
 Z Á P I S N I C A 
z  23. zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Klokočov  

z 11. decembra  2020 
________________________________________________________ 
 
Začiatok zasadnutia:  15:00 hod. 
Prítomní poslanci:   Vlasta Kašíková  
  Mgr. Jozef Gondek 
  Ján Hruška 
              Róbert Vlček  
   Ing. Radoslav Zajac 
  
Ospravedlnení:Veronika Haferová 
    Ján Mudrík 
                         Štefan Želiecký 
   Pavol Čagaľa      
Prítomných poslancov bola nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, čím Obecné 
zastupiteľstvo bolo spôsobilé rokovať a uznášať sa. Dvadsiate tretie   zasadnutie OcZ otvorila 
a viedla starostka obce Klokočov Jana Foldinová, ktorá zároveň privítala prítomných.   
 
Voľba návrhovej komisie a overovateľov 
 
Návrhová komisia:  Ján Hruška, Ing. Radoslav Zajac 
Overovatelia:              Mgr. Jozef Gondek, Vlasta Kašíková 
Zapisovateľka: Mgr. Paula Pápolová 
 
Hlasovanie: 

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

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

 
Prítomnosť/kvórum:  5/3     
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 292/2020 zo dňa 11.12.2020 
 
 
Schválenie programu rokovania 
Starostka obce prečítala návrh programu rokovania. Do programu rokovania boli doplnené 
body: 

b/ Informácia k zaslanému listu na VÚC Žilina 
c/ Žiadosť o odpustenie poplatku za kúrenie – Lekáreň Paracelsus, Klokočov 
d/ Tvorba fondu údržby a opráv bytový dom č.s. 846 Klokočov 
e/ Žiadosť o súhlasné stanovisko s výstavbou chaty na parcele CKN 9677/3 v kat.  
území   obce Klokočov , Doroťanka 



f/ Žiadosť p. Mariána Polku o opravu cesty a rozšírenie verejného osvetlenia v lokalite    
Podjavorová 

 
Návrh na uznesenie:Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Program 23. zasadnutia Obecného 
zastupiteľstva v  Klokočove  s doplnením 
 
 
Program rokovania:  
 
1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Voľba návrhovej komisie 
4. Schválenie programu rokovania 
5. Správa o plnení uznesení z posledných zastupiteľstiev 
6. Monitorovacia správa k plneniu programového rozpočtu Obce Klokočov – Správa 

o hospodárení k 30.09.2020 
7. Rozpočtové opatrenie č. 3/2020 – Návrh 
8. Rozpočtové opatrenie č. 1/2020 ZŠ, MŠ, CVČ – Návrh 
9. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu programového rozpočtu obce Klokočov na    

 roky 2021 – 2023 
10. a/ Návrh rozpočtu Základná škola Klokočov, ŠKD a ŠJ na rok 2021 

b/ Návrh rozpočtu Materská škola Klokočov na rok 2021 
c/ Návrh rozpočtu Centrum voľného času Klokočov na rok 2021 
d/ Programový rozpočet obce Klokočov na roky 2021 – 2023 – Návrh 

11. Novelizácia č. 14/2020 Všeobecne záväzného nariadenia Obce Klokočov č. 3/2012 
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom 
na území obce Klokočov 

12. Všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady na území Obce Klokočov na rok 2021 

13. Všeobecne záväzné nariadenie obce o miestnych daniach na území Obce Klokočov na rok 
2021 

14. Správa zo ZŠ, MŠ a CVČ Klokočov o výsledkoch a podmienkach výchovno – 
vzdelávacej činnosti za školský rok 2019/2020 

15. Schválenie inventarizačných komisií 
16. Správa o výsledku kontroly - Kontrola inventarizácie majetku a záväzkov obce Klokočov 

za rok 2019 
17. Nájom sociálneho bytu v Klokočove č. s. 846 z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

žiadateľovi J. Krišťákovi – bod odročený 
18. Žiadosť o prevod vlastníctva obecného pozemku – p. Brezina, bytom Klokočov – bod 

odročený 
19. Žiadosť o odkúpenie pozemku – p. Hrtús s manželkou, bytom Klokočov – bod odročený 
20. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2021 
21. Správa o výsledku kontroly pokladničných dokladov OÚ Klokočov za I. polrok 2020 
22. Schválenie zámeru podania žiadosti o podporu formou dotácie z Environmentálneho 

fondu, Oblasť C: Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva z pohľadu 
odpadov, Činnosť C1 Triedený zber komunálneho odpadu 

