
Z Á P I S N I C A
z  37.zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Klokočov 

zo dňa 16. mája  2022
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Začiatok zasadnutia: 09:00 hod.

Prítomní poslanci:    Pavol Čagaľa
Róbert Vlček
Vlasta Kašíková

   Ján Hruška
Veronika Haferová

                                    Štefan Želiecký
            Ján Mudrík

Mgr. Jozef Gondek
Ospravedlnený: Ing. Radoslav Zajac

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

Voľba návrhovej komisie a     overovateľov  

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

Hlasovanie:
ZA 8 Vlasta Kašíková, Pavol Čagaľa,  Veronika Haferová,

Ján  Hruška,  Ján  Murík,  Róbert  Vlček,  Štefan
Želiecký, Mgr. Jozef Gondek

PROTI 0 -
ZDRŽAL SA

HLASOVANIA
0 -

Prítomnosť/kvórum: 8/5
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 472/2022 zo dňa 16.05.2022

Schválenie programu rokovania
Starostka obce prečítala návrh programu rokovania. 

Do programu rokovania boli doplnené body:
Bod č. 12 a/ Žiadosť o navýšenie rozpočtu ZŠ Klokočov na rok 2022

           b/ Žiadosť o navýšenie rozpočtu ZŠ Klokočov na rok 2022 – projekt
           c/ Žiadosť o navýšenie rozpočtu MŠ Klokočov na rok 2022

Bod č. 25 
c) Schválenie kúpy staršej umelej trávy na vybudovanie ihriska pri ZŠ Klokočov a schválenie



finančných prostriedkov na potrebnú realizáciu 
d) Schválenie finančných prostriedkov na rozšírenie rozhlasu v časti obce Klokočov Kornica,
Konečná
e) Schválenie finančných prostriedkov na rozšírenie verejného osvetlenia v obci
f) Schválenie finančných prostriedkov na rekonštrukciu cintorína – oplotenie a chodníky
g) Rekonštrukcia starých prvkov na ihrisku pri bytovom dome Hlavice č.s. 1083
h) Nákup traktorovej vlečky 
i) Nákup garáže pre osobné motorové vozidlo Dacia Daster
j) Výroba označníkov a informačných tabúľ v obci Klokočov
k)Presun  finančných  prostriedkov  zo  spoluúčasti  obce  na  projekt  rekonštrukcie  bývalej
budovy prevádzok č.s. 1164 na asfaltovanie ciest v sume 20.000 eur
l) Schválenie finančných prostriedkov z rozpočtového opatrenia na údržby ciest a asfaltovanie
v sume 24.552 €
m) Žiadosť o opravu cesty v časti obce za Žorom
n) Žiadosť o opravu príjazdovej cesty žiadateľom v časti obce Klokočov – Rieka
o) Žiadosť o opravu  cesty – Dedičovia – Hrubý Buk
p) Schválenie odpustenia platby dane z nehnuteľnosti p. Nekorancovi Š., bytom Klokočov –
Hlavice  a p. Balážovej D., bytom Klokočov – Hlavice  na rok 2022.
q) Žiadosť o opravu miestnej komunikácie – žiadateľ p. Nemček
r) Žiadosť o vyriešenie bezpečnosti na komunikácii pre ZŠ Klokočov 
s) Dotácia pre farnosť Klokočov na realizáciu opravy strechy a terénnych úprav

Návrh  na  uznesenie:  Obecné  zastupiteľstvo  schvaľuje  Program  37.zasadnutia  Obecného
zastupiteľstva v Klokočove s doplnením 

1. zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Schválenie programu rokovania
5. Voľba hlavného kontrolóra Obce Klokočov
6. Správa o plnení uznesení z posledných zastupiteľstiev
7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané

alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste na území obce Klokočov
8. Návrh  Všeobecne  záväzného  nariadenia  o organizácii  miestneho  referenda  v obci

Klokočov
9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení pravidiel času predaja v obchode a času

prevádzky služieb
10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia  pravidlá  na udržanie čistoty v obci  o ochrane

verejnej zelene v obci Klokočov
11. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení názvov verejných priestranstiev
12. Rozpočtové opatrenie č. 1/2022

a/ Žiadosť o navýšenie rozpočtu ZŠ Klokočov na rok 2022
b/ Žiadosť o navýšenie rozpočtu ZŠ Klokočov na rok 2022 – projekt
c/ Žiadosť o navýšenie rozpočtu MŠ Klokočov na rok 2022

13. Správa kontrolórky obce - Kontrola plnenia uznesení za rok 2021, uznesenia, ktoré neboli
realizované

14. Správa kontrolórky obce - Kontrola vybavených sťažností a petícií za rok 2021
15. Správa o nedoplatkoch na DZN, na komunálnom odpade, vodné, stočné, elektrická energia, 

nájomné na kúrení k 31.12.2021
16. Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa MŠ Klokočov č. 976



17. Zriadenie škodovej komisie obce Klokočov – schválenie
18. a/ Informácie o kúpe osobného motorového vozidla do obce

b/ Schválenie finančných prostriedkov na kúpu garáže pre osobné motorové vozidlo
19. Podmienky kúpy traktorbagra
20. Použitie finančných prostriedkov z výrubu stromov na výrobu drevenej zástavky pri 

