
 Z Á P I S N I C A
z 29. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Klokočov

z 3. septembra 2021

Začiatok zasadnutia : 15.00 hod.

Prítomní poslanci:   Ján Hruška
                                Ing. Radoslav Zajac
                                Vlasta Kašíková
                                Veronika Haferová
                                Róbert Vlček
                                Mgr. Jozef Gondek
Ospravedlnení:        Ján Mudrík
                                Pavol Čagaľa
                                Štefan Želiecký
Prítomných  poslancov  bola  nadpolovičná  väčšina  všetkých  poslancov,  čím  Obecné
zastupiteľstvo  bolo  spôsobilé  rokovať  a uznášať  sa.  Dvadsiate  deviate  zasadnutie  OcZ
otvorila a viedla starostka obce Klokočov Jana Foldinová, ktorá zároveň privítala prítomných.

Voľba návrhovej komisie a overovateľov
 
Návrhová komisia:   Vlasta Kašíková, Róbert Vlček
Overovatelia:            Veronika Haferová, Mgr. Jozef Gondek
Zapisovateľka:          Ing. Veronika Gajdičiarová

Hlasovanie:
ZA 6 Ján Hruška,  Ing. Radoslav Zajac, Vlasta Kašíková,

Veronika  Haferová,  Róbert  Vlček,  Mgr.  Jozef
Gondek

PROTI 0 -
ZDRŽAL SA

HLASOVANIA
0 -

Prítomnosť/kvórum: 6/4
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 394/2021 zo dňa 03.09. 2021

Schválenie programu rokovania
Starostka obce prečítala návrh programu rokovania. Do programu rokovania boli doplnené
body: 19/ Rôzne:
19b/ Informácia – Biomasa
19c/  Žiadosť o urgentnú opravu cesty  asfaltovým povrchom v celom rozsahu v časti  obce
Klokočov – Ústredie 
     

Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  Program 29. 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. Monitorovacia správa k plneniu programového rozpočtu obce Klokočov
7. Konsolidovaná výročná správa obce Klokočov za rok 2020
8. Rozpočtové opatrenie č.4/2021
9. Návrh VZN č.4/2021 o opatrovateľskej službe, spôsobe určenia a výške úhrady
10. Správa o nedoplatkoch, elektrické energia, na nájomnom a kúrení k 30.06.2021
11. Návrh na odpustenie a odpísanie nevymožiteľných pohľadávok obce
12. Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ Klokočov
13. a/  Presun  finančných  prostriedkov  z rozpočtu  obce  určených  na  nákup  osobného

automobilu 
b/ schválenie nákupu osobného motorového vozidla formou leasingu
c/ schválenie leasingu na nákup osobného automobilu

14. Schválenie typu a parametrov osobného motorového vozidla 
15. a/ Nákup obecnej techniky – traktor-báger – schválenie

b/ schválenie leasingu na traktor-báger
16. Schválenie  úveru  na  rekonštrukcie  miestnych  komunikácií  v obci-  nová  pokládka

asfaltu 
17. a/ Prerokovanie zámeru zapojiť sa do výzvy  - Ochrana a využívanie vôd

b/ schválenie zadania vypracovania žiadosti
c/  schválenie 5% spoluúčasti z celkovej požadovanej sumy

18. a/ Prerokovanie zámeru zapojiť sa do výzvy na Zníženie energetickej náročnosti 
verejných budov
b/  schválenie zadania vypracovania žiadosti
c/  schválenie 5% spoluúčasti z celkovej požadovanej sumy

19. Rôzne
a/  Informácia k vypracovaniu žiadosti  o nenávratný finančný príspevok – výzva na
Podporu opatrovateľskej služby
b/ Informácia – Biomasa
c/ Žiadosť o urgentnú opravu cesty v celom rozsahu v časti obce Klokočov – Ústredie
asfaltom

20. Diskusia
21. Záver

Hlasovanie:
ZA 6 Ján Hruška,  Ing. Radoslav Zajac, Vlasta Kašíková,

Veronika  Haferová,  Róbert  Vlček,  Mgr.  Jozef
Gondek

PROTI 0 -
ZDRŽAL SA

HLASOVANIA
0 -

Prítomnosť/kvórum: 6/4
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 395/2021 zo dňa 03.09. 2021

Bod č. 5 Správa o     plnení uznesení z     posledných zastupiteľstiev  
Poslanci nemali k uvedenému bodu rokovania žiadne námietky.



Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo  berie   na  vedomie správu  o plnení  uznesení
z posledných zastupiteľstiev ako informatívnu.

Hlasovanie:
ZA 6 Ján Hruška,  Ing. Radoslav Zajac, Vlasta Kašíková,

Veronika  Haferová,  Róbert  Vlček,  Mgr.  Jozef
Gondek

PROTI 0 -
ZDRŽAL SA

HLASOVANIA
0 -

Prítomnosť/kvórum: 6/4
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 396/2021 zo dňa 03.09. 2021

Bod č. 6. Monitorovacia správa k     plneniu programového rozpočtu obce Klokočov  
Vstupnú  informáciu  k predmetnému  bodu  rokovania  podala  Ing.  Jana  Horčičáková,
pracovníčka OÚ. K 30.6.  2021 boli  príjmy naplnené na 54 %, výdavky na   44%, máme
rezervu.

Návrh  na  uznesenie:  Obecné  zastupiteľstvo  berie   na  vedomie Monitorovaciu  správu
k plneniu programového rozpočtu Obce Klokočov. Správa o hospodárení k 30.6. 2021.

Hlasovanie:
ZA 6 Ján Hruška,  Ing. Radoslav Zajac, Vlasta Kašíková,

Veronika  Haferová,  Róbert  Vlček,  Mgr.  Jozef
Gondek

PROTI 0 -
ZDRŽAL SA

HLASOVANIA
0 -

Prítomnosť/kvórum: 6/4
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 397/2021 zo dňa 03.09. 2021

Bod č. 7. Konsolidovaná výročná správa obce Klokočov za rok 2020
Vstupnú  informáciu  k predmetnému  bodu  rokovania  podala  Ing.  Jana  Horčičáková,
pracovníčka OÚ.  Zo začiatku sú klasické opisy. Je to to isté, ako bol schválený záverečný
účet.

Návrh  na  uznesenie:  Obecné  zastupiteľstvo  berie   na  vedomie Konsolidovanú  výročnú
správu Obce Klokočov za rok 2020
    
Hlasovanie:

ZA 6 Ján Hruška,  Ing. Radoslav Zajac, Vlasta Kašíková,
Veronika  Haferová,  Róbert  Vlček,  Mgr.  Jozef
Gondek

PROTI 0 -



ZDRŽAL SA
HLASOVANIA

0 -

Prítomnosť/kvórum: 6/4
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 398/2021 zo dňa 03.09. 2021

Bod č. 8. Rozpočtové opatrenie č. 4/2021
Vstupnú  informáciu  k predmetnému  bodu  rokovania  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. 4/2021

Hlasovanie:
ZA 6 Ján Hruška,  Ing. Radoslav Zajac, Vlasta Kašíková,

Veronika  Haferová,  Róbert  Vlček,  Mgr.  Jozef
Gondek

PROTI 0 -
ZDRŽAL SA

HLASOVANIA
0 -

Prítomnosť/kvórum: 6/4
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 399/2021 zo dňa 03.09. 2021

Bod  č. 9. Návrh VZN č. 4/2021  o     opatrovateľskej službe, spôsobe určenia a     výške úhrady  
Základnu  informáciu  podala  Ing.  Veronika  Gajdičiarová,  prac.  OÚ,  VZN  vypracovala  p.
Fujaková, prac. OÚ. VZN bude pravdepodobne prílohou žiadosti o poskytnutie nenávratného
finančného  príspevku  –  výzva  na  Podporu  opatrovateľskej  služby.  Starostka  obce  Jana
Foldinová  doplnila,  že  výška  úhrady  za  opatrovateľskú  službu  je  0,80  eur  za    1  hod.
poskytovanej služby, teda, či ostaneme pri tejto výške, alebo ju chcete zvýšiť. Opatrovaný
musí úhradu zaplatiť obci. Ak by projekt prešiel, obec ušetrí finančné prostriedky, len sa musí
zaplatiť spoluúčasť. 

Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje   VZN č.  4/2021 o opatrovateľskej
službe,  spôsobe určenia a výške úhrady za poskytované sociálne služby. Výška úhrady za
opatrovateľskú službu je 0,80 eur za 1 hod. poskytovanej služby.

Hlasovanie:
ZA 6 Ján Hruška,  Ing. Radoslav Zajac, Vlasta Kašíková,

Veronika  Haferová,  Róbert  Vlček,  Mgr.  Jozef
Gondek

PROTI 0 -
ZDRŽAL SA

HLASOVANIA
0 -

Prítomnosť/kvórum: 6/4



Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 400/2021 zo dňa 03.09. 2021

Bod č. 10. Správa o     nedoplatkoch, elektrická energia, na nájomnom a     kúrení k     30.6. 2021   
Informáciu  podala  Jana  Foldinová,  starostka  obce.  Jedná sa  o dlhodobé nedoplatky,  sú to
exekúcie,  sú tam aj splátkové kalendáre, musíme ich ale vymáhať individuálne.

Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo berie  na vedomie Správu o nedoplatkoch na
nájomnom  a službách  spojených  s užívaním  bytov  a nebytových  priestorov  a správu
o nedoplatkoch na vykurovaní k 30.6.2021.

Hlasovanie:
ZA 6 Ján Hruška,  Ing. Radoslav Zajac, Vlasta Kašíková,

Veronika  Haferová,  Róbert  Vlček,  Mgr.  Jozef
Gondek

PROTI 0 -
ZDRŽAL SA

HLASOVANIA
0 -

Prítomnosť/kvórum: 6/4
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 401/2021 zo dňa 03.09. 2021

Bod č. 11. Návrh na odpustenie a     odpísanie nevymožiteľných pohľadávok obce  
Starostka obce Jana Foldinová informovala, že sa jedná o 4 ľudí, radili sme sa s právnikom,
ktorý navrhol takýto postup odpísať nevymožiteľné pohľadávky z dôvodu viacerých exekúcií
a zlej vymožiteľnosti. Ďalej bolo odpustenie platby za vykurovanie spoločných priestorov v
byt. dome č. 1083. Jedná sa o dvoch vlastníkov v byt. dome č. 1083, ktorí dali na OZ žiadosť
o  odpustenie  z  dôvodu  toho,  že  v  chodbe  nie  je  merač  na  teplo.  Po  zapojení  nového
elektrického kúrenia na chodbe bytového domu č. 1083, kde bude samostatný merač, bude
odber za teplo rozúčtovaný podľa plochy bytu všetkým vlastníkom bytov.

Návrh  na  uznesenie:  Obecné  zastupiteľstvo schvaľuje odpustenie  a odpísanie
nevymožiteľných pohľadávok v zmysle článku XII. Bod 3 Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom obce Klokočov:      Bujok R., adresa pobytu nie je známa, v hodnote 36,41 Eur, 
Magdinová E., Bojná  v hodnote 37,53 Eur,  Gajdošová A., Klokočov v hodnote 143,47 Eur,
Sojčáková A., Čadca v hodnote 143,47 Eur  a nájomcovi č.b. 3 v bytovom dome č. 1083 za
vykurovanie spoločných priestorov a elektrickej energie za rok 2018 

Hlasovanie:
ZA 6 Ján Hruška,  Ing. Radoslav Zajac, Vlasta Kašíková,

Veronika  Haferová,  Róbert  Vlček,  Mgr.  Jozef
Gondek

PROTI 0 -
ZDRŽAL SA

HLASOVANIA
0 -



Prítomnosť/kvórum: 6/4
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 402/2021 zo dňa 03.09. 2021

Bod č. 12. Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ Klokočov
Základné informácie  podala  pracovníčka  obce  p.  Anna Škuľavíková,  je  potrebné schváliť
dátum, dokedy sa môžu podávať prihlášky. Nakoľko sa oznam bude dávať aj do regionálnej
tlače a musí to byť zverejnené aj na stránke obce, termín na doloženie dokladov vychádza na
5.10. 2021.

Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  vyhlásenie  výberového konania na
obsadenie  funkcie  riaditeľa  Základnej  školy,  Klokočov  č.  976.  Vyhlásenie  výberového
konania bude zverejnené v regionálnej  tlači,  na vebovej  stránke obce  a na úradnej  tabuli
Obce Klokočov. Termín doručenia prihlášky a potrebných dokladov do výberového konania je
do 5.10. 2021 do 15.00 hod. na adresu zriaďovateľa Obec Klokočov, Klokočov č. 962,
023 22 Klokočov 
            
Hlasovanie:

ZA 6 Ján Hruška,  Ing. Radoslav Zajac, Vlasta Kašíková,
Veronika  Haferová,  Róbert  Vlček,  Mgr.  Jozef
Gondek

PROTI 0 -
ZDRŽAL SA

HLASOVANIA
0 -

Prítomnosť/kvórum: 6/4
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 403/2021 zo dňa 03.09. 2021

Bod č. 13 a/ Presun finančných prostriedkov z     rozpočtu obce určených na nákup osobného  
automobilu
Základnú  informáciu  podala  starostka  obce  Jana  Foldinová.  Na  kúpu  nového  auta  boli
vyčlenené z rozpočtu obce finančné prostriedky vo výške 13.736,70 eur. Starostka má návrh,
aby tieto financie boli presunuté na opravu miestnych komunikácii. Firma, ktorá príde robiť
pokládku asfaltu na ceste do Kornice, by nám recyklátom navezené cesty napenetrovala. Obec
by urobila konečnú úpravu, po penetrácii by  nasypala cesty posypovým kameňom 4/8  a
zavalcovala. V pláne je urobiť 7-8 ciest.

       
Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo A/  schvaľuje  presun finančných prostriedkov
z rozpočtu obce určených  na nákup osobného motorového vozidla v sume 13.736,70 eur na
opravu miestnych komunikácií 

Hlasovanie:
ZA 6 Ján Hruška,  Ing. Radoslav Zajac, Vlasta Kašíková,

Veronika  Haferová,  Róbert  Vlček,  Mgr.  Jozef
Gondek

PROTI 0 -
ZDRŽAL SA 0 -



HLASOVANIA
Prítomnosť/kvórum: 6/4
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 404 A/2021 zo dňa 03.09. 2021

Bod č. 13b / Schválenie nákupu osobného motorového vozidla formou leasingu a     bod 13c/   
Schválenie leasingu na nákup osobného automobilu

Starostka  obce  Jana  Foldinová  podala  základnú  informáciu,  Fábia  je  vo  veľmi zlom
technickom stave, treba ju opraviť. Druhé auto Suzuky sa odpredalo. Starostka dala návrh,
aby  sa  do  obce  zakúpilo  nové  motorové  vozidlo  z dôvodu  odpredaja  Suzuky  a obec  má
k dispozícii  len fábiu a tá  je  vo veľmi zlom technickom stave.  Poslanci schválili  cenu do
18.000,- eur a nákup auta najvýhodnejšou formou. 
        

Návrh  na  uznesenie:  Obecné  zastupiteľstvo  B/   schvaľuje  nákup  osobného  motorového
vozidla  do sumy 18.000,00 eur  s DPH, najvýhodnejšou formou /  úver,  operatívny leasing
alebo leasing / 

Hlasovanie:
ZA 6 Ján Hruška,  Ing. Radoslav Zajac, Vlasta Kašíková,

Veronika  Haferová,  Róbert  Vlček,  Mgr.  Jozef
Gondek

PROTI 0 -
ZDRŽAL SA

HLASOVANIA
0 -

Prítomnosť/kvórum: 6/4
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 404 B/2021 zo dňa 03.09. 2021

Bod č. 14. Schválenie typu a     parametrov osobného motorového vozidla  
Starostka obce Jana Foldinová  s poslancami upresnila požiadavku na nákup nového auta.       

Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nákup  nového osobného motorového
vozidla do sumy 18.000,00 eur s DPH, špecifikácia motorového vozidla:  pohon 4x4,  ťažné
zariadenie,  objem motora – 1,4 l -1,8 l, pohonné hmoty – benzín
      
Hlasovanie:

ZA 6 Ján Hruška,  Ing. Radoslav Zajac, Vlasta Kašíková,
Veronika  Haferová,  Róbert  Vlček,  Mgr.  Jozef
Gondek

PROTI 0 -
ZDRŽAL SA

HLASOVANIA
0 -

Prítomnosť/kvórum: 6/4
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 405/2021 zo dňa 03.09. 2021



Bod č. 15a/. Nákup obecnej techniky – traktor-báger – schválenie,  Bod č. 15b/. Schválenie
leasingu na traktor-báger
K tomuto bodu rokovania bola prezentácia zástupcom  f. TERRASTROJ.  Poslanci schválili
nákup nového stroja – traktor-bágra. Starostka obce Jana Foldinová informovala a doplnila ju
Ing. Horčičáková, pracovníčka obce, že na nákup vozidiel sa bude robiť  zákazka s nízkou
hodnotou.

       
Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nákup obecnej techniky traktor – bager
do výšky 110.000,00 eur s DPH

Hlasovanie:
ZA 6 Ján Hruška,  Ing. Radoslav Zajac, Vlasta Kašíková,

Veronika  Haferová,  Róbert  Vlček,  Mgr.  Jozef
Gondek

PROTI 0 -
ZDRŽAL SA

HLASOVANIA
0 -

Prítomnosť/kvórum: 6/4
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 406 A/2021 zo dňa 03.09. 2021.

Ďalej poslanci schválili nákup traktor-bagra najvýhodnejšou formou pre obec. 

Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nákup obecnej techniky traktor – bager
najvýhodnejšou formou pre Obec Klokočov / úver, operatívny  leasing, leasing/ 

Hlasovanie:
ZA 6 Ján Hruška,  Ing. Radoslav Zajac, Vlasta Kašíková,

Veronika  Haferová,  Róbert  Vlček,  Mgr.  Jozef
Gondek

PROTI 0 -
ZDRŽAL SA

HLASOVANIA
0 -

Prítomnosť/kvórum: 6/4
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 406 B/2021 zo dňa 03.09. 2021

Bod. 16. Schválenie úveru na rekonštrukciu miestnych komunikácii v     obci - nová pokládka  
asfaltu
Pracovníčka  obce  Ing.  Jana  Horčičáková  podala  základné  informácie,  čo  sa  týka   vzatia
úverov  alebo  iný  zdroj  financovania.  Obec  musí  splniť  určité  podmienky,  teda  dlh  obce
nesmie prekročiť 60% a zároveň splátky nemôžu byť viac ako 25%. Vysvetlila, že obec je už
v lepšej finančnej situácii a preto si môže zobrať úver.



Návrh  na  uznesenie:  Obecné  zastupiteľstvo  schvaľuje úver  na  rekonštrukciu  miestnych
komunikácii v obci – nová pokládka asfaltom  vo výške 100.000,00 eur s DPH so splatením
úveru do 3 rokov. Poslanci sa dohodli na termíne 11.9. 2021 o 9.00 hod. pred OÚ  na stretnutí
a obhliadke  miestnych  komunikácii.  Vyberú  sa  najviac  poškodené  miestne  komunikácie
v lokalite s čo najväčším počtom rodinných domov  

Hlasovanie:
ZA 6 Ján Hruška,  Ing. Radoslav Zajac, Vlasta Kašíková,

Veronika  Haferová,  Róbert  Vlček,  Mgr.  Jozef
Gondek

PROTI 0 -
ZDRŽAL SA

HLASOVANIA
0 -

Prítomnosť/kvórum: 6/4
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 407/2021 zo dňa 03.09. 2021

Bod č. 17a/ Prerokovanie  zámeru zapojiť sa do výzvy – Ochrana a     využívanie vôd  
Bod č. 17b/ Schválenie zadania vypracovania žiadosti 
Bod č.17c/ Schválenie 5% spoluúčasti z     celkovej požadovanej sumy  
Základnú informáciu podala pracovníčka obce Ing. Gajdičiarová. Je možnosť zapojiť sa do
výzvy  na  Envirofond.  Požiadali  sme  o spracovanie  projektovej  dokumentácie  na
rekonštrukciu technológie úpravne vody. Žiadosť je nutné podať do 31.10.2021.