23. Správa o nedoplatkoch na DzN a dani za psa k 30.10.2020 – správa o nedoplatkoch na 
komunálnom odpade, elektrická energia, na nájomnom, na preddavku na kúrení 
k 30.10.2020 

24. Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Klokočove na rok 2021 a termíny zasadnutí 



25. Rôzne  
a/ Informácie k Biomase 
b/ Informácia k zaslanému listu na VÚC Žilina 
c/ Žiadosť o odpustenie poplatku za kúrenie – Lekáreň Paracelsus, Klokočov 
d/ Tvorba fondu údržby a opráv bytový dom č.s. 846 Klokočov 
e/ Žiadosť o súhlasné stanovisko s výstavbou chaty na parcele CKN 9677/3 v kat. území  
Klokočov , Doroťanka 
f/ Žiadosť p. Mariána Polku o opravu cesty a rozšírenie verejného osvetlenia v lokalite  
Podjavorová 

26. Diskusia 
27. Záver 
 
Hlasovanie: 

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

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

 
Prítomnosť/kvórum:  5/3     
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 293/2020 zo dňa 11.12.2020 
 
Bod programu č.5 Správa o plnení uznesení z posledných zastupiteľstiev 
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/ sa opýtal na plnenie uznesenia č. 103/2019 – schválenie 
žiadosti o vybudovanie rozhlasu v časti obce Klokočov - Rybárie; Starostka odpovedala, že 
neboli schválené finančné prostriedky na doplnenie rozhlasu. Ďalej sa informoval na 
poradovník opráv ciest. Ing. V. Gajdičiarová odpovedala, že  poradovník vedie, ale nemá 
poznačené či je cesta urobená, alebo nie. Starostka sa vyjadrila, že sa poradovník zverejní na 
internetovej stránke obce.  
Uzn. č. 138/2019 – či bola oslovená SSD Žilina. Starostka odpovedala, že boli oslovení 
a pozemky upratali. Ďalej sa informoval na Uzn. č. 278/2020 a  Uzn. č. 279/2020. Starostka 
informovala poslancov, že o motorové vozidlo sa prihlásil 1 záujemca a čakáme, kým príde 
na obhliadku. Na Tatru sa v súčasnej dobe vyhotovuje znalecký posudok.  
 
Návrh na uznesenie:Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o plnení uznesení 
z posledných zastupiteľstiev ako informatívnu 
 
Hlasovanie: 

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

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Všetci za 
Prítomnosť/kvórum:  5/3     
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 294/2020 zo dňa 11.12.2020 
 
 



Bod programu č.6 Monitorovacia správa k plneniu programového rozpočtu Obce 
Klokočov,Správa o hospodárení k 30.09.2020 
Poslanci nemali k predmetnému bodu žiadne otázky. 
 
Návrh na uznesenie:Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Monitorovaciu správu 
k plneniu programového rozpočtu Obce Klokočov, Správa o hospodárení k 30.09.2020 
 
Hlasovanie: 

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

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

 
Prítomnosť/kvórum:  5/3     
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 295/2020 zo dňa 11.12.2020 
 
Bod programu č. 7  Rozpočtové opatrenie č. 3/2020 – Návrh 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu podala Ing. Jana Horčičáková. Informovala 
poslancov  o príjmoch a výdajoch v rozpočtovom opatrení.  
 
Návrh na uznesenie:Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 3/2020  
 
Hlasovanie: 

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

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

 
Prítomnosť/kvórum:  5/3     
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 296/2020 zo dňa 11.12.2020 
 
Bod programu č.8 Rozpočtové opatrenie č. 1/2020 ZŠ, MŠ, CVČ – Návrh 
A/ Rozpočtové opatrenie č. 1/2020 ZŠ Klokočov 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podala Vlasta Kašíková. Bolo 
predložené rozpočtové opatrenie ZŠ Klokočov  – sú v ňom dotácie nezaradené do rozpočtu, 
ktoré prichádzali v priebehu roka. Dotácie boli účelové. 
 
Návrh na uznesenie:Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 1/2020 ZŠ 
Klokočov  
 
Hlasovanie: 

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

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 



Prítomnosť/kvórum:  5/3     
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 297A/2020 zo dňa 11.12.2020 
 
B/ Rozpočtové opatrenie č. 1/2020 MŠ Klokočov 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podala Vlasta Kašíková. Bolo 
predložené rozpočtové opatrenie MŠ  Klokočov. p. Vlasta Kašíková informovala 
o jednotlivých položkách rozpočtového opatrenie. MŠ Klokočov získala dotáciu na udržanie 
zamestnanosti v MŠ. 
 