Motelu Klokočovan
21. Nákup kamerového systému na námestie OÚ Klokočov
22. Informácia k odpadovej problematike v lokalite Biely Kríž
23. Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve medzi obcou Klokočov a Spoločenstvom bývalých urba-

rialistov Turzovka
24. Schválenie platu starostu obce z dôvodu zvýšenia priemernej nominálnej mesačnej mzdy 

zamestnanca v hospodárstve SR v r. 2022
25. Rôzne

a) Žiadosť firmy Profistavmat s.r.o. Pezinok o súhlasné stanovisko k ohláseniu  drobnej
stavby

b) Žiadosť obyvateľov časti obce Hrubý Buk o zavedenie verejného osvetlenia
c) Schválenie  kúpy  staršej  umelej  trávy  na  vybudovanie  ihriska  pri  ZŠ  Klokočov

a schválenie finančných prostriedkov na potrebnú realizáciu 
d) Schválenie  finančných  prostriedkov  na  rozšírenie  rozhlasu  v časti  obce  Klokočov

Kornica, Konečná
e) Schválenie finančných prostriedkov na rozšírenie verejného osvetlenia v obci
f) Schválenie finančných prostriedkov na rekonštrukciu cintorína – oplotenie a chodníky
g) Rekonštrukcia starých prvkov na ihrisku pri bytovom dome Hlavice č.s. 1083
h) Nákup traktorovej vlečky 
i) Nákup garáže pre osobné motorové vozidlo Dacia Daster
j) Výroba označníkov a informačných tabúľ v obci Klokočov
k) Presun finančných prostriedkov zo spoluúčasti obce na projekt rekonštrukcie bývalej

budovy prevádzok č.s. 1164 na asfaltovanie ciest v sume 20.000 eur
l) Schválenie  finančných  prostriedkov  z rozpočtového  opatrenia  na  údržby  ciest

a asfaltovanie v sume 24.552 €
m) Žiadosť o opravu cesty v časti obce za Žorom
n) Žiadosť o opravu príjazdovej cesty žiadateľom v časti obce Klokočov – Rieka
o) Žiadosť o opravu  cesty – Dedičovia – Hrubý Buk
p) Schválenie  odpustenia  platby  dane  z nehnuteľnosti  p.  Nekorancovi  Š.,  bytom

Klokočov – Hlavice  a p. Balážovej D., bytom Klokočov – Hlavice  na rok 2022.
q) Žiadosť o opravu miestnej komunikácie – žiadateľ p. Nemček
r) Žiadosť o vyriešenie bezpečnosti na komunikácii pre ZŠ Klokočov 
s) Dotácia pre farnosť Klokočov na realizáciu opravy strechy a terénnych úprav

26. Diskusia
27. Záver

Hlasovanie:
ZA 8 Vlasta Kašíková, Pavol Čagaľa,  Veronika Haferová,

Ján  Hruška,  Ján  Murík,  Róbert  Vlček,  Štefan
Želiecký, Mgr. Jozef Gondek

PROTI 0 -
ZDRŽAL SA

HLASOVANIA
0 -

Prítomnosť/kvórum: 8/5
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne



Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 473/2022 zo dňa 16.05.2022

Bod č. 25a) Žiadosť firmy Profistavmat s.r.o. Pezinok o     súhlasné stanovisko k     ohláseniu  
drobnej stavby
Predmetný  bod  rokovania  bol  odročený  z minulého  zasadnutia  OcZ  obce  Klokočov.
V diskusii k predmetnému bodu vystúpil p. Karol Pavlovič a vysvetlil, že garáž je umiestnená
so súhlasom majiteľa pozemku a nepresahuje do cudzieho pozemku. Garáž mal už objednanú
a objednávku zrušiť už druhý krát nemohol, vzhľadom na vývoj cien na trhu a zastupiteľstvo
bolo presúvané.

Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo súhlasí s výstavbou drobnej stavby  
f. Profistavmat s.r.o., Šenkvická cesta 1/A, Pezinok – prevádzka Klokočov č. 1177 na parcele
CKN 2383/7 v k.ú. Klokočov, ktorá bude slúžiť ako sklad materiálu

Hlasovanie:
ZA 8 Vlasta Kašíková, Pavol Čagaľa,  Veronika Haferová,

Ján  Hruška,  Ján  Murík,  Róbert  Vlček,  Štefan
Želiecký, Mgr. Jozef Gondek

PROTI 0 -
ZDRŽAL SA

HLASOVANIA
0 -

Prítomnosť/kvórum: 8/5
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 474/2022 zo dňa 16.05.2022

Voľba kontrolóra obce Klokočov
Po dohode poslancov OcZ, boli do volebnej komisie navrhnutí členovia volebnej komisie:
Predseda volebnej komisie: Róbert Vlček
Členovia volebnej komisie: Vlasta Kašíková, Ján Hruška, Ján Mudrík

Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo schválilo  volebnú komisiu na voľbu hlavného
kontrolóra obce Klokočov

a) Predseda volebnej komisie: Róbert Vlček
b) Členovia volebnej komisie: Vlasta Kašíková, Ján Hruška, Ján Mudrík 

Hlasovanie:
ZA 8 Vlasta Kašíková, Pavol Čagaľa,  Veronika Haferová,

Ján  Hruška,  Ján  Murík,  Róbert  Vlček,  Štefan
Želiecký, Mgr. Jozef Gondek

PROTI 0 -
ZDRŽAL SA

HLASOVANIA
0 -

Prítomnosť/kvórum: 8/5
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 475/2022 zo dňa 16.05.2022

Do určeného termínu bola v podateľni OÚ Klokočov zaevidovaná jedna obálka. Schválená
volebná  komisia  pristúpila  k otvoreniu  obálky   uchádzača  o pozíciu  kontrolóra  obce
Klokočov. Volebná komisia kontrolovala úplnosť prihlášky uchádzača. 



