
Z Á P I S N I C A
z  35.zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Klokočov 

zo dňa 4. marca 2022
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Začiatok zasadnutia: 09:00 hod.

Prítomní poslanci:    Pavol Čagaľa
Róbert Vlček
Vlasta Kašíková

   Ing. Radoslav Zajac
Veronika Haferová

                                    Štefan Želiecký
Ospravedlnení: Ján Hruška

  Ján Mudrík
  Mgr. Jozef Gondek
  

Prítomných  poslancov  bola  nadpolovičná  väčšina  všetkých  poslancov,  čím  Obecné
zastupiteľstvo bolo spôsobilé rokovať a uznášať sa. Tridsiatepiate  zasadnutie OcZ otvorila
a viedla starostka obce Klokočov Jana Foldinová, ktorá zároveň privítala prítomných.  

Voľba návrhovej komisie a     overovateľov  

Návrhová komisia: Vlasta Kašíková, Pavol Čagaľa
Overovatelia:   Veronika Haferová, Štefan Želiecký
Zapisovateľka: Mgr. Paula Pápolová

Hlasovanie:
ZA 6 Vlasta  Kašíková,  Pavol  Čagaľa,   Róbert  Vlček,

Veronika  Haferová,  Ing.  Radoslav  Zajac,  Štefan
Želiecký

PROTI 0 -
ZDRŽAL SA

HLASOVANIA
0 -

Prítomnosť/kvórum: 6/4
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 449/2022 zo dňa 4.03.2022

Schválenie programu rokovania
Starostka obce prečítala návrh programu rokovania. 

Do programu rokovania bol doplnený bod Rôzne 
18f) Žiadosť o odpustenie nájomného – Renáta Balašová, Kvetinárstvo Klokočov 962
18g) Žiadosť o vydanie stanoviska k výstavbe rekreačných chát – Liner s.r.o., Stred č. 422,
Turzovka, v zast. za p. J. Furdana, Klokočov
18h) Informácie vodovod  Pantokova – stretnutie  vlastníkov pozemkov rodinných domov
napojených na vodovod



Návrh  na  uznesenie:  Obecné  zastupiteľstvo  schvaľuje  Program  35.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  –  Správa

o hospodárení k 31.12.2021
7. Fond prevádzky, údržby a opráva – stav k 31.12.2021

Rezervný fond obce – stav k 31.12.2021
8. Informácie k nákupu obecnej techniky – traktorbager
9. Rozpočtové opatrenie č. 1/2022
10. Schválenie  dátumu voľby kontrolóra,  schválenie  podmienok  voľby kontrolóra,  spôsob

voľby
11. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Klokočov č. 1/2022 o určení miesta a času

zápisu detí do 1. ročníka ZŠ Klokočov - schválenie
12. Schválenie vypracovania znaleckého posudku na stanovenie hodnoty kotla Biomasa za

účelom zaradenia kotla do majetku obce Klokočov
13. Dohoda  o skončení  zmluvy  o výpožičke  hnuteľného  majetku  zo  dňa  20.03.2012

a schválenie Kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva k hnuteľnému majetku nadobudnutého
na základe projektu „Přezhraniční spolupráce v regiónu Frýdlantsko – Horné Kysuce“

14. Správa kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2021
15. Správa  kontrolórky  obce  o výsledku  následnej  kontroly  na  základe  plánu  kontrolnej

činnosti
16. Schválenie priameho prenájmu obecných pozemkov p. M. Škorníkovi, Klokočov
17. Správa o činnosti kultúrneho strediska a obecnej knižnice za rok 2021 
18. Rôzne

a) Žiadosť firmy Profistavmat s.r.o. Pezinok o súhlasné stanovisko k ohláseniu  drobnej stavby
b) Informácie Spoločenstva bývalých urbarialistov, Turzovka  k nájomnej zmluve pozemkov pod

cintorín Kršeľ 
c) Informácie  k Miestnej  akčnej  skupine  Krajšie  Kysuce   –  projekt  Multifunkčného  ihriska

Klokočov – Hlavice
d) Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na rok 2022 – Základná organizácia Slovenský

zväz protifašistických bojovníkov Vysoká nad Kysucou
e) Žiadosť o odpustenie nájomného – Renáta Balašová, Kvetinárstvo Klokočov 962
f) Žiadosť  o vydanie  stanoviska  k výstavbe  rekreačných  chát  –  Liner  s.r.o.,  Stred  č.  422,

Turzovka, v zast. za p. J. Furdana, Klokočov
g) Informácie  vodovod   Pantokova  –  stretnutie  vlastníkov  pozemkov  rodinných  domov

napojených na vodovod
19. Diskusia
20. Záver
Hlasovanie:

ZA 6 Vlasta  Kašíková,  Pavol  Čagaľa,   Róbert  Vlček,
Veronika  Haferová,  Ing.  Radoslav  Zajac,  Štefan
Želiecký

PROTI 0 -
ZDRŽAL SA 0 -



HLASOVANIA
Prítomnosť/kvórum: 6/4
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 450/2022 zo dňa 4.03.2022