Návrh na uznesenie:  B/ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 1/2020  
MŠ Klokočov  
 
Hlasovanie: 

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

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  5/3     
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 297B/2020 zo dňa 11.12.2020 
 
C/ Rozpočtové opatrenie č. 1/2020 CVČ Klokočov 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podala Vlasta Kašíková. Poznamenala, 
že v  CVČ Klokočov sa neupravuje rozpočet. 
PeaeDr. Ľubomír Kadura /riadite ľ CVČ/– doplnil, že obdobie marec – jún 2020 záujmové 
útvary neprebiehali a od septembra 2020  neprebiehajú  športové krúžky. Opýtal sa, či vrátiť 
finančné prostriedky obci, alebo nakúpiť pomôcky na krúžky do CVČ  
Anna Gulčíková /kontrolórka obce/– je Zmluva o poskytnutí dotácie,  v nej je postup  ako 
naložiť s finančnými prostriedkami, ktoré sa nevyužijú 
Ing. Jana Horčičáková /pracovníčka OÚ/ - V zmysle zmluvy o poskytnutí dotácie je, že ak 
je bude nevyčerpaná dotácia, vráti sa na účet zriaďovateľa. Ak to CVČ chce použiť do 
rozpočtu, najskôr treba peniaze vrátiť a potom sa to premietne až v úprave rozpočtu na rok 
2021 pre CVČ.  
 
 V CVČ ostala nevyčerpaná dotácia z roku 2020 vo výške 1176 eur. V prípade 
otvorenia športových krúžkov bude suma použitá v roku 2021.  
 
 
Bod programu č. 9. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu programového rozpočtu 
obce Klokočov na   roky 2021 – 2023 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podala Anna Gulčíková, kontrolórka 
obce. Stanovisko rieši dodržanie zákona o rozpočtových  pravidlách.  
Pripomienka kontrolórky obce – riziko nenaplnenia prognózy podielových daní z ministerstva 
financií , nakoľko sme zaznamenali v roku 2020 pokles daní o 45. 000 eur 
Návrh na uznesenie:Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky 
k návrhu programového rozpočtu obce Klokočov na rok 2021-2023 
 
 



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

Radoslav Zajac,  Mgr. Jozef Gondek 
PROTI 0 - 

ZDRŽAL SA 
HLASOVANIA 

0 - 

 
Prítomnosť/kvórum:  5/3     
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 298/2020 zo dňa 11.12.2020 
 
 
Bod č. 10 Návrh rozpočtu Základná škola Klokočov, ŠKD a ŠJ na rok 2021 
Vstupnú informáciu podala Vlasta Kašíková. Informovala, že sa má sa zvýšiť minimálna 
mzda – nepedagogickí pracovníci – cca o 55 eur v tabuľke + navýšenie odvodov. V škole viac 
v rozpočte  na čistiace prostriedky – nutnosť stále dezinfikovať. V návrhu rozpočtu  ŠKD 
zvýšenie energií – kúrenie, voda, elektrina.  
Ing. Jarmila Kriš ťáková /riaditeľka ZŠ/– dávali regulátory na radiátory do jedálne. Ak sa 
ušetria finančné prostriedky, chce ich použiť na pec – je veľmi poruchová.  
Jana Foldinová /starostka obce/ - doplnila, že v roku by mala byť veľká úspora na kúrení 
u všetkých. Dodala, že kotolňa je už splatená.  
Návrh na uznesenie:Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočet ZŠ, ŠKD, ŠJ Klokočov 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. 299A/2020 zo dňa 11.12.2020 
 

b/ Návrh rozpočtu Materská škola Klokočov na rok 2021 
Vstupnú informáciu podala Vlasta Kašíková. Viac finančných prostriedkov dali čistiace 
prostriedky. Riaditeľka MŠ Klokočov ponížila rozpočet v položkách - Interiérové vybavenie 
500 eur, kancelárske potreby 500 eur, knihy, časopisy, učebné pomôcky  500 eur.  
 
Návrh na uznesenie:Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočet MŠ  Klokočov s úpravami 
Hlasovanie: 

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

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

 
Prítomnosť/kvórum:  5/3     
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 299B/2020 zo dňa 11.12.2020 



 
c/ Návrh rozpočtu CVČ  Klokočov na rok 2021 

Vstupnú informáciu a o jednotlivých položkách rozpočtu informoval riaditeľ CVČ Klokočov. 
Zvyšuje sa priemerná mzda zamestnancov – tieto finančné prostriedky sa snažili ušetriť 
znížením fin. prostriedkov z iných položiek. Z tohto roku sa vracia 1176 eur, s tým, že ak sa 
krúžky rozbehnú, suma vráti do CVČ.  
 