Následne predseda volebnej komisie Róbert Vlček informoval a skonštatoval, že obálka bola
odovzdaná  v stanovenej  lehote  a uchádzačka  Anna  Gulčíková  doložila  všetky  potrebné
doklady a tým spĺňa podmienky. 

Návrh na uznesenie:   Obecné zastupiteľstvo  a)  schva ľuje  za  kontrolóra  obce Klokočov
Annu Gulčíkovú,  na základe  voľby kontrolóra obce   Klokočov konanej dňa 16.05.2022 
B/ volí   za kontrolórku obce Klokočov Annu Gulčíkovú na funkčné obdobie 6 rokov
Hlasovanie:

ZA 7 Vlasta Kašíková, Pavol Čagaľa,  Veronika Haferová,
Ján Hruška, Ján Murík, , Štefan Želiecký, Mgr. Jozef
Gondek

PROTI 0 -
ZDRŽAL SA

HLASOVANIA
1 Róbert Vlček

Prítomnosť/kvórum: 8/5
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 476/2022 zo dňa 16.05.2022

Bod č. 6 Správa o     plnení uznesení z     posledných zastupiteľstiev  
Štefan Želiecký /poslanec obce/  - opýtal sa, v akom štádiu je kúpa traktorbagra
Jana  Foldinová  /starostka  obce/ -  informovala,  že  sa  musel  meniť  proces  verejného
obstrávania. Potom bola zmena, že sa bude obstarávať starší typ traktorbagra. Poslanec Ján
Hruška s mechanikom boli na obhliadke jedného stroja 

Následne v diskusii Ján Hruška podal poslancom OcZ informácie z obhliadky stroja.
Vyjadril sa, že prešli viacero starších strojov, ale sú to stroje už vyžité. Oprava tých strojov by
bola veľmi nákladná – neoplatilo by sa to. Zaoberal sa aj ponukami na nový traktorbager, ale
nevie, či sa obci oplatí ísť do nového bagra. Zameral sa aj na nakladače, ktorým by sa naložila
či štiepka alebo kamenivo a čo by obec potrebovala vybagrovať, to riešiť dodávateľsky.
Jana Foldinová /starostka obce/ - so strojom belorus už nevykopú nič. Naposledy musela
riešiť  výkop  troch  priekop  dodávateľsky.  Nejaký  stroj  určite  obec  potrebuje.  Ak  chceme
všetko  riešiť  dodávateľsky,  minimálne  7.000€  je  potrebné  nato  vyčleniť.  Aj  teraz  bude
niekoho treba pýtať  na cesty, lebo veľa ciest je vytlačených cez stred, je potrebné to zrovnať
a pracovníkom  by  pomohlo,  keby  bol  bager  na  rozťahovanie  kameniva,  výkop  priekop
a iných prác 

V diskusii sa poslanci dohodli, že skúsiť pozerať ešte starší stroj a ak bude potreba
výkopových prác, riešiť to subdodávkami.
Ján  Hruška  /poslanec  obce/   -   opýtal  sa  na  schválený  úver  na  rekonštrukciu  miestnych
komunikácií, či sa ide brať
Jana Foldinová /starostka obce/ - informovala poslancov, že úver je schválený a sa bude
brať.  Oslovila  firmy  na  vypracovanie  výkaz  –  výmer.  Úseky  sa  zamerali  a zvolá  potom
stretnutie  s poslancami,  aby sa  odsúhlasilo,  ktoré  úseky resp.  cesty  sa  budú robiť.  Firma
odporúča robiť cestu v celosti a nie po kúskoch vo viacerých častiach
Návrh na uznesenie:   Obecné zastupiteľstvo berie  na vedomie  Správu o plnení  uznesení
z posledných zastupiteľstiev ako informatívnu.
Hlasovanie:

ZA 8 Vlasta Kašíková, Pavol Čagaľa,  Veronika Haferová,
Ján  Hruška,  Ján  Murík,  Róbert  Vlček,  Štefan
Želiecký, Mgr. Jozef Gondek

PROTI 0 -
ZDRŽAL SA 0 -



HLASOVANIA

Prítomnosť/kvórum: 8/5
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 477/2022 zo dňa 16.05.2022

Bod č. 7 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o     činnostiach, ktorých vykonávanie je  
zakázané  alebo  obmedzené  na  určitý  čas  alebo  na  určitom  mieste  na  území  obce
Klokočov
Vstupnú  informáciu  k predmetnému  bodu  podala  Miroslava  Menšíková,  pracovníčka  OÚ
Klokočov. Jedná sa ako postupovať v prípade  znečisťovania verejných priestranstiev, ihrísk,
lepení plagátov mimo určené miesta, rušenie  nočného  kľudu, používanie pyrotechniky. Bolo
zverejnené na stránke obce, nebola podaná žiadna pripomienka
Ján Hruška /poslanec obce/ -  doplniť  do VZN pri  parkovaní  vozidiel  –  zákaz parkovať
vozidlám, ktoré akýmkoľvek spôsobom bránia prejazdu hasičských jednotiek a v šírke min. 4
metre  

Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo a) schvaľuje Všeobecne záväzne nariadenie č. 
2/2022 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané   alebo obmedzené na určitý čas alebo
na určitom mieste na území obce Klokočov s  úpravami 

Hlasovanie:
ZA 8 Vlasta Kašíková, Pavol Čagaľa,  Veronika Haferová,

Ján  Hruška,  Ján  Murík,  Róbert  Vlček,  Štefan
Želiecký, Mgr. Jozef Gondek

PROTI 0 -
ZDRŽAL SA

HLASOVANIA
0 -

Prítomnosť/kvórum: 8/5
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 478/2022 zo dňa 16.05.2022

Bod  č.  8  Návrh  Všeobecne  záväzného  nariadenia  o     organizácii  miestneho  referenda  
v     obci Klokočov  
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podala Miroslava Fujaková, pracovníčka
OÚ Klokočov. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života a rozvoja obce.
V prípade,  ak  by  sa  obecné  zastupiteľstvo  uznieslo  a vyhlásilo  miestne  referendum,
podrobnosti o organizácii miestneho referenda sú upravené v predloženom VZN.

Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo a) schvaľuje Všeobecne záväzne nariadenie č.
3/2022 o organizácii miestneho referenda v obci  Klokočov
Hlasovanie:

ZA 8 Vlasta Kašíková, Pavol Čagaľa,  Veronika Haferová,
Ján  Hruška,  Ján  Murík,  Róbert  Vlček,  Štefan
Želiecký, Mgr. Jozef Gondek

PROTI 0 -
ZDRŽAL SA

HLASOVANIA
0 -

Prítomnosť/kvórum: 8/5



Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 479/2022 zo dňa 16.05.2022
Bod  č.  9  Návrh  Všeobecne  záväzného  nariadenia  o     určení  pravidiel  času  predaja  
v     obchode a     času prevádzky služieb  
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podala Miroslava Fujaková, pracovníčka
OÚ  Klokočov.  Predložené  VZN  upravuje  všeobecne  čas  prevádzkarní  obchodu
a prevádzkarní služieb. 

Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo a) schvaľuje Všeobecne záväzne nariadenie č. 
4/2022 o určení pravidiel času predaja v obchode a času  prevádzky služieb
Hlasovanie:

ZA 8 Vlasta Kašíková, Pavol Čagaľa,  Veronika Haferová,
Ján  Hruška,  Ján  Murík,  Róbert  Vlček,  Štefan
Želiecký, Mgr. Jozef Gondek

PROTI 0 -
ZDRŽAL SA

HLASOVANIA
0 -

Prítomnosť/kvórum: 8/5
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 480/2022 zo dňa 16.05.2022

Bod č. 10 Návrh  Všeobecne záväzného nariadenia  pravidlá na udržanie čistoty v     obci  
o     ochrane verejnej zelene v     obci Klokočov  
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podala Ing. V. Gajdičiarová, pracovníčka
OÚ Klokočov. Predmetom VZN sú pravidlá na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej
zelene v obci Klokočov, Návrh VZN bol zverejnený na stránke obce a na úradnej tabuli obce
Klokočov. Neboli podané žiadne pripomienky. 

Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo a) schvaľuje Všeobecne záväzne nariadenie 
č. 5/2022 pravidlá na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene v obci Klokočov 
Hlasovanie:

ZA 8 Vlasta Kašíková, Pavol Čagaľa,  Veronika Haferová,
Ján  Hruška,  Ján  Murík,  Róbert  Vlček,  Štefan
Želiecký, Mgr. Jozef Gondek

PROTI 0 -
ZDRŽAL SA

HLASOVANIA
0 -

Prítomnosť/kvórum: 8/5
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 481/2022 zo dňa 16.05.2022

Bod  č.  11  Návrh   Všeobecne  záväzného  nariadenia  o     určení  názvov  verejných  
priestranstiev
Vstupnú  informáciu  k predmetnému  bodu  rokovania  podala  Miroslava  Menšíková,
pracovníčka OÚ Klokočov. Vo VZN sú určené verejné priestranstvá námestie obecného úradu
Klokočov  a detské  ihrisko  Hlavice.  Súčasťou  predloženého  VZN  je  mapa  s vyznačením
verejných priestranstiev. 

Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo a) schvaľuje Všeobecne záväzne nariadenie č.
6/2022 o určení názvov verejných priestranstiev



Hlasovanie:
ZA 8 Vlasta Kašíková, Pavol Čagaľa,  Veronika Haferová,

Ján  Hruška,  Ján  Murík,  Róbert  Vlček,  Štefan
Želiecký, Mgr. Jozef Gondek

PROTI 0 -
ZDRŽAL SA

HLASOVANIA
0 -

Prítomnosť/kvórum: 8/5
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 482/2022 zo dňa 16.05.2022

Bod č. 12 Rozpočtové opatrenie č. 1/2022
a/ Žiadosť o     navýšenie rozpočtu ZŠ Klokočov na rok 2022  
b/ Žiadosť o     navýšenie rozpočtu ZŠ Klokočov na rok 2022 – projekt  
c/ Žiadosť o     navýšenie rozpočtu MŠ Klokočov na rok 2022  

Vstupnú informáciu k predmetnému bodu podala Jana Foldinová, starostka obce a navrhla presunúť
zo spoluúčasti na projekt rekonštrukcia budovy bývalých prevádzok presunúť na údržbu ciest, kým je
cena asfaltu ešte prijateľná, nech sa cesty urobia. Keby projekt bol schválený, realizácia by bola až
v roku 2023.