Bod č. 18g) Informácie vodovod  Pantokova – stretnutie vlastníkov pozemkov rodinných
domov napojených na vodovod
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania vysvetlil Ing. I. Čavajda, stavebný úsek.
Ďalej vysvetľuje, že podané veci sú informatívne, nakoľko hlavným úradom, ktorý koná vo
veci vodovodu Pantokovia je Okresný úrad životného prostredia, odbor starostlivosti o ŽP. 
Len účastníci konania majú právo pýtať si doklady a informácie na danom úrade...Obec sa
pokúsila aj o vykonanie rokovania s vlastníkmi resp. spoluvlastníkmi uvedených pozemkov
za účelom   vysporiadania  pozemkov resp. dohody  pod stavbu vodovodu už v roku 2020.
Pokus o dohodu bol neúspešný. Okresný úrad by mal  rozšíriť konanie so spoluvlastníkmi
pozemkov –  so  všetkými,  s ktorých sa  stavba  dotýka.  Ak bude dohoda neúspešná,  v tom
prípade by to bolo odstúpené na súd. Úrad ŽP určí, kto má dať žalobu. 
Aj obec môže podať žalobu, že má záujem vysporiadať pozemok pod stavbu vodovodu. Súd
môže  rozhodnúť,  že  nariadi  odkúpenie  pozemku,  nájomnú  zmluvu  alebo  aj  odstránenie
stavby. 
Všetky informácie sú na Okresnom úrade ŽP v Čadci. Obec v súčasnej dobe vykonáva kroky,
ktoré jej určil Okresný úrad ŽP. 
Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo A/ prerokovalo vodovod Pantokovia na žiadosť
zúčastnených občanov
B/ berie na vedomie informácie k vodovodu Pantokovia
Hlasovanie:

ZA 6 Vlasta  Kašíková,  Pavol  Čagaľa,   Róbert  Vlček,
Veronika  Haferová,  Ing.  Radoslav  Zajac,  Štefan
Želiecký

PROTI 0 -
ZDRŽAL SA

HLASOVANIA
0 -

Prítomnosť/kvórum: 6/4
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 451/2022 zo dňa 4.03.2022

Bod č. 5 Správa o     plnení uznesení z     posledných zastupiteľstiev  

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

ZA 6 Vlasta  Kašíková,  Pavol  Čagaľa,   Róbert  Vlček,
Veronika  Haferová,  Ing.  Radoslav  Zajac,  Štefan
Želiecký

PROTI 0 -
ZDRŽAL SA

HLASOVANIA
0 -

Prítomnosť/kvórum: 6/4
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 452/2022 zo dňa 4.03.2022



Bod  č.  6  Monitorovacia  správa  k     plneniu  programového  rozpočtu  obce  Klokočov  –  
Správa o     hospodárení k     31.12.2021  

Vstupnú   informáciu  k predmetnému  bodu  rokovania  podala  Ing.  J.  Horčičáková,
zamestnanec obce. Poslanci nemali k predmetnému bodu žiadne doplňujúce otázky.

Návrh  na  uznesenie: Obecné  zastupiteľstvo  berie  na  vedomie  Monitorovaciu  správu
k plneniu programového rozpočtu obce Klokočov – Správa o hospodárení k 31.12.2021
Hlasovanie:

ZA 6 Vlasta  Kašíková,  Pavol  Čagaľa,   Róbert  Vlček,
Veronika  Haferová,  Ing.  Radoslav  Zajac,  Štefan
Želiecký

PROTI 0 -
ZDRŽAL SA

HLASOVANIA
0 -

Prítomnosť/kvórum: 6/4
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 453/2022 zo dňa 4.03.2022

Bod č. 7 Správa Fond prevádzky, údržby a     opráva – stav k     31.12.2021  
         Rezervný fond obce – stav k     31.12.2021  

Vstupnú   informáciu  k predmetnému  bodu  rokovania  podala  Ing.  J.  Horčičáková,
zamestnanec  obce.  Z rezervného  fondu  boli  čerpané  finančné  prostriedky  na  mimoriadnu
situáciu.  Po  refundácii  tam  budú  financie  vrátené.  Poslanci  nemali  k predmetnému  bodu
žiadne doplňujúce otázky.

Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  a/Fond prevádzky, údržby
a opráv – stav k 31.12.2021, b/ Rezervný fond obce Klokočov – stav k 31.12.2021

Hlasovanie:
ZA 6 Vlasta  Kašíková,  Pavol  Čagaľa,   Róbert  Vlček,

Veronika  Haferová,  Ing.  Radoslav  Zajac,  Štefan
Želiecký

PROTI 0 -
ZDRŽAL SA

HLASOVANIA
0 -

Prítomnosť/kvórum: 6/4
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 454/2022 zo dňa 4.03.2022