Návrh na uznesenie:Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočet CVČ  Klokočov s úpravami 
Hlasovanie: 

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

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

 
Prítomnosť/kvórum:  5/3     
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 299C/2020 zo dňa 11.12.2020 
 

d/ Programový rozpočet obce Klokočov na roky 2021 – 2023 – Návrh 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu podala Ing. Jana Horčičáková /pracovníčka obce/.  
Jana Foldinová /starostka obce/ - vyjadrila sa k rozpočtu obce. Navrhla niečo presunúť aj na 
komunikácie. Ďalej informovala, že jej zámerom je vybudovanie resp. rozšírenie cintorína. 
Momentálne sme sa zamerali na vysporiadanie a odkúpenie pozemkov, pozývajú sa vlastníci 
pozemkov podľa projektu, ktorý je na obci vypracovaný, ale na vykupovanie neostali 
v rozpočte peniaze. Starý cintorín treba pletivo a chodníky urobiť svetla. Ďalej informovala 
poslancov o veľmi zlom stave vozového parku obce. Zámerom je kúpa traktorbagra, ktorý by 
sa zobral na splátky, nakoľko kotolňa je splatená. Je potrebné generálku motora traktora 63. 
Aj na druhom traktore Zetor 162 je potrebné generálka. Tretia vec – osobné auto – fábia je na 
dožitie. Čo sa týka budovy- bývalých kasární – v územnom pláne je to vedené na  domov 
dôchodcov, avšak momentálne výzva nie je. Skôr na budovu urobiť projekt na nájomné 
sociálne byty pre dôchodcov cez ŠFRB, až budova neschátra úplne. Domov dôchodcov je 
veľmi náročný aj na financovanie  z obce. Starostka sa vyjadrila, že aspoň pre začiatok dať  
vypracovať projekt na malé bytové jednotky pre dôchodcov, aby v prípade výzvy sme sa 
mohli zapojiť. A ak by poslanci súhlasili, začala by riešiť aj predprípravu pre vysporiadanie 
pozemkov pod hroby – rozšírenie cintorína.  
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/ - obec musí zháňať finančné prostriedky aj cez 
projekty, zapájať sa do výziev 
Jana Foldinová /starostka obce/ - do výziev sa obec zapája, ale bohužiaľ niektoré projekty 
neprechádzajú.  
Róbert Vlček /poslanec obce/ - navrhol do plánu kontrolnej činnosti kontrolórky obce 
zahrnúť vypracovať zoznam projektov, ktoré obec vypracovala za rok 2019/2020 

Ďalej, v diskusii poslanci žiadajú predložiť, ako majú TJ Klokočov rozúčtované 
jednotlivé finančné prostriedky – ako ich využívajú.  
 Následne v diskusii sa informoval na jednotlivé položky rozpočtu Ing. Radoslav Zajac. 
A opýtal sa, či sa niečo nedá ušetriť na kultúrnych podujatiach a presunúť peniaze, napr. aj na 
cesty.  Starostka obce mu odpovedala, že ak bude situácia lepšia, kultúrne podujatie sa bude 
konať – hody. V roku 2020 nebolo uvítanie detí, hodové slávnosti, váľanie mája, Konečná, 
stretnutie s dôchodcami. Všetky tieto finančné prostriedky pohltila krízová situácia 
s Covidom. V diskusii sa vyjadrila účtovníčka obce, že bolo schválených 22.000 eur na cestu 



do Kornice – stará cesta. Obec nemala na výber a musela zabezpečiť 3 kolá testovania. 
Oprava cesty do Kornice sa musela odložiť a financovať testovanie. Na refundáciu 
finančných prostriedkov musíme čakať. Poslanec Róbert Vlček skonštatoval, že financie 
v rozpočte sú len na zabezpečenia základných potrieb obce.  
 