Vstupnú informáciu k doplneným bodom 12a, 12b, 12c podala Vlasta Kašíková, poslankyňa
obce. Uvedené žiadosti boli zahrnuté do rozpočtového opatrenia obce.

Diskusia k jednotlivým položkám rozpočtového opatrenia č. 1/2022 je súčasťou 
zvukového záznamu, ktorý tvorí prílohu zápisnice.

Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo a) schvaľuje Rozpočtové opatrenia č. 1/2022 
s úpravami
Hlasovanie:

ZA 5 Vlasta Kašíková, Pavol Čagaľa,  Veronika Haferová,
Ján Murík , Štefan Želiecký, 

PROTI 1 Róbert Vlček
ZDRŽAL SA

HLASOVANIA
2 Mgr. Jozef Gondek, Ján Hruška

Prítomnosť/kvórum: 8/5
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 483/2022 zo dňa 16.05.2022

Bod č. 13 Správa kontrolórky obce - Kontrola plnenia uznesení za rok 2021, uznesenia,
ktoré neboli realizované
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu podala Anna Gulčíková, kontrolórka obce.  
Informovala o uzneseniach, ktoré neboli  splnené za rok 2021

Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení za 
rok 2021 – uznesenia, ktoré neboli realizované
Hlasovanie:

ZA 8 Vlasta Kašíková, Pavol Čagaľa,  Veronika Haferová,
Ján  Hruška,  Ján  Murík,  Róbert  Vlček,  Štefan
Želiecký, Mgr. Jozef Gondek

PROTI 0 -
ZDRŽAL SA

HLASOVANIA
0 -



Prítomnosť/kvórum: 8/5
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 484/2022 zo dňa 16.05.2022

Bod č. 14 Správa kontrolórky obce - Kontrola vybavených sťažností a     petícií za rok 2021  
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu podala Anna Gulčíková, kontrolórka obce.  Na OÚ 
bolo evidované jedno podanie, ktoré bolo pridelené na vybavenie Ing. V. Gajdičiarovej, 
pracovníčka OÚ. Sťažnosť neobsahovala všetky náležitosti, ktoré má sťažnosť mať, ale 
uvedené podanie sa riešilo. Sťažnosť bola zameraná na znečisťovanie životného prostredia 
nezákonným umiestnením vrakov áut. Vraky áut boli z pozemku odstránené. 

Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu vybavených 
sťažností a petícií za rok 2021
Hlasovanie:

ZA 8 Vlasta Kašíková, Pavol Čagaľa,  Veronika Haferová,
Ján  Hruška,  Ján  Murík,  Róbert  Vlček,  Štefan
Želiecký, Mgr. Jozef Gondek

PROTI 0 -
ZDRŽAL SA

HLASOVANIA
0 -

Prítomnosť/kvórum: 8/5
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 485/2022 zo dňa 16.05.2022

Bod  č.  15  Správa  o     nedoplatkoch  na  DZN,  na  komunálnom  odpade,  vodné,  stočné,  
elektrická energia, nájomné na kúrení k     31.12.2021  
Pracovníčky z jednotlivých úsekov informovali poslancov o výške nedoplatkov na 
komunálnom odpade, dani z nehnuteľností, dani za psa, vodnom, stočnom, elektrickej energii,
nájomnom na kúrení k 31.12. 2021

Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o nedoplatkoch na 
dani z nehnuteľností, na komunálnom odpade, vodné, stočné,    elektrická energia, nájomné na
kúrení k 31.12.2021
Hlasovanie:

ZA 8 Vlasta Kašíková, Pavol Čagaľa,  Veronika Haferová,
Ján  Hruška,  Ján  Murík,  Róbert  Vlček,  Štefan
Želiecký, Mgr. Jozef Gondek

PROTI 0 -
ZDRŽAL SA

HLASOVANIA
0 -

Prítomnosť/kvórum: 8/5
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 486/2022 zo dňa 16.05.2022

Bod č. 16 Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa MŠ Klokočov č. 976
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podala Anna Škuľaviková, pracovníčka 
OÚ Klokočov. Výberové konanie je v súlade so zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve. Je potrebné schváliť dátum, dokedy uchádzači predložia 
doložia prihlášku a potrebné doklady do výberového konania. 



Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta
riaditeľ/-ky Materskej školy, Klokočov č. 976  s termínom nástupu do funkcie od 01.09.2022
Hlasovanie:

ZA 8 Vlasta Kašíková, Pavol Čagaľa,  Veronika Haferová,
Ján  Hruška,  Ján  Murík,  Róbert  Vlček,  Štefan
Želiecký, Mgr. Jozef Gondek

PROTI 0 -
ZDRŽAL SA

HLASOVANIA
0 -

Prítomnosť/kvórum: 8/5
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 487/2022 zo dňa 16.05.2022

Bod č. 17 Zriadenie škodovej komisie obce Klokočov – schválenie
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podala Elena Stopková, pracovníčka OÚ
Klokočov.  V materiáloch  poslanci  obdržali  návrh  na  zriadenie  škodovej  komisie  obce
Klokočov. Táto komisia by bola poradným orgánom starostu obce a prešetrovala by škodové
udalosti v obci – prípady poškodzovania obecného majetku v úzkej spolupráci so starostom
obce.  Menšie škody by sa dali poriešiť na úrade.  