Bod č. 8 Informácie k     nákupu obecnej techniky – traktorbager  
Vstupnú   informáciu  k predmetnému  bodu  rokovania  podala  Ing.  J.  Horčičáková,
zamestnanec  obce.  Doposiaľ  bola  súťaž  na  obstaranie  traktorbagra  zadávaná  2x
prostredníctvom  systému  elektronický  kontrakčný  systém.  Obe  súťaže  boli  neúspešné.
Informovala  poslancov,  že  nasledujúci  postup  zadávania  zákazky  by  bol  prostredníctvom
EVO ÚVO tzv. Vestník
Radoslav Zajac /poslanec obce/ - nesúhlasil s kúpou nového taktorbagra. Navrhol, aby obec
obstarala starší traktorbager. S návrhom súhlasil aj poslanec R. Vlček.
Jana  Foldinová  /starostka  obce/ -  vyjadrila  sa,  že  už  raz  navrhovala  kúpu  staršieho
taktorbagra  a poslanci  nesúhlasili,  chceli  nový  stroj.  Nový  stroj  sa  obstarával  neúspešne



a teraz zas poslanci chcú starší stroj. Ďalej  sa vyjadrila, že bude za akúkoľvek kúpu stroja,
pretože na obci  nemáme s čím pracovať.  Belorus je  pokazený a náhradné diely sa  nedajú
kúpiť
Róbert Vlček /poslanec obce/ - skúsiť pozrieť aj starší stroj, dá sa zohnať aj lacnejší a napr.
zamerať sa na stroje po operatívnom leazingu
Štefan Želiecky /poslanec obce/   - mali by sme sa už konečne dohodnúť pretože sa stále
točíme v kruhu. Bola ponuka na starší stroj, ale väčšina bola za nový a teraz opäť chceme
starší, zbytočne sa to naťahuje

V diskusii sa dohodlo, že aj poslanci sa zapoja do hľadania traktorbagra pre obec.  Následne
bude zvolané stretnutie na úrade.
 
Návrh  na  uznesenie:  Obecné  zastupiteľstvo  berie  na  vedomie  Informácie  k verejnému
obstarávaniu – nákup obecnej techniky traktorbager
Hlasovanie:

ZA 6 Vlasta  Kašíková,  Pavol  Čagaľa,   Róbert  Vlček,
Veronika  Haferová,  Ing.  Radoslav  Zajac,  Štefan
Želiecký

PROTI 0 -
ZDRŽAL SA

HLASOVANIA
0 -

Prítomnosť/kvórum: 6/4
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 455/2022 zo dňa 4.03.2022

Bod č. 9 Rozpočtové opatrenie č. 1/2022
Vstupnú   informáciu  k predmetnému  bodu  rokovania  podala  Ing.  J.  Horčičáková,
zamestnanec obce. Informovala o príjmov a výdajoch v jednotlivých položkách rozpočtového
opatrenia. 
Róbert Vlček /poslanec obce/ - navrhol, aby sa príjmy z výnosu dane z príjmov presunuli do
rezervného  fondu  obce  a potom  podľa  potreby  čerpať  finančné  prostriedky  z rezervného
fondu
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ - k čerpaniu finančných prostriedkov je potrebné, aby
vždy zasadalo obecné zastupiteľstvo. Z rezervného fondu podľa nej sa môžu čerpať finančné
prostriedky len na havárie. Treba to prezistiť a bod odročiť.

Návrh  na  uznesenie: Obecné  zastupiteľstvo  odročuje bod  programu  č.  9  Rozpočtové
opatrenie č. 1/2022

Hlasovanie:
ZA 6 Vlasta  Kašíková,  Pavol  Čagaľa,   Róbert  Vlček,

Veronika  Haferová,  Ing.  Radoslav  Zajac,  Štefan
Želiecký

PROTI 0 -
ZDRŽAL SA

HLASOVANIA
0 -

Prítomnosť/kvórum: 6/4
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 456/2022 zo dňa 4.03.2022



Bod č. 10 Schválenie dátumu voľby kontrolóra, schválenie podmienok voľby kontrolóra,
spôsob voľby
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podala Anna Škuľaviková, zamestnanec
obce.  Informovala  poslancov,  že  kontrolórke  obce  končí  funkčné  obdobie  k 30.04.2022.
Výberové konanie musí byť vyhlásené najmenej 40 dní. 
V materiáloch poslanci obdržali materiály k predmetnému bodu. Deň konania voľby hlavného
kontrolórka obce je  28.04.2022 v zasadacej miestnosti  obecného úradu. Vyhlásenie voľby
kontrolóra bude uverejnené aj v týždenníku Kysuce. Termín ukončenia podávania prihlášok
bude do 14.04.2022. Návrh pracovného úväzku – 40 hodín mesačne. Kontrolór obce bude
zvolený verejný hlasovaním. Predpokladaný nástup najskôr 1.05.2022 po podpise zmluvy.

Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obecné zastupiteľstvo v Klokočove v súlade s
§11 ods.  4  písm. j,  §18 ods.  1  a § 18a ods.  2  a 3 zákona č.  369/1990 Z.z o obecnom
zriadení
A / v y h l a s u j e
deň  konania  voľby  hlavného  kontrolóra  obce  na  28.04.2022,  pričom voľba  sa  uskutoční
v rámci  programu  1x  riadneho  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  obce  Klokočov
v zasadačke  OÚ o 9:00 hod.  

B/ p o v e r u j e
starostu  obce,  aby  v termíne  podľa  §  18a  ods.  2  zákona  číslo  369/1990  Z.Z  zabezpečil
zverejnenie  vyhlásenia  voľby  hlavného  kontrolóra  obce  na  úradnej  tabuli  obce,  na
internetovej stránke a v týždenníku Kysuce,

C/ u s t a n o v u j e 
podrobnosti  o spôsobe  a vykonaní  voľby  hlavného  kontrolóra  obce  a náležitosti  prihlášky
takto:
Predpoklady na výkon funkcie a náležitosti prihlášky:

1. Kvalifikačným predpokladom na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce je ukončené
minimálne úplné stredné vzdelanie. 