Návrh na uznesenie:Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Programový rozpočet obce Klokočov 
na roky 2021-2023 s úpravami 
 
Hlasovanie: 

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

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  5/3     
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 300/2020 zo dňa 11.12.2020 
 
Bod č. 11 Novelizácia č. 14/2020 Všeobecne záväzného nariadenia Obce Klokočov č. 
3/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení 
so sídlom na území obce Klokočov 
V predmetnom bode rokovania, na základe schválených rozpočtov,  sa schválila Novelizácia 
č. 14/2020 VZN Obce Klokočov č. 3/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 
dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Klokočov  
 
Návrh na uznesenie:Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Novelizáciu č. 14/2020 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 Vlasta Kašíková, Ján Hruška,  Róbert Vlček, Ing. 
Radoslav Zajac,  Mgr. Jozef Gondek 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  5/3     
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 301/2020 zo dňa 11.12.2020 
 
Bod č. 14 Správa zo ZŠ, MŠ a CVČ Klokočov o výsledkoch a podmienkach výchovno – 
vzdelávacej činnosti za školský rok 2019/2020 
Ing. Jarmila Kriš ťáková /riaditeľka ZŠ/ - predniesla správu zo ZŠ Klokočov o výsledkoch 
a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti za školský rok 2019/2020. Správa obsahuje 
výsledok dotazníkov, ako žiaci vnímali dištančné vyučovanie. Väčšine žiakov nevyhovovalo 
dištančné vyučovanie, mnohí nato nemali podmienky.  
Bc. Ingrid Časnochová /riaditeľka MŠ/ - predniesla správu z MŠ  Klokočov o výsledkoch 
a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti za školský rok 2019/2020. Počas prerušenia 
prevádzky MŠ, z dôvodu Covid bola vytvorená uzatvorená skupina pre rodičov, deti 
a učiteľky, ktorú majú doteraz. Správa obsahuje aj údaje o finančnom zabezpečení. 
PaeaDr. Ľubomír Kadura/riadite ľ CVČ/ - predniesol  správu z CVČ   Klokočov 



o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti za školský rok 2019/2020. 
V správe sú uvedené údaje o počte žiakov v jednotlivých záujmových útvaroch, podujatia 
mimo pravidelnom činnosti záujmových útvarov.  
 
Návrh na uznesenie:Obecné zastupiteľstvo schvaľujeSprávu ZŠ Klokočov o výchovno – 
vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020  
 
Hlasovanie: 

ZA 4 Vlasta Kašíková, Mgr. Jozef Gondek, Ján Hruška ,  
Ing. Radoslav Zajac 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
1 Róbert Vlček 

Prítomnosť/kvórum:  5/3     
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 302A/2020 zo dňa 11.12.2020 
 
Návrh na uznesenie:Obecné zastupiteľstvo schvaľujeSprávu MŠ Klokočov o výchovno – 
vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020  
 
Hlasovanie: 

ZA 4 Vlasta Kašíková, Mgr. Jozef Gondek, Ján Hruška ,  
Ing. Radoslav Zajac 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
1 Róbert Vlček 

Prítomnosť/kvórum:  5/3     
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 302B/2020 zo dňa 11.12.2020 
 
Návrh na uznesenie:Obecné zastupiteľstvo schvaľujeSprávu CVČ  Klokočov o výchovno – 
vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020  
Hlasovanie: 

ZA 4 Vlasta Kašíková, Mgr. Jozef Gondek, Ján Hruška ,  
Ing. Radoslav Zajac 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
1 Róbert Vlček 

Prítomnosť/kvórum:  5/3     
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 302C/2020 zo dňa 11.12.2020 
 
Bod č. 12 Všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady na území Obce Klokočov na rok 2021 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podala pracovníčka z úseku odpadového 
hospodárstva. Informovala poslancov o postupe pri tvorbe nákladov na rok 2021, ktoré 
očakávame vo výške 79.920 eur. K predpokladaným nákladom na rok 2020 je prirátaný 
príplatok za triedenie komunálneho odpadu /nové náklady od roku 2021/ a navýšenie sumy 
pri miere vytriedenia, ktorá sa pri rovnakej miere vytriedenia navyšuje automatický zo 
zákona.  Návrh poplatku, aby obec na odpad nedoplácala, je 27,37 eura.  



 Vzhľadom na vysoké náklady na vývoz odpadu sa v diskusii poslanci dohodli na 
konečnú sadzbu 0,060 eur/deň/osoba čo činí 21,90 eur na osobu/rok. Pre podnikateľské 
subjekty sa zvýšil koeficient na 0,4 a ostáva vo VZN ostáva úľava 30% pre osoby ZŤP so 
sprievodom. 
Návrh na uznesenie:Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie 
č.2/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady  a drobné   stavebné odpady na území 
Obce Klokočov na rok 2021 s úpravou 
 
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. 303/2020 zo dňa 11.12.2020 
 
Bod č. 13 Všeobecne záväzné nariadenie obce o miestnych daniach na území Obce 
Klokočov na rok 2021 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podala Ing. Veronika Gajdičiarová 
/pracovníčka OÚ/. Vo VZN boli upravené sadzby dane nasledovne: 
0,100 eura za stavby na bývanie a drobné stavby 
0,600 eura za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu 
0,700 eura za priemyselné stavby 
0,700 eura za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť 
0,110 eura za ostatné stavby 
 