V diskusii poslanci nesúhlasili so zriadením škodovej komisie obce Klokočov. Stratu 
resp. odcudzenie vecí račej riešiť cez políciu. 

Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje zriadenie škodovej komisie obce 
Klokočov. 
Hlasovanie:

ZA 8 Vlasta Kašíková, Pavol Čagaľa,  Veronika Haferová,
Ján  Hruška,  Ján  Murík,  Róbert  Vlček,  Štefan
Želiecký, Mgr. Jozef Gondek

PROTI 0 -
ZDRŽAL SA

HLASOVANIA
0 -

Prítomnosť/kvórum: 8/5
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 488/2022 zo dňa 16.05.2022

Bod č. 18  a/ Informácie o     kúpe osobného motorového vozidla do obce  
 b/ Schválenie finančných prostriedkov na kúpu garáže pre osobné motorové vozidlo

Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podala Jana Foldinová, starostka obce. 
Informovala poslancov, že nové vozidlo Dacia Daster je už dovezené. Ďakuje poslancom, že 
podporili kúpu nového osobného vozidla, nakoľko fabia je už vo veľmi zlom technickom 
stave.
Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie o kúpe motorového
vozidla do obce Klokočov
Hlasovanie:

ZA 8 Vlasta Kašíková, Pavol Čagaľa,  Veronika Haferová,
Ján  Hruška,  Ján  Murík,  Róbert  Vlček,  Štefan
Želiecký, Mgr. Jozef Gondek

PROTI 0 -
ZDRŽAL SA

HLASOVANIA
0 -



Prítomnosť/kvórum: 8/5
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 489A/2022 zo dňa 16.05.2022

b/ Schválenie finančných prostriedkov na kúpu garáže pre osobné motorové vozidlo
Starostka obce Jana Foldinová sa vyjadrila,  že je potrebné pre nové auto kúpiť garáž.  Na
základe prieskumu trhu garáž by stála cca 600-700€. Garáž by bola umiestnená na dvore, aby
na auto nepršalo a bolo by aj pod kamerami.

Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančné prostriedky na nákup garáže 
pre osobné motorové vozidlo
Hlasovanie:

ZA 8 Vlasta Kašíková, Pavol Čagaľa,  Veronika Haferová,
Ján  Hruška,  Ján  Murík,  Róbert  Vlček,  Štefan
Želiecký, Mgr. Jozef Gondek

PROTI 0 -
ZDRŽAL SA

HLASOVANIA
0 -

Prítomnosť/kvórum: 8/5
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 489B/2022 zo dňa 16.05.2022

Bod č. 19 Podmienky kúpy traktorbagra
Kúpa traktorbagra bola predmetom jednania v bode č. 5 v rámci plnenia uznesení. 
Štefan Želiecký /poslanec obce/ - zopakoval, že je za kúpu staršieho traktorbagra a keď budú
potrebné výkopové práce, riešiť to subdodávateľsky

Následne sa dalo hlasovať o návrhoch na uznesenie:

Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nákup nového  traktorbagra
Hlasovanie:

ZA 3 Vlasta  Kašíková,  Veronika  Haferová,  Mgr.  Jozef
Gondek

PROTI 0 -
ZDRŽAL SA

HLASOVANIA
5 Pavol  Čagaľa,   Ján  Hruška,  Ján  Murík,  Róbert

Vlček, Štefan Želiecký,
Uznesenie č. 490A/2022 nebolo schválené.

Návrh  na  uznesenie:  Obecné  zastupiteľstvo  schvaľuje    nákup  staršieho  traktorbagra
a subdodávky na výkopové práce v obci v sume cca 5.000€
Hlasovanie:

ZA 5 Ján  Mudrík,  Róbert  Vlček,  Pavol  Čagaľa,  Ján
Hruška, Štefan Želiecky

PROTI 1 Vlasta Kašíková
ZDRŽAL SA

HLASOVANIA
2 Veronika Haferová, Mgr. Jozef Gondek

Prítomnosť/kvórum: 8/5
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 490B/2022 zo dňa 16.05.2022



Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo ruší uznesenie č. 406/2021 zo dňa  03.09.2021

Hlasovanie:
ZA 5 Ján  Mudrík,  Róbert  Vlček,  Pavol  Čagaľa,  Ján

Hruška, Štefan Želiecky
PROTI 2 Vlasta Kašíková, Mgr. Jozef Gondek

ZDRŽAL SA
HLASOVANIA

1 Veronika Haferová

Prítomnosť/kvórum: 8/5
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 490C/2022 zo dňa 16.05.2022

Bod  č.  20  Použitie  finančných  prostriedkov  z     výrubu  stromov  na  výrobu  drevenej  
zástavky pri Motelu Klokočovan
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podala Jana Foldinová, starostka obce. 
Informovala poslancov, že výrub sa už uskutočnil. Informovala o výške finančných 
prostriedkov z výrubu stromov a o nákladoch na výrub a zakúpenie nových stromčekov na 
výsadbu. Navrhla finančné prostriedky z výrubu stromov použiť na výrobu drevenej zastávky 
pri Motelu Klokočovan a chce osadiť nové drevené lavičky na zastávku v Klokočove, smer 
Kornica. Ďalej informovala o osadení drevených altánkov, informačných tabúľ a označníkov 
pri Klokočovskom skáli, nakoľko je to tam poškodené vandalmi. Jeden altán obec postaví pri 
ihrisku Hlavice.

Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje použitie finančných prostriedkov 
z výrubu stromov na výrobu drevenej zastávky pri Motelu Klokočovan
Hlasovanie:

ZA 8 Vlasta Kašíková, Pavol Čagaľa,  Veronika Haferová,
Ján  Hruška,  Ján  Murík,  Róbert  Vlček,  Štefan
Želiecký, Mgr. Jozef Gondek

PROTI 0 -
ZDRŽAL SA

HLASOVANIA
0 -

Prítomnosť/kvórum: 8/5
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 491/2022 zo dňa 16.05.2022

Bod č. 21 Nákup kamerového systému na námestie OÚ Klokočov
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podala Jana Foldinová, starostka obce. 
Informovala poslancov, že terajší obecný kamerový systém nie je úplne funkčný. Je potrebné, 
aby námestie a celkovo majetok obce bol monitorovaný.
Róbert Vlček /poslanec obce/ - doplnil, že aj monitorovanie garáží

Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje nákup kamerového systému na 
námestie OÚ Klokočov a monitorovanie garáží
Hlasovanie:

ZA 8 Vlasta Kašíková, Pavol Čagaľa,  Veronika Haferová,
Ján  Hruška,  Ján  Murík,  Róbert  Vlček,  Štefan
Želiecký, Mgr. Jozef Gondek

PROTI 0 -
ZDRŽAL SA 0 -



HLASOVANIA
Prítomnosť/kvórum: 8/5
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 492/2022 zo dňa 16.05.2022

Bod č. 22 Informácia k     odpadovej problematike v     lokalite Biely Kríž  
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podala Jana Foldinová, starostka obce. 
Informovala poslancov, že v uvedenej lokalite bol kontajner, ktorý obec odobrala a nahradila 
ho zvozom odpadu na obecný úrad. Dávali  tam nevytriedený odpad a kontajner využívali aj 
z českej strany. Teraz nastala opačná situácia, že z chát na slovenskej strane dávajú odpadky 
do nádob na českej strane. Bola tu aj starostka z obce Staré Hámry a žiadala o riešenie 
uvedenej situácii. Riešením by bola refundácia nákladov obci Staré Hámry z polovice 
poplatku za komunálny odpad v obci Klokočov.  

Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje refundáciu nákladov obci Staré 
Hámry z polovice poplatku za komunálny odpad v obci Klokočov 

Hlasovanie:
ZA 8 Vlasta Kašíková, Pavol Čagaľa,  Veronika Haferová,

Ján  Hruška,  Ján  Murík,  Róbert  Vlček,  Štefan
Želiecký, Mgr. Jozef Gondek

PROTI 0 -
ZDRŽAL SA

HLASOVANIA
0 -

Prítomnosť/kvórum: 8/5
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 493/2022 zo dňa 16.05.2022

Bod č.  23  Dodatok č.  1  k     Nájomnej  zmluve medzi  obcou Klokočov a     Spoločenstvom  
bývalých urbarialistov Turzovka
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu podala Jana Foldinová, starostka obce. Nájomná
zmluva bola uzatvorená, ale nakoľko obec nie je platcom DPH a spoločenstvo urbarialistov
áno, dodatkom uvedeným v materiáloch sa schváli cena celkom s DPH. 

Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje  Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve
uzatvorenej  medzi  Spoločenstvom  bývalých  urbarialistov,  IČO  14224909,  pozemkové
spoločenstvo, Stred 178, 02354 Turzovka v zast. p. Alexandrom Ježíkom a Obcou Klokočov,
IČO 00314048, Klokočov č. 962, 023 22 Klokočov v zast. starostkou obce Janou Foldinovou.
Nájomné počas celej doby nájmu je stanovené vo výške 50,- eur + 20%DPH, celkom cena
60,- eur.
 
Hlasovanie:

ZA 8 Vlasta Kašíková, Pavol Čagaľa,  Veronika Haferová,
Ján  Hruška,  Ján  Murík,  Róbert  Vlček,  Štefan
Želiecký, Mgr. Jozef Gondek

PROTI 0 -
ZDRŽAL SA

HLASOVANIA
0 -

Prítomnosť/kvórum: 8/5
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:



Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 494/2022 zo dňa 16.05.2022
Bod  č.  24  Schválenie  platu  starostu  obce  z     dôvodu  zvýšenia  priemernej  nominálnej  
mesačnej mzdy zamestnanca v     hospodárstve SR v     r. 2022  
Vstupnú  informáciu  k predmetnému  bodu  podala  Anna  Škuľaviková,  pracovníčka  OÚ
Klokočov. Plat starostu obce sa určuje násobkom priemernej mzdy a násobkom podľa počtu
obyvateľov  v obci.  Obecné  zastupiteľstvo  môže  v súlade  so  zákonom  253/1994  Z.z.
o právnom postavení  a platových  pomeroch  starostov  obcí  a primátorov  miest  percentami
zvýšiť.