2. Pracovný úväzok je 40 hodín mesačne
3. Potreba ovládania práce s PC – Microsoft Office
4. Písomná prihláška, ktorá bude tvoriť prílohu k materiálu o voľbe hlavného kontrolóra,

musí obsahovať:

             a/meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje/ e-mail, telefón
             b/ profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe a uvedením pracovnej pozície, 
             c/ funkčné obdobie je šesť rokov (predpokladaný nástup je od 01.05.2022 po       
                 podpísaní pracovnej zmluvy).

5. K prihláške je potrebné priložiť nasledovné prílohy:
a/ súhlas zo zverejnením osobných údajov v znení neskorších predpisov za účelom

vykonania voľby hlavného kontrolóra na rokovaní Obecného zastupiteľstva obce Klo-
kočov. Súhlas daný v písomnej forme je bez vlastnoručného podpisu toho, kto súhlas
dáva, neplatný. 

b/ výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
c/ úradne overenú fotokópiu dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní. 

6. Termín ukončenia podávania prihlášok je 14.04.2022 do 15:30 hod. Prihlášku treba
odovzdať v zalepenej obálke s označením ,, VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA
OBCE KLOKOČOV – NEOTVÁRAŤ,, do podateľne Obecného úradu Klokočov,
alebo zaslať na adresu: Obec Klokočov, Klokočov č. 962, 023 22 Klokočov.



Spôsob vykonania voľby

1. Otváranie obálok bude na zastupiteľstve dňa 28.04.2022. Otváranie obálok a kon-
trolu splnenia podmienok vykoná starostom obce poverený zamestnanec obecného
úradu a dvaja poslanci.  O výsledku spíše tento zamestnanec zápisnicu, ktorú pod-
píšu všetci prítomní. Táto zápisnica bude na zastupiteľstve ako príloha k materiálu
o voľbe hlavného kontrolóra. Zápisnica musí obsahovať najmä údaj o tom, koľko
obálok bolo v stanovenom termíne doručených do podateľne úradu a menný zo-
znam kandidátov,

2. Každý kandidát na hlavného kontrolóra, ktorý splní podmienky,  bude mať právo
vystúpiť na tomto rokovaní zastupiteľstva v rámci bodu ,, Voľba hlavného kontro-
lóra obce Klokočov,, v časovom rozsahu max. 15 min, resp. bude robený pohovor
s každým kandidátom osobne. 

3. Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční verejným hlasovaním poslancov zastupi-
teľstva. 

Hlasovanie:
ZA 6 Vlasta  Kašíková,  Pavol  Čagaľa,   Róbert  Vlček,

Veronika  Haferová,  Ing.  Radoslav  Zajac,  Štefan
Želiecký

PROTI 0 -
ZDRŽAL SA

HLASOVANIA
0 -

Prítomnosť/kvórum: 6/4
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 457/2022 zo dňa 4.03.202

Bod č.  11  Návrh Všeobecne  záväzného nariadenia  obce  Klokočov  č.  1/2022  o     určení  
miesta a     času zápisu detí do 1. ročníka ZŠ Klokočov - schválenie  

Vstupnú  informáciu  k predmetnému  bodu  programu  podala  Vlasta  Kašíková,  poslankyňa
obce. Zápis detí je stanovený v dňoch 12.04.2022 a 13.04.2022 v čase od 13.30 hod. do 17.00
hod. v priestoroch ZŠ Klokočov

Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje   Všeobecne záväzné nariadenie obce 
Klokočov č. 1/2022 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základnej školy 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Klokočov
Hlasovanie:

ZA 6 Vlasta  Kašíková,  Pavol  Čagaľa,   Róbert  Vlček,
Veronika  Haferová,  Ing.  Radoslav  Zajac,  Štefan
Želiecký

PROTI 0 -
ZDRŽAL SA

HLASOVANIA
0 -

Prítomnosť/kvórum: 6/4
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 458/2022 zo dňa 4.03.2022



Bod č.  12 Schválenie vypracovania znaleckého posudku na stanovenie hodnoty kotla
Biomasa za účelom zaradenia kotla do majetku obce Klokočov
Vstupnú informáciu  k predmetnému bodu rokovania  podala  Elena  Stopková,  zamestnanec
OÚ. Informovala poslancov, že za vypracovanie znaleckého posudku by obec zaplatila od
100-300 €. 

Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  vypracovanie znaleckého posudku na 
stanovenie hodnoty kotla Biomasa za účelom  zaradenia tohto kotla do majetku obce 
Klokočov

Hlasovanie:
ZA 5 Vlasta Kašíková, Pavol Čagaľa,  Veronika Haferová,

Ing. Radoslav Zajac, Štefan Želiecký
PROTI 0 -

ZDRŽAL SA
HLASOVANIA

1 Róbert Vlček

Prítomnosť/kvórum: 6/4
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 459/2022 zo dňa 4.03.202

Bod č. 13 Dohoda o     skončení zmluvy o     výpožičke hnuteľného majetku zo dňa 20.03.2012  
a     schválenie  Kúpnej  zmluvy  o     prevode  vlastníctva  k     hnuteľnému  majetku  
nadobudnutého na základe projektu „Přezhraniční spolupráce v     regiónu Frýdlantsko –  
Horné Kysuce“
Vstupnú informáciu  k predmetnému bodu rokovania  podala  Elena  Stopková,  zamestnanec
OÚ. Na základe projektu „Přezhraniční spolupráce v regiónu Frýdlantsko – Horné Kysuce“
obec  Klokočov dostala  do výpožičky hnuteľný majetok:  notebook,  mobilný  telefión,  info
kiosk na  stenu,  propagačné materiály.  Projekt  je  ukončený  a je  potrebné schváliť  kúpnu
zmluvu s mestom Turzovka, ktorej predmetom je prevod uvedeného hnuteľného majetku do
vlastníctva obce. Celková kúpna cena je stanovená 10,00 €. 

Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 
informáciu  o  Dohode  o skončení  Zmluvy  o výpožičke  hnuteľného  majetku  zo  dňa
20.03.2012  č.  E  –  36/2021  –  AH  s  Mestom  Turzovka,  so  sídlom Stred  178,  023  54
Turzovka,  IČO:  00 314  331,  predmetom  ktorej  je  výpožička  hnuteľného  majetku
nadobudnutého  na  základe  projektu  „Přeshraniční  spolupráce  v regiónu  Frýdlantsko  –
Horné Kysuce“ v celkovej účtovnej hodnote 10 796,84 Eur. 
Ide o hnuteľný majetok:

 notebook HP pro Book 4525 v obstarávacej cene 2 365,32 Eur
 mobilný telefón Sony Ericson Xperia v obstarávacej cene 2 018,58 Eur
 kiosk na stenu Intel Celeron Dual Core v obstarávacej cene 6 412,94 Eur
 sada propagačného materiálu: 30 ks kľúčeniek, 3 ks kalendár, 1 ks taška, 30 ks pier,

2 ks USB
 SIM karty 3 ks (1 hlasová a 2 dátové), Licencia Silentel Klient 3 ks, modemy +

USB pre notebook a kiosk

B/ s c h v a ľ u j e 
Kúpnu zmluvu č. E – 43/2021 – AH s Mestom Turzovka, so sídlom Stred 178, 023 54
Turzovka, IČO: 00 314 331, predmetom ktorej je prevod vlastníckeho práva k hnuteľnému



majetku  nadobudnutého  na  základe  projektu  „Přeshraniční  spolupráce  v regiónu
Frýdlantsko – Horné Kysuce“ za celkovú kúpnu cenu 10,00 Eur, a to:

 notebook HP pro Book 4525 v obstarávacej cene 2 365,32 Eur
 mobilný telefón Sony Ericson Xperia v obstarávacej cene 2 018,58 Eur
 kiosk na stenu Intel Celeron Dual Core v obstarávacej cene 6 412,94 Eur
 sada propagačného materiálu: 30 ks kľúčeniek, 3 ks kalendár, 1 ks taška, 30 ks pier,

2 ks USB
 SIM karty 3 ks (1 hlasová a 2 dátové), Licencia Silentel Klient 3 ks, modemy + USB pre

notebook a kiosk

Hlasovanie:
ZA 6 Vlasta  Kašíková,  Pavol  Čagaľa,   Róbert  Vlček,

Veronika  Haferová,  Ing.  Radoslav  Zajac,  Štefan
Želiecký

PROTI 0 -
ZDRŽAL SA

HLASOVANIA
0 -

Prítomnosť/kvórum: 6/4
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 460/2022 zo dňa 4.03.202

Bod č. 14 Správa kontrolóra obce o     kontrolnej činnosti za rok 2021  
Vstupnú  informáciu  k predmetnému bodu  rokovania  podala  Anna  Gulčíková,  kontrolórka
obce. Správa o kontrolnej činnosti sa každoročne podáva a má byť prerokovaná do 60 dní.
Všetky správy kontrolórky obce boli poslancom predložené.

Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie         Správu kontrolórky obce 
o kontrolnej činnosti za rok 2021
Hlasovanie:

ZA 6 Vlasta  Kašíková,  Pavol  Čagaľa,   Róbert  Vlček,
Veronika  Haferová,  Ing.  Radoslav  Zajac,  Štefan
Želiecký

PROTI 0 -
ZDRŽAL SA

HLASOVANIA
0 -

Prítomnosť/kvórum: 6/4
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 461/2022 zo dňa 4.03.202

Bod č.  15  Správa kontrolórky obce  o     výsledku následnej  kontroly  na základe  plánu  
kontrolnej činnosti
Vstupnú  informáciu  k predmetnému bodu  rokovania  podala  Anna  Gulčíková,  kontrolórka
obce. Následná kontrola bola vykonaná na základe plánu kontrolnej činnosti na II.  polrok
2022.  Bola  uskutočnená  kontrola  plnenia  prijatých  opatrení  na  odstránenie  nedostatkov
zistených kontrolou vykonanou v I. polroku 2019 – kontrola postupu vymáhania daňových
pohľadávok obce  Klokočov za  kontrolované úseky odpadového  hospodárstva  a úsek  daní
a poľnohospodárstva



Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie         Správu kontrolórky obce 
o kontrolnej činnosti za rok 2021
Hlasovanie:

ZA 6 Vlasta  Kašíková,  Pavol  Čagaľa,   Róbert  Vlček,
Veronika  Haferová,  Ing.  Radoslav  Zajac,  Štefan
Želiecký