0,200 eura za byty 
0,200 eura za nebytové priestory, ktoré neslúžia na podnikanie a inú zárobkovú činnosť 
0,900 eura za nebytové priestory, ktoré sa využívajú na podnikanie a inú zárobkovú činnosť 
1,50 eura za užívanie verejného priestranstva 
0,330 eura na osobu a prenocovanie 
 
Návrh na uznesenie:Obecné zastupiteľstvo schvaľujeVšeobecne záväzné nariadenie obce č. 
3/2020 o miestnych daniach na území Obce  Klokočov na rok 2021 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. 304/2020 zo dňa 11.12.2020 
 
Bod č. 15  Schválenie inventarizačných komisií 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu podala Elena Stopková /pracovníčka OÚ/. 
Informovala o zmene predsedu v DIK za OÚ Klokočov, kde je teraz Ján Mudrík. MŠ 
Klokočov teraz je Henrieta Zajacová. Do DIK DHZO Klokočov bol doplnený p. Štefan 



Valčuha ml. 
 
Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predsedu a členov hlavnej 
inventarizačnej komisie na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a 
záväzkov obce Klokočov k 31.12.2020 
Predseda: Kašíková Vlasta 
Členovia: Mgr. Gondek Jozef, Želiecký Štefan 
B/ schvaľuje  
predsedov a členov dielčich inventarizačných komisií (DIK) na vykonanie inventarizácie 
majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce Klokočov k 31.12.2020 
 
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. 305/2020 zo dňa 11.12.2020 
Pozn. Celé znenie uznesenia tvorí prílohu zápisnice.  
 
Bod č. 16 Správa o výsledku kontroly - Kontrola inventarizácie majetku a záväzkov 
obce Klokočov za rok 2019 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu podala kontrolórka obce Anna Gulčíková. 
Informovala poslancov o nedostatkoch zistených pri kontrole inventarizácie majetku 
a záväzkov obce Klokočov za r. 2019. Chýbajú podpisy hmotne zodpovedných osôb, 
rozlišovať inventarizačný zápis a inventúrny zápis, člen inventarizačnej komisie nemôže 
vykonávať inventúru bez hmotne zodpovednej osoby, inventarizácia musí byť ukončená do 
konca januára - prezenčné listiny taktiež do konca januára.  
 
Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu kontrolórky obce 
o výsledku kontroly inventarizácie majetku  a záväzkov obce   Klokočov  za r. 2019 
 
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. 306/2020 zo dňa 11.12.2020 
 
Bod č. 17 Nájom sociálneho bytu v Klokočove č. s. 846 z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa žiadateľovi J. Krišťákovi 
Z dôvodu nedostatočného počtu poslancov na schválenie nájmu sociálneho bytu, bol bod 
odročený.  
 
Bod č. 18 Žiadosť o prevod vlastníctva obecného pozemku – p. Brezina, bytom Klokočov 



– bod odročený 
Z dôvodu nedostatočného počtu poslancov na schválenie nájmu sociálneho bytu, bol bod 
odročený.  
 
Bod č. 19 Žiadosť o odkúpenie pozemku – p. Hrtús s manželkou, bytom Klokočov – bod 
odročený 
Z dôvodu nedostatočného počtu poslancov na schválenie nájmu sociálneho bytu, bol bod 
odročený. 
 
Bod č. 20 Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2021 
Kontrolórka obce predniesla návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021. Do plánu 
kontrolnej činnosti bol doplnený bod: Zoznam žiadostí a projektov za rok 2019 a 2020 
s dôvodom, prečo projekty neprešli.  
 
Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej 
kontrolórky na I. polrok 2021 s doplnením  
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. 307/2020 zo dňa 11.12.2020.  
 
Bod č. 21 Správa o výsledku kontroly pokladničných dokladov OÚ Klokočov za I. 
polrok 2020 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podala kontrolórka obce Anna 
Gulčíková. Predmetom kontroly bola kontrola pokladničných dokladov a súvisiacej agendy. 
Nie je stanovený limit pokladničnej hotovosti v pokladni na vodu a devízová pokladňa. 
Doporučuje devízovú pokladňu zrušiť – bola tam len jedna úhrada z nej.  
 
Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu kontrolórky obce 
o výsledku kontroly pokladničných dokladov OU Klokočov za I.   polrok 2020  
 
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. 308/2020 zo dňa 11.12.2020.  
 
