
 Z Á P I S N I C A 
z  24. zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Klokočov  

z 11. marca  2021 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Začiatok zasadnutia: 09:00 hod. hod. 
 
Prítomní poslanci:   Vlasta Kašíková  
  Mgr. Jozef Gondek 
    Štefan Želiecký 
  Ján Hruška 
   Ing. Radoslav Zajac 
  
Ospravedlnení: Veronika Haferová 
    Ján Mudrík 
                          Róbert Vlček 
    Pavol Čagaľa      
Prítomných poslancov bola nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, čím Obecné 
zastupiteľstvo bolo spôsobilé rokovať a uznášať sa. Dvadsiate štvrté    zasadnutie OcZ 
otvorila a viedla starostka obce Klokočov Jana Foldinová, ktorá zároveň privítala prítomných.   
 
Voľba návrhovej komisie a overovateľov 
 
Návrhová komisia:  Ján Hruška, Vlasta Kašíková 
Overovatelia:              Mgr. Jozef Gondek, Štefan Želiecky 
Zapisovateľka: Mgr. Paula Pápolová 
 
Hlasovanie: 

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

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

 
Prítomnosť/kvórum:  5/3     
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 318/2021 zo dňa 11.03.2021 
 
Schválenie programu rokovania 
Starostka obce prečítala návrh programu rokovania. Do programu rokovania boli doplnené 
body: 
Rôzne: 
d/ Návrh na vykurovanie bytu vo vlastníctve obce a spoločných priestorov v dome č.s.          
    1083, Klokočov, Hlavice elektrickými konvektormi 
e/ Návrh na prenájom nebytových priestorov v dome č.s. 1083, Klokočov, Hlavice formou        
    priameho prenájmu 
f/ Zoznam projektov zaslaných z OÚ Klokočov za roky 2019-2020 – informácie 



g/ Schválenie jednorázovej dávky pre p. Milana Hvižďa 
 
Návrh na uznesenie:Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Program 24. 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. Rozpočtové opatrenie č. 1/2021 – Návrh 
7. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2020 
8. Správa kontrolórky obce o výsledku kontroly 
9. Informácie  o stave Fondu prevádzky, údržby a opráv k 31.12.2020 a  

Rezervného fondu obce Klokočov 
10. Informácie k poskytnutej dotácii pre TJ Slovan Klokočov   
11. Žiadosť o prevod vlastníctva obecného pozemku – P. Brezina, bytom Klokočov  
12. Žiadosť o odkúpenie pozemku – P. Hrtús s manželkou, bytom Klokočov 
13. Ponuka na odpredaj nákladného vozidla TATRA T 815 formou priameho predaja 
14. Návrh na odpísanie nevymožiteľných pohľadávok obce 
15. Nájom sociálneho bytu v Klokočove č. s. 846 z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

žiadateľovi J. Krišťákovi 
16. Správa o činnosti kultúrneho strediska a obecnej knižnice za rok 2020 
17. Všeobecne záväzné nariadenie obce Klokočov č. 1/2021 o určení miesta a času zápisu detí 

do 1. ročníka ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Klokočov 
18. Rôzne 

a/ Žiadosť p. R. Slezáka o rozšírenie verejného osvetlenia v miestnej časti Kornica 
b/ Žiadosť o opravu cesty Hrubý Buk – p. M. Polka, Klokočov č. 1154 
c/ Žiadosť o finančný príspevok na vydanie publikácie – OZ Spolok priateľov Turzovky 
d/ Návrh na vykurovanie bytu vo vlastníctve obce a spoločných priestorov v dome č.s.          
    1083, Klokočov, Hlavice elektrickými konvektormi 
e/ Návrh na prenájom nebytových priestorov v dome č.s. 1083, Klokočov, Hlavice formou        
    priameho prenájmu 
f/ Zoznam projektov zaslaných z OÚ Klokočov za roky 2019-2020 – informácie 
g/ Schválenie jednorázovej dávky pre p. Milana Hvižďa 

19. Diskusia 
20. Záver 
 
Hlasovanie: 

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

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

 
Prítomnosť/kvórum:  5/3     
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 319/2021 zo dňa 11.03.2021 
 
 



Bod programu č.5 Správa o plnení uznesení z posledných zastupiteľstiev 
Poslanec Ing. Radoslav Zajac sa informoval na plnenie uznesenia, týkajúceho sa žiadosti od p. 
Novákovej o opravu cesty. 
Jana Foldinová /starostka obce/ - odpovedala, že jeden krát sa tam už cesta vyspravovala. 
Bol zakúpený materiál a obec poskytla techniku. Materiálu nebolo dostatok, ak sa dokúpi 
obec poskytne techniku znova.  
 
Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o plnení uznesení 
z posledných zastupiteľstiev ako informatívnu 
 
Hlasovanie: 

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

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

 
Prítomnosť/kvórum:  5/3     
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 320/2021 zo dňa 11.03.2021 
 
Bod č. 6 Rozpočtové opatrenie č. 1/2021 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podala Anna Gulčíková, kontrolórka 
obce. Informovala o príjmoch a výdajoch v rozpočtovom opatrení. Ďalej informovala 
o položke vo výdajoch, kde je uvedená suma na výkup a vysporiadanie pozemkov pod 
rozšírenie cintorína.  
 Následne starostka obce v diskusii informovala poslancov o zámere vysporiadať 
postupne pozemky pod rozšírenie cintorína a je tam aj možnosť výmeny pozemku. Starostka 
obce už oslovila  vlastníkov a informovala ich o tomto zámere.  Všetko je v štádiu jednania, je 
možná dohoda zo strany vlastníkov pozemkov. 
 
Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje    Rozpočtové opatrenie č. 1/2021 
 
Hlasovanie: 

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

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  5/3     
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 321/2021 zo dňa 11.03.2021 
 
Bod č. 7 Správa o konrolnej činnosti za rok 2020 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podala Anna Gulčíková, kontrolórka 
obce.  V materiáloch poslanci obdržali Správu o kontrolnej činnosti za rok 2020. Kontrolná 
činnosť bola vykonávaná v súlade s plánmi kontrolnej činnosti na 1. a 2. polrok 2020  
 
Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu kontrolórky obce 
o kontrolnej činnosti za rok 2020 



Hlasovanie: 
ZA 5 Vlasta Kašíková, Mgr. Jozef Gondek, Ján Hruška,  

Ing. Radoslav Zajac, Štefan Želiecký 
PROTI 0 - 

ZDRŽAL SA 
HLASOVANIA 

0 - 

Prítomnosť/kvórum:  5/3     
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 322/2021 zo dňa 11.03.2021 
 
Bod č. 8 Správa o výsledku kontroly 
Vstupnú informáciu podala Anna Gulčíková, kontrolórka obce. Cieľom kontroly bolo 
preverenie úhrad nájomného v prenajatých priestoroch  a prenajatých pozemkov vo 
vlastníctve obce za r. 2019. Kontrola bola vykonávana na základe plánu kontrolnej činnosti na 
II. polrok 2020.  Kontrolórka obce odporúča zriadiť osobitný účet na finančnú zábezpeku 
v súlade so zákonom č. 443/2010 Z.z., §12 ods. 8 
 
Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie     Správu kontrolórky obce 
o výsledku kontroly  
 
Hlasovanie: 

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

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  5/3     
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 323/2021 zo dňa 11.03.2021 
 
 
Bod č. 9  Fond prevádzky, údržby a opráv – stav k 31.12.2020 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podala Jana Foldinová, starostka obce. 
Informovala o konečných stavoch k 31.12.2020 bytových domoch – 14 b.j. č.s. 1296 a 15b.j. 
č.s. 1082.Ďalej informovala o zostatku na bankovom účte Rezervného fondu k 31.12.2020. 
 
Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie     informácie o stave Fondu 
prevádzky, údržby a opráv k 31.12.2020 a Rezervného fondu  obce Klokočov 
 
 Hlasovanie: 

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

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  5/3     
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 324/2021 zo dňa 11.03.2021 
 
 



 
Bod č. 10  Informácie k poskytnutej dotácii pre TJ Slovan Klokčov 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu podala Jana Foldinová, starostka obce. 
V materiáloch poslanci obdržali rozpísané jednotlivé položky rozpočtu TJ Slovan Klokočov 
na rok 2021. 
 
Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie    informácie k poskytnutej 
dotácie pre TJ Slovan Klokočov  
 
Hlasovanie: 

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

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  5/3     
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 325/2021 zo dňa 11.03.2021 
 
 
Bod č. 11  Žiadosť o prevod vlastníctva obecného pozemku – P. Brezina, bytom 
Klokočov  
Z dôvodu, že nebolo prítomných dostatočný počet poslancov, predmetný bod bol odročený na 
nasledujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva.  
 
Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo odročuje     Žiadosť o prevod vlastníctva 
obecného pozemku – P. Brezina, bytom Klokočov 
 
Hlasovanie: 

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

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  5/3     
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 326/2021 zo dňa 11.03.2021 
 
Bod č. 12 Žiadosť o odkúpenie pozemku – P. Hrtús s manželkou, bytom Klokočov 
Z dôvodu, že nebolo prítomných dostatočný počet poslancov, predmetný bod bol odročený na 
nasledujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva.  
 
Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo odročuje   Žiadosť o odkúpenie pozemku – p. 
Hrtús s manželkou, bytom Klokočov 
Hlasovanie: 

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

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 



Prítomnosť/kvórum:  5/3     
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 327/2021 zo dňa 11.03.2021 
 
Bod č. 13 Ponuka na odpredaj nákladného vozidla TATRA 
Vstupnú informáciu podala Elena Stopková, pracovníčka OÚ. Suma určená v znaleckom 
posudku a suma za vypracovanie znaleckého posudku činí 3.931 €. Záujemcovi bude tatra 
odpredaná za najvyššiu cenu, formou predkladania ponúk.  Predaj hnuteľného majetku 
schvaľuje OcZ.  
 
Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  

a) zverejnenie ponuky na odpredaj nákladného vozidla TATRA T 815 formou priameho 
predaja za minimálnu predajnú cenu Eur 3 931,00 podľa § 9a zák. č. 138/1991 Zb. 
o majetku obci v znení neskorších predpisov 

b) lehotu na doručenie cenových ponúk do 09.04.2021 do 15.30 h 
c) lehotu na vyhodnotenie ponúk dňa 12.04.2021 o 14.30 h 
d) komisiu na vyhodnotenie cenových ponúk v zložení 

Stopková Elena, Ing. Zajac Radoslav, Hruška Ján 
 
Hlasovanie: 

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

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  5/3     
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 328/2021 zo dňa 11.03.2021 
 
Bod č. 14 Návrh na odpísanie nevymožiteľných pohľadávok obce 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podala Elena Stopková, pracovníčka 
OÚ. Pohľadávky sa evidujú v účtovnictve a sú nevymožiteľné. Pohľadávky vyplývajú 
z nájmu bytu v bytovom dome Hlavice č.s. 1296 a za vyúčtovaciu faktúru ku dňu skončenia 
nájmu bytu v bytovom dome Hlavice č.s. 1296. Ak by sa podala opakovaná exekúcia, obec by 
znova platila poplatky. 
 
Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  
odpísanie a odpustenie nevymožiteľných pohľadávok   v zmysle článku XII. bod 3 Zásad    
hospodárenia a nakladania s majetkom obce Klokočov: 

I. Dolníková, , 010 01 Žilina v hodnote 273,49 Eur 
M. Smreček, Mesto Čadca v hodnote 140,51 Eur 

Hlasovanie: 
ZA 5 Vlasta Kašíková, Mgr. Jozef Gondek, Ján Hruška,  

Ing. Radoslav Zajac, Štefan Želiecký 
PROTI 0 - 

ZDRŽAL SA 
HLASOVANIA 

0 - 

Prítomnosť/kvórum:  5/3     
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 329/2021 zo dňa 11.03.2021 



Bod č. 15 Nájom sociálneho bytu v Kokočove č.s. 846 z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa žiadateľovi Jánovi Krišťákovi 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podala Jana Foldinová, starostka obce. p. 
Krišťák chcel prenajať sociálny  byt v Klokočove počas zimy. Žiadateľa sme sa snažili 
kontaktovať, že ak potrebuje akútne sa presťahovať do bytu, že môže túto možnosť využiť, 
ale p. Krišťák telefóny nebral. Momentálne stala sa smutná udalosť, že p. Krišťák umrel.  
 
Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo  ruší     Žiadosť  p. J. Krišťáka, bytom Hrubý 
Buk o prenájom sociálneho bytu v Klokočove č.s. 846 
 
Hlasovanie: 

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

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  5/3     
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 330/2021 zo dňa 11.03.2021 
 
Bod č. 16  Správa o činnosti kultúrneho strediska a obecnej knižnice za rok 2020 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu podala Paula Pápolová, pracovníčka OÚ. 
Informovala poslancov o činnosti kultúrneho strediska a obecnej knižnice za rok 2020. Čo sa 
týka kultúrnych podujatí, všetky plánované kultúrne a športové akcie v obci Klokočov boli 
zrušené z dôvodu pandémie COVID 19. Uskutočnil sa len Mikuláš za prísnych hygienicko – 
epidemiologických opatrení.  
 
Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie Správu o činnosti kultúrneho 
strediska a obecnej knižnice za rok 2020 
 
Hlasovanie: 

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

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  5/3     
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 331/2021 zo dňa 11.03.2021 
 
 
Bod č. 17 Všeobecne záväzné nariadenie obce Klokočov č. 1/2021 o určení miesta a času 
zápisu detí do 1. ročníka ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Klokočov 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu podala Vlasta Kašíková, poslankyňa obce.  Zápis 
detí sa uskutoční v priestoroch ZŠ Klokočov v dňoch 12.04.2021 a 13.04.2021 v čase od 
13.30 hod. do 17.00 hod. Forma a spôsob zápisu detí do 1. ročníka sa uskutočnia podľa 
aktuálnej situácie v danom čase v súvislosti so šírením vírusového ochorenia COVID 19 
a vydaných predpisov s tým súvisiacich.  
 



Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce 
Klokočov č. 1/2021 o určení miesta a času zápisu detí   do 1. ročníka ZŠ v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Obce Klokočov 
 
Hlasovanie: 

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

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  5/3     
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 332/2021 zo dňa 11.03.2021 
 
Bod č. 18 Rôzne  
a/ Žiadosť p. R. Slezáka o rozšírenie verejného osvetlenia v miestnej časti Kornica 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu podala Jana Foldinová, starostka obce. Táto žiadosť 
tu už bola podaná v minulosti. Nejedná sa o veľkú trasu, nebudú veľké náklady na to.  Táto 
žiadosť sa dá zrealizovať. Ďalej starostka obce informovala o ďalších žiadostiach na verejné 
osvetlenie a niektoré z nich sú veľmi nákladné.  
 
Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje     Žiadosť od p. Róberta Slezáka 
o rozšírenie verejného osvetlenia v miestnej časti Kornica  
 
Hlasovanie: 

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

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  5/3     
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 333/2021 zo dňa 11.03.2021 
 
b/ Žiadosť o opravu cesty Hrubý Buk – p. M. Polka, Klokočov č. 1154 
Vstupnú informáciu podala Jana Foldinová, starostka obce. Je to časť od hlavnej cesty na 
Hrubý Buk po most, ale je to územie Olešnej, cez ktoré prechádzajú obyvatelia nášho 
katastrálneho územia k svojim domom. Už sa výtlky viackrát navážali lopušným kameňom, 
ale je to nepostačujúce, stále sa to vymýva.   
 
 
 V diskusii poslanec Štefan Želiecký poukázal na zlý stav cesty v Klokočove za 
kostolom a doložil zastupiteľstvu aj fotodokumentáciu. Poslanec Jozef Gondek dodal, že už 
tiež  informoval a poukazoval na havarijný stav po celej dĺžke cesty v Klokočove. Tiež 
navrhuje, aby sa cesty riešili nielen podľa poradovníka, ale predovšetkým podľa urgentnosti 
opravy. Ďalej, v diskusii, poslanci so starostkou obce prejednávali situáciu s potrebnými 
opravami ciest. Poslanci sa zhodli, aby stavebná komisia prešla poradovník žiadostí o opravu 
ciest a aby stavebná komisia usúdila, ktorá cesta potrebuje akútnu opravu.   
 
 



 
 
Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje Žiadosť od p. Miroslava Polku, Hrubý 
Buk 1154 o opravu prístupovej cesty  
Hlasovanie: 

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

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  5/3     
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 334/2021 zo dňa 11.03.2021 
  
c/ Žiadosť o finančný príspevok na vydanie publikácie – OZ Spolok priateľov Turzovky 
Vstupnú informáciu podala Jana Foldinová, starostka obce. Bola doručená žiadosť o finančný 
príspevok  na vydanie publikácie týkajúcej sa tvorby rodáka obce Klokočov P.H. Jurinu pod 
názvom Jar na grapách. 
 
Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje finančný príspevok vo výške 100 €  
Spolku priateľov Turzovky na vydanie publikácie   P.H.Jurinu pod názvom Jar na grapách 
 
Hlasovanie: 

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

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  5/3     
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 335/2021 zo dňa 11.03.2021 
 
d/ Návrh na vykurovanie bytu vo vlastníctve obce a spoločných priestorov v dome č.s.         
1083, Klokočov, Hlavice elektrickými konvektormi 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podala Jana Foldinová, starostka obce. 
Vysvetlila poslancom, že byt – garzónka na Hlaviciach s.č. 1083 so spoločnými priestormi 
a kotolňou  je vo vlastníctve obce. V kotolni sa kúri na tuhé palivo. Už to bolo aj na odpredaj, 
ale nebol záujemca. Navrhuje, aby sa tento byt nechal ako sociálny byt pre občanov v núdzi. 
Momentálne na kotle odišlo čerpadlo, ktoré je potrebné zakúpiť. Byt vykuruje kurič – teraz 
len temperuje.  Navrhuje, aby sa do bytu dali elektrické konvektory a jeden konvektor do 
spoločných priestorov. Ak sa sociálny byt pridelí do nájmu, kúrenie by bolo elektrické 
a bezproblémové.  Obec nebude mať starosti a náklady na palivo, kuriča a opravovať starý 
kotol.  
 
Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo  A/ prerokovalo  
      návrh na vykurovanie bytu vo vlastníctve obce a spoločných priestorov v dome č. s. 1083,     
      Klokočov, Hlavice elektrickými konvektormi  
B/  schvaľuje  
      odpojenie kotla na tuhé palivo od bytu č. 3 v dome č.s. 1083, Klokočov, Hlavice 
C/  schvaľuje 



      schvaľuje prerábku elektroinštalácie na vykurovanie bytu vo vlastníctve obce      
      a spoločných priestorov v dome č. s. 1083, Klokočov, Hlavice elektrickými konvektormi 
 
Hlasovanie: 

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

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  5/3     
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 336/2021 zo dňa 11.03.2021 
 
e/ Návrh na prenájom nebytových priestorov v dome č.s. 1083, Klokočov, Hlavice 
formou         
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu podala Jana Foldinová, starostka obce. Informovala 
poslancov, že sa jedná o priestor v dome č.s. 1083, kde sa skladovalo palivo a priestory kuriča 
na prízemí v dome.  
Elena Stopková /pracovníčka OÚ/ -  doplnila, že prenájom sa uskutoční formou  
predkladania cenových ponúk. Minimálna cena prenájmu 540,72 €  ročne.  
  V diskusii sa poslanci dohodli na dobe nájmu 1 rok.  
 
Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo A/ prerokovalo  
 návrh na prenájom nebytových priestorov v dome č. s. 1083, Klokočov, Hlavice – priestor      
 skladu paliva a priestory kuriča na prízemí v dome 
B/  schvaľuje  
zámer prenájmu majetku obce Klokočov  formou priameho prenájmu  v súlade  s § 9a ods. 9 
zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov –  
nebytové priestory o výmere 59,86 m2 nachádzajúce sa na prízemí domu č. s. 1083, 
Klokočov, Hlavice na parcele CKN 6601/2 v k.ú. Klokočov, zapísané na liste vlastníctva 
č. 14460 za minimálnu cenu 540,72 Eur ročne, ktoré pozostávajú z: 

• priestory skladu paliva o výmere 48,21 m2 

na výrobné, dielenské, skladové účely a na účely garáží za minimálnu cenu 9,50 Eur / m2 
ročne  

• priestory kuriča o výmere 11,65 m2 za minimálnu cenu 7,10 Eur / m2 ročne 

V cene prenájmu nie sú zahrnuté náklady na elektrinu, vykurovanie, odvádzanie odpadovej 
vody, čistenie žumpy, odvoz odpadu, vodné. Priestory sú určené na prenájom ako celok. 
Doba nájmu 1 rok 
C/  schvaľuje  
       lehotu na doručenie cenových ponúk  do 09.04.2021 do 15.30 h 
       vyhodnotenie ponúk dňa 12.04.2021 o 14.30 h 
D/  schvaľuje     
      komisiu na vyhodnotenie cenových ponúk v zložení 
      predseda Ing. Zajac Radoslav 
      členovia Stopková Elena, Hruška Ján 
 