PROTI 0 -
ZDRŽAL SA

HLASOVANIA
0 -

Prítomnosť/kvórum: 6/4
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 462/2022 zo dňa 4.03.202

Bod  č.  16  Schválenie  priameho  prenájmu  obecných  pozemkov  p.  M.  Škorníkovi,
Klokočov
Vstupnú  informáciu  k predmetnému  bodu  rokovania  podala  Ing.  V.  Gajdičiarová,
zamestnanec obce. Uznesením č. 443/2021 zo dňa 9.12.2021 bol schválený zámer priameho
prenájmu obecných pozemkov. Zámer priameho prenájmu aj s podmienkami bol zverejnený
na stránke obce 20.12.2021. Lehota na doloženie cenových ponúk bola do 17.1.2022. Boli
predložené 3 cenové ponuky, z ktorých najvýhodnejšia bola cenová ponuka od p. Škorníka M.
Ďalej informovala, že zmluva bude uzatvorená od 2.05.2022 na dobu dvoch rokov. 

Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  a/  priamy prenájom majetku Obce
Klokočov – parciel : CKN  9304-870 m2-t.t.p., CKN 9305-741 m2-t.t.p., CKN 9306-684 m2-
t.t.p., CKN 9307-731 m2-t.t.p., CKN 5482/1-983 m2-t.t.p., CKN 5483/1-1592m2-t.t.p., CKN
5483/2-1266m2-t.t.p.,  CKN  5483/3-2562m2-t.t.p.,  CKN  6595-23m2-t.t.p.,  CKN  6596-
191m2-zast.plocha,  CKN  6600-časť  o vým.  1500m2-t.t.p.,  CKN  7441/3-739m2-t.t.p.,
vedených na LV 1876 a EKN 9-28447/1-137m2-t.t.p., EKN 9-28447/5-204m2-t.t.p., EKN 9-
28447/6-95 m2-t.t.p. a EKN 9-28447/7-82m2-t.t.p., vedených na LV 15838, v k.ú. Klokočov
p. Škorníkovi M., bytom Klin  č.  na podnikateľské účely – kosenie od 2.5. 2022 na dobu 2
rokov

B/ u k l a d á
Zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia
Zodpovedná: správa obce
Termín: po dohode s nájomcom

Hlasovanie:
ZA 6 Vlasta  Kašíková,  Pavol  Čagaľa,   Róbert  Vlček,

Veronika  Haferová,  Ing.  Radoslav  Zajac,  Štefan
Želiecký

PROTI 0 -
ZDRŽAL SA

HLASOVANIA
0 -

Prítomnosť/kvórum: 6/4
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 463/2022 zo dňa 4.03.2022



Bod č. 17 Správa o     činnosti kultúrneho strediska a     obecnej knižnice za rok 2021   
Vstupnú informáciu  k predmetnému bodu rokovania  podala  pracovníčka  obecnej  knižnice
Paula Pápolová. Informovala obecné zastupiteľstvo, že knižnica fungovala a riadila sa počas
roka 2021 hlavne podľa vydávaných nariadení, týkajúcich sa epidemickej situácie. Podujatie
vzhľadom na epidemickú situáciu nebolo organizované žiadne.  Boli  zakúpené balíčky pre
dôchodcov a balíčky pre deti na Mikuláša. 

Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie   Správu o činnosti kultúrneho
strediska a obecnej knižnice za rok 2021
    
Hlasovanie:

ZA 6 Vlasta  Kašíková,  Pavol  Čagaľa,   Róbert  Vlček,
Veronika  Haferová,  Ing.  Radoslav  Zajac,  Štefan
Želiecký

PROTI 0 -
ZDRŽAL SA

HLASOVANIA
0 -

Prítomnosť/kvórum: 6/4
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 464/2022 zo dňa 4.03.202

Bod č. 18 Rôzne
a) Žiadosť firmy Profistavmat s.r.o.  Pezinok o     súhlasné stanovisko k     ohláseniu  drobnej  

stavby
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu podala Ing. V. Gajdičiarová, pracovníčka OÚ. Na
obecný  úrad  bola  doručená  žiadosť  od  firmy  Profistavmat  s.r.o.  o súhlasné  stanovisko
s výstavbou  drobnej  stavby.  Jedná  sa  o umiestnenie  plechovej   garáže  s imitáciou  dreva
s automatickou branou, ktorá by slúžila ako sklad materiálu. 
Jana  Foldinová  /starostka  obce/ -  jedná  sa  umiestnenie  garáže  na  námestie  medzi
prevádzkou žiadateľa a potravinami. 
Róbert  Vlček  /  poslanec  obce/ -  informoval  sa,  či  má  žiadateľ  dohodu  s majiteľom
o umiestnení garáže
Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka OÚ/ -  informovala obecné zastupiteľstvo,  že uvedená
firma má priestory prenajaté. Ak umiestnia garáž, hneď hraničný pozemok je obecný. Ak bude
žiadateľ podávať žiadosť, ako prílohu musí doložiť aj nájomnú zmluvu s majiteľom.