Bod č.22 Schválenie zámeru podania žiadosti o podporu formou dotácie 
z Environmentálneho fondu, Oblasť C: Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového 
hospodárstva z pohľadu odpadov, Činnosť C1 Triedený zber komunálneho odpadu 



Vstupnú informáciu podala Paula Pápolová, pracovníčka OÚ. Obec má zámer zapojiť sa do 
projektu, zameraného na činnosti týkajúce sa  biologický rozložiteľného komunálneho 
odpadu. V projekte žiadame kolesový traktor s príslušenstvom   a traktorovým prívesom. 
Maximálna výška žiadanej dotácie je 80.000 eur, spoluúčasť obce 5%.  
 
Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer podania žiadosti o podporu 
formou dotácie z Environmentálneho fondu, Oblasť C: Rozvoj odpadového hospodárstva 
a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov,  Činnosť C1 Triedený zber komunálneho 
odpadu 
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. 309/2020 zo dňa 11.12.2020.  
 
Bod č.23 Správa o nedoplatkoch na DzN a dani za psa k 30.10.2020 – správa 
o nedoplatkoch na komunálnom odpade, elektrická energia, na nájomnom, na 
preddavku na kúrení k 30.10.2020 
Pracovníčky obecného úradu informovali poslancov o nedoplatkoch na nájomnom a službách 
spojenc´h s užívaním bytom, nedoplatky na komunálnom odpade, daní z nehnuteľnosti a psa, 
nedoplatkoch na vykurovaní a elektrickej energie.  
 
Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o nedoplatkoch na DzN 
a dani za psa k 30.10.2020 – správa o nedoplatkoch na  komunálnom odpade, elektrická 
energia, na nájomnom, na preddavku na kúrení    k 30.10.2020 
 
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. 310/2020 zo dňa 11.12.2020.  
 
Bod č.24 Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Klokočove na rok 2021 a termíny 
zasadnutí 
V diskusii,  poslanci navrhli zasadnutia obecného zastupiteľstva zvolávať na štvrtok o 9:00 
hod.  
 
Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán zasadnutí Obecného 
zastupiteľstva v Klokočov na rok 2021 a termíny zasadnutí  so  zmenou. 
 
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. 311/2020 zo dňa 11.12.2020.  
 
Bod č. 25a/ Informácie k Biomase 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu podala Elena Stopková, pracovníčka OÚ. Vo veci 
Biomasa nás zastupuje p. JUDr. Stopka. Biomasa chcela obec Klokočov vyplatiť starým 
kotlom, s čím obec nesúhlasila. Naposledy bola podaná  na okresnú prokuratúru sťažnosť od 
štyroch obcí na Biomasu. Okresná prokuratúra v Žiline rozhodla a zamietla sťažnosť ako 
neodôvodnenú. Momentálne je to v takom štádiu, že dve zúčastnené obce si zajednali 
nezávislého znalca, ktorý preverí ich posudky a podľa výsledku sa rozhodne čo ďalej.  
 
Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie k Biomase 
 
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. 312/2020 zo dňa 11.12.2020.  
 
Bod č. 25b/ Informácia k zaslanému listu na VÚC Žilina 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu podala Elena Stopková, pracovníčka OÚ. Dňa 
16.10.2020 sme zaslali predsedníčke VÚC Žilina žiadosť o pomoc pri riešení problému 
s poskytovaním primárneho problému s poskytovaním zdravotnej  starostlivosti v obci 
Klokočov – kde sme vysvetlili našu nepriaznivú situáciu. Obvodnému lekárovi  skončila dňa  
30.11. 2020 výpovedná lehota k výpovedi nájmu. Obec investovala do materiálno – 
technického vybavenia nemalé finančné prostriedky. V  súčasnej dobe je zdravotná 
starostlivosť poskytovaná výhradne v Turzovke.  
Starostka obce sa vyjadrila, že lekára zháňa, aj lekárov oslovila, ale oni potrebujú atestáciu na 
vykonávanie ambulantného lekára. Teraz sú otvorené možnosti, keď máme k dispozícii voľné 
priestory ambulancie. Ak náhodou aj niekto z poslancov by mal možnosti, alebo by poznal 
lekára, ktorý by chcel ordinovať v Klokočove, nech ho skúsi osloviť. 
 
Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie      list zaslaný  na VÚC Žilina 
v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v obci   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. 313/2020 zo dňa 11.12.2020.  
 