Hlasovanie: 

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

PROTI 0 - 



ZDRŽAL SA 
HLASOVANIA 

0 - 

Prítomnosť/kvórum:  5/3     
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 337/2021 zo dňa 11.03.2021 
 
 

 
f/  Zoznam projektov zaslaných z OÚ Klokočov za roky 2019-2020 – informácie 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu podala Anna Gulčíková, kontrolórka obce. Zoznam 
projektov bol vypracovaný na základe doplnenia do Plánu kontrolnej činnosti kontrolórky 
obce. Sú tam vypísané projekty za obdobie 2019-2020.  
 
Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Zoznam podaných projektov 
z OÚ Klokočov za roky 2019-2020 
Hlasovanie: 

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

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  5/3     
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 338/2021 zo dňa 11.03.2021 
 
 
g/ Schválenie jednorázovej dávky pre p. Milana Hvižďa  
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu podala Jana Foldinová, starostka obce.  V súčasnej 
dobe je menovaný v nemocnici a je potrebné mu vybaviť umiestnenie do zariadenia, ale 
momentálne nespĺňa podmienky do domova a aj do útulku musí byť človek mobilný. Je 
možnosť umiestniť p. Hvižďa do zariadenia opatrovateľskej starostlivosti v Kláštore pod 
Znievom. Prisľúbili, žeby ho prijali, ale tam potrebné zaplatiť jednorázový príspevok od 
214,83 €  - do 644, 49 €. Potom sa mu vybaví dávka vo výške 60€.  
 
Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo jednorazovú dávku v hmotnej núdzi pre osobu 
M.  Hvižďa,  Klokočov – Kornica  na zabezpečenie   základných životných  potrieb v sume  
od 214,83 €  - do 644, 49 € 
 
Hlasovanie: 

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

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  5/3     
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 339/2021 zo dňa 11.03.2021 
 
 
 



 
Diskusia: 
Metod Čuboň /pracovník obce/ -  vysvetlil poslancom z akého dôvodu  je potrebné urobiť 
prepoj na vodárni vo Vrchpredmieri. Vysvetlil, že úpravňa je zvlášť a hlavná čerpacia stanica 
je úplne zvlášť. Nie je to istené, ani spolu prepojené. Ďalší nedostatok je, keď vypne elektrina 
na vodárni,  nasaje vzduch v úpravni vody. Ak sa to zavzdušní, trvá to aj deň, kým sa to 
odvzdušní. Do vodárne sa potom musí chodiť čo dve hodiny a kontrolovať to. Keď je čistá 
voda, stačí do úpravne  zájsť len ráno a pustiť. Riešením by bolo elektrické prepojenie hlavnej 
čerpacej stanice s úpravňou vody – cca 600 m  
Jana Foldinová /starostka obce/ -  má už vypracovanú cenovú ponuku na prepojenie 
optickým káblom. Je možnosť prepojenia aj klasickým káblom. Je potrebné zájsť 
s elektrikárom priamo na tvár miesta, aby sa aj on vyjadril, čo by bolo vhodnejšie. Teraz sa 
riešil aj dávkovač vody, ktorý sa dal na repas.  
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/ - oslovil jednu spoločnosť na zaslanie cenových ponúk 
ohľadom stroja- traktorbager pre zamestnancov obce. Ponuky môže rozposlať aj poslancom. 
Je možnosť aj odprezentovať túto ponuku na zastupiteľstve.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Z Á V E R 
 
 

Starostka obce  poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie  ukončila. 
V Klokočove  11. marca   2021. 
Koniec 11:30  h. 
 
 
 
Overovatelia: 
Mgr. Jozef Gondek....... .............................................................................................................. 
 
Štefan Želiecky........................................................................................................................... 
 
 
Zapisovateľka: 
Mgr. Paula Pápolová..................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Jana Foldinová 
             starostka obce 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
Prílohu Zápisnice z 24.  zasadnutia OcZ tvoria uznesenia a zvukový záznam. 