Návrh  na  uznesenie:  Obecné  zastupiteľstvo  odročuje  bod  programu  č.  18a/  Žiadosť
o súhlasné stanovisko s výstavbou drobnej stavby – Profistavmat, s.r.o., Šenkvická cesta 1/A,
Pezinok – prevádzka Klokočov č 1177
Hlasovanie:

ZA 5 Vlasta  Kašíková,  Pavol  Čagaľa,   Róbert  Vlček,
Veronika Haferová, Ing. Radoslav Zajac

PROTI 0 -
ZDRŽAL SA

HLASOVANIA
0 -

NEPRÍTOMNÝ 1 Štefan Želiecký
Prítomnosť/kvórum: 5/3
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 465/2022 zo dňa 4.03.2022



b) Informácie  Spoločenstva  bývalých  urbarialistov,  Turzovka   k     nájomnej  zmluve  
pozemkov pod cintorín Kršeľ 

Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podala Jana Foldinová /starostka obce/.
Informovala  poslancov,  že  zvolala  stretnutie  so  zástupcom  SBU  p.  Ježikom  vo  veci
odstránenia stromov,  ktoré lemujú cintorín,  aby nedošlo k ďalším poškodeniam pomníkov
v prípade nepriaznivého počasia. p. Ježík navrhol, že ak si obec výrub zabezpečí, môže si
drevo vyrúbať a nechať. V materiáloch mali poslanci predloženú nájomnú zmluvu na predmet
nájmu parcely, na ktorej sú stromy, ktoré je potrebné vyrúbať. Dodala, že výrub drevín nebude
jednoduchý – je tam zlý prístup.
Róbert Vlček /poslanec obce/ - do nájomnej zmluvy treba doplniť odôvodnenie, ktoré p.
Ježík doplnil priamo na stretnutí

Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uzatvorenie Nájomnej zmluvy medzi
Spoločenstvom bývalých urbarialistov, IČO  14224909 pozemkové spoločenstvo, Stred 178,
023 54  Turzovka v zastúpení s p.  Alexandrom  Ježíkom a Obcou Klokočov, IČO 00314048,
Klokočov č. 962, 023 22  Klokočov o prenájme pozemku – parcela CKN 2665 do 31.12.2023.
Nájomné počas celej  doby nájmu je stanovené vo výške 50 €

Hlasovanie:
ZA 5 Vlasta  Kašíková,  Pavol  Čagaľa,   Róbert  Vlček,

Veronika Haferová, Ing. Radoslav Zajac
PROTI 0 -

ZDRŽAL SA
HLASOVANIA

0 -

NEPRÍTOMNÝ 1 Štefan Želiecký

Prítomnosť/kvórum: 5/3
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 466/2022 zo dňa 4.03.2022

c) Informácie k     Miestnej akčnej skupine Krajšie Kysuce  – projekt Multifunkčného ihriska  
Klokočov – Hlavice

Vstupnú  informáciu  k predmetnému  bodu  podala  pracovníčka  OÚ  Paula  Pápolová.
Informovala  obecné  zastupiteľstvo,  že  momentálne  čakáme  na  schválenie  žiadosti  na
Pôdohospodárskej  platobnej  agentúre.  Pred  dvoma  rokmi  bol  vysúťažený  dodávateľ  na
výstavbu  ihriska  v sume  cca   38.399€.  Z dôvodu  zdražovania  komodít  je  po  aktualizácii
rozpočtu ihrisko nacenené na 59.484 €. Ak žiadosť na ihrisko schvália, prípadný rozdiel bude
treba doplatiť z obecného rozpočtu. 
Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  uzatvorenie      informácie
k Miestnej akčnej skupine Krajšie Kysuce – projekt Multifunkčné ihrisko  Hlavice 

Hlasovanie:
ZA 5 Vlasta  Kašíková,  Pavol  Čagaľa,   Róbert  Vlček,

Veronika Haferová, Ing. Radoslav Zajac
PROTI 0 -

ZDRŽAL SA
HLASOVANIA

0 -

NEPRÍTOMNÝ 1 Štefan Želiecký
Prítomnosť/kvórum: 5/3
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:



Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 467/2022 zo dňa 4.03.2022

d) Žiadosť  o     poskytnutie  finančného  príspevku  na  rok  2022  –  Základná  organizácia  
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Vysoká nad Kysucou

Vstupnú informáciu k predmetnému bodu podala Jana Foldinová, starostka obce. Na obecný
úrad  bola  doručená  žiadosť  Slovenského  zväzu  protifašistických  bojovníkov  Vysoká  nad
Kysucou. Žiadajú o schválenie finančnej podpory na činnosť organizácie, ktorej členmi sú aj
občania obce Klokočov. 

Návrh  na  uznesenie: Obecné  zastupiteľstvo  schvaľuje  Žiadosť  Základnej  organizácie
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Vysoká nad   Kysucou o poskytnutie finančného
príspevku na rok  2022 vo výške 100 €

Hlasovanie:
ZA 5 Vlasta  Kašíková,  Pavol  Čagaľa,   Róbert  Vlček,

Veronika Haferová, Ing. Radoslav Zajac
PROTI 0 -

ZDRŽAL SA
HLASOVANIA

0 -

NEPRÍTOMNÝ 1 Štefan Želiecký
Prítomnosť/kvórum: 5/3
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 468/2022 zo dňa 4.03.2022

e) Žiadosť o     odpustenie nájomného – Renáta Balašová, Kvetinárstvo Klokočov 962  
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu podala Jana Foldinová, starostka obce. Na obecný
úrad  bola  doručená  žiadosť  od  p.  Renáty  Balašovej  o odpustenie  nájomného  nebytového
priestoru v budove OÚ Klokočov, kde má prevádzku kvetinárstva. O úľavu žiada z dôvodu
vykonania rekonštrukčných prác na vlastné náklady v sume 1500€ v  prenajatých priestoroch
kvetinárstva. Dobu odpustenia ponecháva na zvážení obecného zastupiteľstva.