Bod č. 25c/ Žiadosť o odpustenie poplatku za kúrenie – Lekáreň Paracelsus, Klokočov  
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu podala Jana Foldinová, starostka obce. Na OÚ bola 
doručená žiadosť o odpustenie poplatkov za kúrenie od lekárne Paracelsus v Klokočove, 
v ktorej žiada o refundáciu platieb za kúrenie v období pandémie resp. o odpustenie budúcich 
platieb za kúrenie počas mimoriadnej epidemiologickej situácie. Ďalej sa vyjadrila, že lekáreň 
je veľmi ústretová. Aj napriek tomu že odišiel lekár a je takáto nepriaznivá situácia, naďalej 
sú tu pre našich občanov a v prípade potreby rozvezú  lieky či zdravotnícke pomôcky aj 
domov. 
Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  refundáciu platieb lekárni Paracelsus 
v Klokočove v období pandémie počas roka 2020  a odpustenie platieb za kúrenie počas roka 
2021 
 
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. 314/2020 zo dňa 11.12.2020.  
 
Bod č. 25d/ Tvorba fondu údržby a opráv bytový dom č.s. 846 Klokočov 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu podala Jana Foldinová, starostka obce. Vysvetlila 
poslancom, že v bytovke č.s. 846 v Klokočove sa tvorí Fond údržby a opráv a od roku 2018 sme do 
fondu ako obec neprispievali – máme tam obecný byt. Do fondu treba doplatiť 3 roky a tento rok sa 
suma do fondu opráv navýšila na dvojnásobok, z dôvodu, že tam je poškodená strecha a je to potrebné 
riešiť.  
 
Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stav Fondu údržby a opráv v bytovom 
dome  č.s. 846, navýšenie mesačného príspevku do Fondu údržby a opráv na sumu 26,48 € od 
01.01.2021 a nedoplatok za roky 2018 – 2020    vo výške 476,64 €  
 
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. 315/2020 zo dňa 11.12.2020.  
 
Bod č. 25e/ Žiadosť o súhlasné stanovisko s výstavbou chaty na parcele CKN 9677/3 
v kat. území Klokočov , Doroťanka 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu podala Ing. V. Gajdičiarová, pracovníčka OÚ. Na 
OÚ bola doručená žiadosť o súhlasné stanovisko k výstavbe rekreačnej chaty v katastrálnom 
území Klokočov, Doroťanka. Bolo doložené stanovisko z CHKO v spolupráci so životným 



prostredím. Drevený domček bude umiestnený na pozemku o výmere 300 m2 bez oplotenia 
pozemku.   
Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  výstavbu rekreačnej chaty   na parcele 
CKN 9677/3  BeMi realitná kancelária, Matičné námestie 1427, Čadca  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/ o d p o r ú č a 
     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. 316/2020 zo dňa 11.12.2020.  
 
Bod č. 25f/ Žiadosť p. Mariána Polku o opravu cesty a rozšírenie verejného osvetlenia 
v lokalite Podjavorová 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podala Jana Foldinová, starostka obce. 
Jedná sa o lokalitu Javorová, smerom k Bielskemu, p. Muchovej. Je to cesta čiastočne 
asfaltová, čiastočne štrková. Najnutnejšie úseky boli cesty boli urobené. Ďalej sa vyjadrila 
Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka obce/ - informovala,  že cesta nie je ani v užívaní, ani vo 
vlastníctve obce. Je urobená cez družstevný lán, nikto zo žiadateľov nie je vlastníkom na 
parcele, po ktorej cesta vedie.  
 
Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo súhlasí  s opravou prístupovej cesty smerom 
Podjavorová so spoluúčasťou občanov, ktorí nemajú    v obci   Klokočov trvalý pobyt. Obec 
poskytne techniku a vlastníci nehnuteľností si    zabezpečia materiál a súhlasy od vlastníkov 
pozemkov pod prístupovou cestou.  Žiadosť  o verejné osvetlenie už bola zaradená do 
poradovníka a realizácia bude vykonaná v závislosti od objemu finančných prostriedkov obce. 
 
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. 317/2020 zo dňa 11.12.2020.  
 

 
 
 
 

 
 



Z Á V E R 
 
 

Starostka obce  poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie  ukončila. 
V Klokočove  11. decembra    2020. 
Koniec 20:40  h. 
 
 
 
Overovatelia: 
Vlasta Kašíková......... .............................................................................................................. 
 
Mgr. Jozef  Gondek................................................................................................................... 
 
 
Zapisovateľka: 
Mgr. Paula Pápolová..................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Jana Foldinová 
             starostka obce 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
Prílohu Zápisnice z 23.  zasadnutia OcZ tvoria uznesenia a zvukový záznam. 


