján Čišecký, bytom Staškov 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podala Ing. V. Gajdičiarová, referát daní 
a pozemkov.  Na OÚ Klokočov bola predložená žiadosť p. Čišeckého o súhlasné stanovisko 
k výstavbe rodinného domu. Príslušnú infraštruktúru si bude stavebník budovať a udržiavať 
na vlastné náklady.  
 
Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  výstavbu rodinného domu 
a príslušenstva na parcele CKN 6714 – orná pôda o vým.1387 m2 p. J. Čišeckému, bytom 
Staškov 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 Vlasta Kašíková, Ján Hruška,  Ing. Radoslav Zajac, 
Veronika Haferová, Pavol Čagaľa 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  5/3     
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 258/2020 zo dňa 26.06.2020 
 
Bod č. 31 Žiadosť o udelenie súhlasu a vydanie vyjadrení, SYNO TIP a.s., Továrenska 
štvrť 24, 059 54  Poprad  
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podala Ing. Jana Horčičáková, referát 
účtovníctva. Na OÚ bola doručená žiadosť o udelenie súhlasu od SYNO TIP, Poprad na 
prevádzkovanie stávkového terminálu – kurzové stávky v prevádzke Pohostinstvo Výčap, 
Hrubý Buk.    
Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo súhlasí s prevádzkovaním kurzových stávok 
prevádzkovateľovi SYNOT TIP, a.s., Továrenská štvrť 24, 059 51  Poprad – Matajovce 
v prevádzke Pohostinstvo Výčap, Hrubý Buk 984,   023 22  Klokočov 
 
Hlasovanie: 

ZA 2 Veronika Haferová, Pavol Čagaľa 
PROTI 0 - 

ZDRŽAL SA 
HLASOVANIA 

3 Vlasta Kašíková, Ján Hruška,  Ing. Radoslav 
Zajac 

Pozn. Uznesenie nebolo schválené 
Prítomnosť/kvórum:  5/3     
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 259/2020 zo dňa 26.06.2020 
 
 



Bod č. 32 Žiadosť o udelenie súhlasu na predaj žrebov v priestoroch maloobchodnej 
prevádzky potravín Klokočov 962 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu podala Jana Foldinová, starostka obce. Na OÚ bola 
doručená žiadosť od p. Tvaružka o udelenie súhlasu na predaj žrebov v potravinách 
v Klokočove. Potrebuje súhlas vlastníka budovy. 
 
Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vydanie súhlasného stanoviska 
žiadateľovi Filipovi Tvaružkovi , 023 35  Ochodnica , IČO: 51736144 na predaj žrebov 
okamžitých lotérií obchodnej spoločnosti NIKÉ, spol. s r.o., so sídlom: Ilkovičova 34, 812 30  
Bratislava, IČO: 00 603 741 v priestoroch maloobchodnej prevádzky potravín Klokočov 962 
v zmysle zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisov   
 
Hlasovanie: 

ZA 1 Pavol Čagaľa 
PROTI 0 - 

ZDRŽAL SA 
HLASOVANIA 

4 Vlasta Kašíková, Ján Hruška,  Ing. Radoslav 
Zajac, Veronika Haferová 

Pozn. Uznesenie nebolo schválené 
Prítomnosť/kvórum:  5/3     
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 260/2020 zo dňa 26.06.2020 
 
Bod č. 33 Žiadosť o povolenie – Ján Furdan, bytom Klokočov 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu podala Jana Foldinová, starostka obce. Na OÚ bola 
doručená žiadosť od p. Furdana, ktorý žiada o povolenie v druhej časti budovy potravín 
Vrchpredmier o prevádzkovanie pohostinských služieb.  
 
Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje   aby v Potravinách vo Vrchpredmieri 
č.s.1165 vo vlastníctve p. Furdana J., bytom Klokočov boli prevádzkované pohostinské 
služby na ploche 70 m2. 
Hlasovanie: 

ZA 5 Vlasta Kašíková, Ján Hruška,  Ing. Radoslav Zajac, 
Veronika Haferová, Pavol Čagaľa 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  5/3     
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 261/2020 zo dňa 26.06.2020 
 
 
Bod č. 34 Schválenie platu starostu obce z dôvodu zvýšenia priemernej nominálnej 
mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR v r. 2019 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podala Anna Koniarová, referát 
personalistiky. V materiáloch poslanci obdržali návrh na plat starostu v zmysle zákona č. 
253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest.  
 
Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo schvaľujeplat starostu Obce Klokočov 
s účinnosťou od 01.01.2020 

a) podľa § 3 ods. 1 zák. č. 253/1991 Z.z. vo výške 2402,40 € 



b) podľa § 4 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z.z. zvýšený o 14% 
 
Hlasovanie: 

ZA 3 Ján Hruška,  Veronika Haferová, Pavol Čagaľa 
PROTI 0 - 

ZDRŽAL SA 
HLASOVANIA 

2 Vlasta Kašíková, Ing. Radoslav Zajac, 

Prítomnosť/kvórum:  5/3     
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 262/2020 zo dňa 26.06.2020 
 
Bod č. 35 a/ Zrušenie uznesenia č. 228/2020 zo dňa 24.04.2020 

b/ Zriadenie účtu starostky obce na sociálnu pomoc občanom 
V nadväznosti na predchádzajúci bod bolo uznesenie č. 228/2020 zo dňa 24.04.2020 zrušené. 
Starostka obce sa vyjadrila, že zriadi účet na sociálnu pomoc občanom a seniorom, na ktorý bude do 
konca roka odvádzať 14%, ktoré jej boli  schválené k základnému platu. 
 
Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo ruší Uznesenie č. 228/2020 zo dňa 24.04.2020 
 
Hlasovanie: 

ZA 5 Vlasta Kašíková, Ján Hruška,  Ing. Radoslav Zajac, 
Veronika Haferová, Pavol Čagaľa 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

 
Prítomnosť/kvórum:  5/3     
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 263/2020 zo dňa 26.06.2020 
 
Bod č. 36a/ Žiadosť o opravu cestnej komunikácie – žiadosť od obyvateľov časti obce Klokočov– 
Kornica, stará cesta 
b/ Žiadosť o opravu prístupovej cesty – žiadosť od obyvateľov časti obce Hlavice  Gaľus 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu podala Jana Foldinová, starostka obce. Na OÚ bola 
doručená žiadosť od občanov z lokality Kornica.  Je tam dosť rodinných domov a je tam potrebná 
rozsiahla rekonštrukcia. Na opravu cesty by sa použili čiastočne finančné prostriedky schválené 
v rozpočte a časť prostriedkov by nechala na akútne opravy ciest v obci.  
Ďalšia žiadosť o opravu prístupovej cesty bola doručená od občanov z časti Hlavice, v ktorej žiadajú 
o opravu prístupovej cesty k rodinným domom.  
 V diskusii sa poslanec Ing. Radoslav Zajac informoval na poradovník opráv ciest. 
Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo A/ schvaľuje Žiadosť o opravu cestnej 
komunikácie – žiadosť od obyvateľov časti obce Klokočov  –     Kornica, stará cesta 
B/ schvaľuje Žiadosť o opravu prístupovej cesty – žiadosť od obyvateľov časti obce Hlavice  
Gaľus 
Poslanci nemali k predmetným bodom výhrady. Starostka obce dala o návrhu hlasovať. 
Hlasovanie: 

ZA 5 Vlasta Kašíková, Ján Hruška,  Ing. Radoslav Zajac, 
Veronika Haferová, Pavol Čagaľa 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 



Prítomnosť/kvórum:  5/3     
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 264/2020 zo dňa 26.06.2020 
 
Bod č. 36c/ Odsúhlasenie  kratšej doby zverejňovania zvukových nahrávok na obecnú 
stránku  Klokočov 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu podala Paula Pá 
polová, referát odpadového hospodárstva a knižnice. Zvukové nahrávky z obecných 
zastupiteľstiev sa posielajú na stránku a uverejňujú sa na základe priestoru, ktorý vytvoril 
terajší správca obecnej stránky. V súčasnej dobe je na ukladanie zvukových záznamov 
vytvorený priestor nepostačujúci, lebo sa ukladajú nahrávky po dobu 6 rokov. 
 V diskusii poslanci dohodli  dobu zverejňovania zvukových nahrávok po dobu 4 
rokov. 
Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zverejňovanie zvukových nahrávok zo 
zasadnutí obecných zastupiteľstiev na obecnú  stránku Obce Klokočov po dobu štyroch rokov 
 
Hlasovanie: 

ZA 5 Vlasta Kašíková, Ján Hruška,  Ing. Radoslav Zajac, 
Veronika Haferová, Pavol Čagaľa 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  5/3     
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 265/2020 zo dňa 26.06.2020 
 
Diskusia  
Ján Hruška /poslanec obce/- v Klíne ako je nový most, pri odbočke do Vrchpredmiera, 
v celom potoku  – sú tam vyrastené a nahromadené veľké vŕby, odstrániť ich, aby nevznikla 
škoda. Navrhuje osloviť Povodie Váhu; 
Ing. Radoslav Zajac / poslanec obce/ - informoval sa na cestu k p. Novákovej; 

- ďalej informoval poslancov, že je potrebné aktualizovať rokovací poriadok; 
Jana Foldinová /starostka obce/  - na opravu cesty nemá p. Nováková  ešte zabezpečený materiál. 
Keď bude mať zabezpečený materiál, realizáciu opravy cesty naplánujeme; 

- informovala poslancov, že všetky akcie v obci sú zrušené v súvislosti na aktuálnu situáciu 
s COVID 19. Na zasadnutí Mikroregiónu Horné Kysuce sa tak dohodli starostovia, že 
z preventívnych opatrení sa nebudú teraz podujatia organizovať. 

- na OÚ je jeden pracovník, ktorý zabezpečuje všetky potrebné práce v obci. Je nútená zobrať 
niekoho na brigádu – hlavne kosenie cintorína, okolo ciest, čistenie žľabov, vývoz kontajnerov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Z Á V E R 

 
 

Starostka obce  poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie  ukončila. 
V Klokočove  26. júna   2020. 
Koniec 14:00  h. 
 
 
 
Overovatelia: 
Veronika Haferová .............................................................................................................. 
 
Ing. Radoslav Zajac............................................................................................................. 
 
 
Zapisovateľka: 
Mgr. Paula Pápolová..................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Jana Foldinová 
             starostka obce 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
Prílohu Zápisnice zo17. zasadnutia OcZ tvoria uznesenia a zvukový záznam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