V diskusii sa poslanci dohodli  o odpustenie nájmu v dobe trvania jedného roka.

Návrh  na  uznesenie: Obecné  zastupiteľstvo  schvaľuje   Žiadosť  p.  Renáty  Balášovej  –
Kvetinásrtvo, Klokočov 962, 023 22  Klokočov   o odpustenie nájomného. Nájomné bude
odpustené v dobe ročného nájmu od ďalšieho zúčtovacieho obdobia vo výške 388,13 €.

Hlasovanie:
ZA 5 Vlasta  Kašíková,  Pavol  Čagaľa,   Róbert  Vlček,

Veronika Haferová, Ing. Radoslav Zajac
PROTI 0 -

ZDRŽAL SA
HLASOVANIA

0 -

NEPRÍTOMNÝ 1 Štefan Želiecký
Prítomnosť/kvórum: 5/3
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 469/2022 zo dňa 4.03.2022

f) Žiadosť o     vydanie stanoviska k     výstavbe rekreačných chát – Liner s.r.o., Stred č. 422,  
Turzovka, v     zast. za p. J. Furdana, Klokočov  

Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podala Ing. V. Gajdičiarová, pracovníčka



OÚ.  Na  OÚ  bola  doručená  žiadosť  f.Liner  s.r.o.  v zastúpení  p.  Furdana  J.  o stanovisko
k výstavbe rekreačných chát v časti obce Rybárie. V časti Regulatívy ÚP je pripustená nová
stavba s dodržaním príslušných legislatívnych noriem a s tým, že príslušnú infraštruktúru si
bude stavebník budovať a udržiavať na vlastné náklady. Pozemok sa nachádza v prelúkach
existujúcej zástavby. 

Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo a/ schvaľuje   Žiadosť   výstavbu rekreačných
chát   na parcele CKN 2223 a časti EKN 20666, na ktorú sa vyhotovuje geometrický plán f.
Liner s.r.o., Stred č. 422, Turzovka, v zast. za p. Furdan Ján, Klokočov s tým, že k územnému
resp.  stavebnému   povoleniu   budú  doložené súhlasné  stanoviská  dotknutých  orgánov  a
príslušnú infraštruktúru si bude stavebník budovať a udržiavať na vlastné  náklady

a/ odročuje   aby táto zmena  a  stavby boli zapracované do Doplnku k ÚP
Hlasovanie:

ZA 5 Vlasta  Kašíková,  Pavol  Čagaľa,   Róbert  Vlček,
Veronika Haferová, Ing. Radoslav Zajac

PROTI 0 -
ZDRŽAL SA

HLASOVANIA
0 -

NEPRÍTOMNÝ 1 Štefan Želiecký
Prítomnosť/kvórum: 5/3
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 470/2022 zo dňa 4.03.2022

Róbert Vlček /poslanec obce/ - navrhol  schváliť  v súvislosti s nepriaznivou situáciou na
Ukrajine príspevok na pomoc pre ľudí utekajúcich pred vojnou.
Jana Foldinová /starostka obce/ - v súvislosti s touto problematikou informovala, že boli
všetci starostovia na stretnutí na Okresnom úrade v Čadci. Boli usmernení, že je potrebné mať
koordinovanú spoluprácu a nerobiť zbierky bez toho, aby bola na ne požiadavka. Niektoré
obce  tak  spravili  a komplikuje  to  situáciu,  pretože  navozené  veci  nie  sú  označené
a momentálne majú kapacity preplnené. Pokiaľ by prišla nejaká požiadavka, ihneď vyhlási
zbierku na potrebné veci. Na stránke obce máme momentálne dva linky na organizácie, kde
môžu občania prispieť finančne. 

Poslanci sa dohodli na príspevku 500€ pre Červený kríž v Čadci na pomoc pre ľudí. 

Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo a/ schvaľuje  poskytnutie finančného príspevku
vo výške 500 € Slovenskému červenému krížu, Čadca   na  pomoc pre utečencov z Ukrajiny

Hlasovanie:
ZA 5 Vlasta  Kašíková,  Pavol  Čagaľa,   Róbert  Vlček,

Veronika Haferová, Ing. Radoslav Zajac
PROTI 0 -

ZDRŽAL SA
HLASOVANIA

0 -

NEPRÍTOMNÝ 1 Štefan Želiecký
Prítomnosť/kvórum: 5/3
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 470/2022 zo dňa 4.03.2022



Z Á V E R

Starostka obce  poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie  ukončila.
V Klokočove  4. marca  2022.
Koniec: 12:15 h.

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

Štefan Želiecký...........................................................................................................................

    Jana Foldinová
    starostka obce

Prílohu Zápisnice z 35.  zasadnutia OcZ tvoria uznesenia a zvukový záznam.