Návrh  na  uznesenie:  Obecné  zastupiteľstvo  A/  prerokovalo zámer  zapojiť  sa  do  výzvy
Environmentálneho fondu - Ochrana a využívanie vôd – rekonštrukcia úpravne vody
B/  schvaľuje  predloženie  žiadosti  o poskytnutie  dotácie  z  Environmentálneho  fondu  -
Ochrana a využívanie vôd- rekonštrukcia úpravne vody
C/  schvaľuje  zabezpečenie  finančných  prostriedkov  na  spolufinancovanie  realizovaného
projektu min. 5% z oprávnených nákladov 

Hlasovanie:
ZA 6 Ján Hruška,  Ing. Radoslav Zajac, Vlasta Kašíková,

Veronika  Haferová,  Róbert  Vlček,  Mgr.  Jozef
Gondek

PROTI 0 -
ZDRŽAL SA

HLASOVANIA
0 -

Prítomnosť/kvórum: 6/4
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 408/2021 zo dňa 03.09. 2021

Bod  č.  18a/  Prerokovanie   zámeru  zapojiť  sa  do  výzvy  –  na  Zníženie  energetickej
náročnosti verejných budov
Bod č. 18b/ Schválenie zadania vypracovania žiadosti 



Bod č.18c/ Schválenie 5% spoluúčasti z     celkovej požadovanej sumy  
Základné informácie k uvedenému bodu podala Ing. Veronika Gajdičiarová, prac.  obce. Je
potrebné dať  vyhotoviť  energetický audit  na budovu býv.  prevádzok.  Oslovili  sme firmu,
ktorá  nám ho  urobí,  lebo  je  súčasťou  žiadosti  o finančný  príspevok.  Tiež  by  nám vedeli
dopracovať projektovú dokumentáciu,  čo sa týka napr.  výmena svietidiel,  radiátorov. Táto
výzva je náročnejšia a je nový zákon, kde musia byť úspory energie ešte vyššie. 

Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo A/ prerokovalo zámer zapojiť sa do výzvy na
Zníženie energetickej náročnosti  verejných  budov 
B/  schvaľuje  predloženie  žiadosti  o poskytnutie  nenávratného  finančného  prostriedku  na
Zníženie energetickej náročnosti  verejných  budov – budova č.s. 1164
C/  schvaľuje  zabezpečenie  finančných  prostriedkov  na  spolufinancovanie  realizovaného
projektu min. 5% z oprávnených nákladov 

Hlasovanie:
ZA 6 Ján Hruška,  Ing. Radoslav Zajac, Vlasta Kašíková,

Veronika  Haferová,  Róbert  Vlček,  Mgr.  Jozef
Gondek

PROTI 0 -
ZDRŽAL SA

HLASOVANIA
0 -

Prítomnosť/kvórum: 6/4
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 409/2021 zo dňa 03.09. 2021

Rôzne
Bod č. 19a/ Informácia k     vypracovaniu žiadosti o     nenávratný finančný príspevok- výzva na  
Podporu opatrovateľskej služby
Informáciu podala starostka obce Jana Foldinová.

Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  Informáciu k vypracovaniu žiadosti
o nenávratný finančný príspevok – výzva na Podporu opatrovateľskej služby

Hlasovanie:
ZA 6 Ján Hruška,  Ing. Radoslav Zajac, Vlasta Kašíková,

Veronika  Haferová,  Róbert  Vlček,  Mgr.  Jozef
Gondek

PROTI 0 -
ZDRŽAL SA

HLASOVANIA
0 -

Prítomnosť/kvórum: 6/4
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 410/2021 zo dňa 03.09. 2021

Bod č. 19b/ Informácia – Biomasa
Informáciu  podala  prac.  obce  p.  Elena  Stopková.  Sú  to  úplne  nové  veci.  JUDr.  Stopka
navrhuje aby sme pokračovali ďalej,  odporúča podať dovolanie. Správny poplatok by bol



199,50  eur.  Poslanci  sa  nakoniec  dohodli,  že  sa  stretnú  na  mimoriadnom  obecnom
zastupiteľstve.

Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo A/ berie  na vedomie  Informáciu k Biomase 
B/ odročuje  tento bod na mimoriadne zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční 11.9. 2021 o 9.00
hod.

Hlasovanie:
ZA 6 Ján Hruška,  Ing. Radoslav Zajac, Vlasta Kašíková,

Veronika  Haferová,  Róbert  Vlček,  Mgr.  Jozef
Gondek

PROTI 0 -
ZDRŽAL SA

HLASOVANIA
0 -

Prítomnosť/kvórum: 6/4
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 411/2021 zo dňa 03.09. 2021

Bod č.  19c/  Žiadosť o     urgentnú opravu cesty  v     celom rozsahu v     časti  obce  Klokočov –  
Ústredie asfaltom
Je to žiadosť, ktorá bola doplnená do bodu rokovania. Starostka obce Jana Foldinová prečítala
žiadosť.  
 
Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje opravu cesty Klokočov – Ústredie
asfaltom podľa priloženej žiadosti

Hlasovanie:
ZA 6 Ján Hruška,  Ing. Radoslav Zajac, Vlasta Kašíková,

Veronika  Haferová,  Róbert  Vlček,  Mgr.  Jozef
Gondek

PROTI 0 -
ZDRŽAL SA

HLASOVANIA
0 -

Prítomnosť/kvórum: 6/4
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 412/2021 zo dňa 03.09. 2021

Diskusia:
Starostka  obce Jana  Foldinová informovala  o strojoch obce,  traktor  Zetor  6340 – išiel  na
opravu – náklady cca 1000,- eur. Na traktore – Fortera je problém s riadením – musí to prísť
pozrieť automechanik. Na traktore 1624 – neide zaradiť   rýchlosti. Belorus nebrzdí, problém
so spojkou, prešmykuje, hon tak isto, nebrzdí, tečú oleje, zlé tesnenia.

Začali sme opravovať cesty na rovinách a to navážaním recyklátu, válcovaním a následným
penetrovaním,  posyp  kameňom  4/8  a uvalcovaním.  Sú  navezené  cesty  :  Hlavice  Rieka
v Kline,  Riečky  Smiešková,  Kaduch,  Hlavice  –  u  Papíkov,  Hlavice  u  Bílskeho,  Hlavice



Janeskovia  u  Godiškovej,  Klokočov  –  ku  Rudinskému  a k Želieckému,  Kornica  –  nad
Kapličkou, Konečná u Tabačíkovej. 

Komunálny odpad
Obec  po  zvážení  a častých  vývozoch  kontajnerov,  neporiadku  a  nevzhľadnosti  začala
odoberať v lokalitách kontajnery.
Zvolali sme stretnutia obyvateľov v lokalitách a navrhli sme nový zvoz komunálneho odpadu
a triedených zložiek. V časti Riečky u Marca sa odobral kontajner, nahradil sa popolnicami.
Urobili sme dve betónové platne, kde si občania umiestnia svoje popolnice. Zakúpili sme aj
nádoby na triedenie. V časti Klokočov – Chalupisko a Kornica – Ukrajina sme zvolili vrecový
zvoz odpadu. Pracovníci obce podľa zvozového kalendára obce odpad zvážajú. 

Obecný byt č.1 na Hlaviciach č. 1083  je kompletne zrekonštruovaný, sú vymenené podlahy,
v kúpeľni je dlažba, nové omietky, je vymaľovaný, je urobené elektrické kúrenie, čakáme na
prípojku elektrickej energie na kúrenie. Byt bude následne prenajatý.



Z Á V E R

Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila.
V Klokočove 3. septembra 2021.
Koniec 19:00 h.

Overovatelia:
Veronika Haferová .............................................................

Mgr. Jozef Gondek.............................................................

Zapisovateľka:
Ing. Veronika Gajdičiarová................................................

                                                                                                 Jana Foldinová
                                                                                                  starostka obce

Prílohu Zápisnice z 29. Zasadnutia OcZ tvoria uznesenia a zvukový záznam.