V následnej diskusii k predmetnému bodu rokovania bol podaný návrh na zvýšenie
platu o 20%. O návrhu sa dalo následne hlasovať. 

Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje  plat starostu obce Klokočov Jany
Foldinovej s účinnosťou od 01.01.2022
       a/ podľa §3 odst. 1 zákona č. 253/1994 Z.z.
       b/ podľa §4 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z.z. zvýšený o 20%

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

, Ján Murík,  Mgr. Jozef Gondek
PROTI 1 Róbert Vlček

ZDRŽAL SA
HLASOVANIA

2 Štefan Želiecký,  Ján Hruška

Prítomnosť/kvórum: 8/5
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 495/2022 zo dňa 16.05.2022

Rôzne 
Bod č. 25b)  Žiadosť obyvateľov časti obce Hrubý Buk o     zavedenie verejného osvetlenia  
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu podala Jana Foldinová, starostka obce. 
V materiáloch poslanci OcZ obdržali žiadosť o zavedenie verejného osvetlenia do časti obce 
Hrubý Buk, smer p. Žofia Dedičová. Je to tam neosvetlené.

Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje Žiadosť Č.j. 266/2022  od občanov 
Hrubého Buka o zavedenie verejného osvetlenia –  smer p. Žofia Dedičová

Hlasovanie:
ZA 8 Vlasta Kašíková, Pavol Čagaľa,  Veronika Haferová,

Ján  Hruška,  Ján  Murík,  Róbert  Vlček,  Štefan
Želiecký, Mgr. Jozef Gondek

PROTI 0 -
ZDRŽAL SA

HLASOVANIA
0 -

Prítomnosť/kvórum: 8/5
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 496/2022 zo dňa 16.05.2022



Bod  č.  25c)     Schválenie  kúpy  staršej  umelej  trávy  na  vybudovanie  ihriska  pri  ZŠ  
Klokočov a     schválenie finančných prostriedkov na potrebnú realizáciu   
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu podala Jana Foldinová, starostka obce. Starostku 
obce kontaktoval Roman Koniar, že je možnosť získania umelej trávy z partnerskej obce 
Návsí, s ktorou hrávajú aj futbal. Jednala s riaditeľkou ZŠ  o možnosti umiestnenia umelej 
trávy do areálu školy. Dohodli sa, že by bola možnosť položiť umelý trávnik na už existujúce 
asfaltové ihrisko. Cena umelej trávy je 1,50€/m² a zároveň starostka obce žiada aj 
o schválenie finančných prostriedkov na potrebnú realizáciu. Ihrisko by slúžilo nielen TJ 
Slovan Klokočov na tréningy, ale aj pre potreby ZŚ Klokočov.

Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje kúpu  staršej použitej umelej trávy na
vybudovanie ihriska pri ZŠ Klokočov  v cene   1,50€ za m² na plochu ihriska 55x34m 
/celkovo 1870m²/ a schvaľuje finančné prostriedky   potrebné na realizáciu

Hlasovanie:
ZA 8 Vlasta Kašíková, Pavol Čagaľa,  Veronika Haferová,

Ján  Hruška,  Ján  Murík,  Róbert  Vlček,  Štefan
Želiecký, Mgr. Jozef Gondek

PROTI 0 -
ZDRŽAL SA

HLASOVANIA
0 -

Prítomnosť/kvórum: 8/5
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 497/2022 zo dňa 16.05.2022

Bod č. 25d)  Schválenie finančných prostriedkov na rozšírenie rozhlasu v     časti obce   
Klokočov Kornica, Konečná
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu podala Jana Foldinová, starostka obce. V minulosti 
sa na Konečnej  hlásilo v obchode, teraz keď obchod nefunguje, už dlhšiu dobu sú tam bez 
rozhlasu. Bezdrátový rozhlas by poriešil danú situáciu na Konečnej aj časti Kornice.

Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje rozšírenie obecného rozhlasu v časti 
obce Klokočov – Kornica, Konečná

Hlasovanie:
ZA 8 Vlasta Kašíková, Pavol Čagaľa,  Veronika Haferová,

Ján  Hruška,  Ján  Murík,  Róbert  Vlček,  Štefan
Želiecký, Mgr. Jozef Gondek

PROTI 0 -
ZDRŽAL SA

HLASOVANIA
0 -

Prítomnosť/kvórum: 8/5
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 498/2022 zo dňa 16.05.2022

Bod  č.  25e)   Schválenie  finančných  prostriedkov  na  rozšírenie  verejného  osvetlenia
v     obci  
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu podala Jana Foldinová, starostka obce. Informovala
poslancov, že rozšírenie verejného osvetlenia bude realizované v rámci poradovníka. 



Pokračovalo by sa v lokalite, ktorá sa nestihla minulý rok. Jednalo by sa o lokality 
Podjavorová, ako býva p. Šamaj a Kornica p. Tabačíková. Ku p. Tabačíkovej už prívodový 
kábel osvetlenia z časti je, len by sa pridal bod osvetlenia. Pokračovanie ku Bajákovi – tam 
treba stĺpy.

Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje finančné prostriedky na rozšírenie 
verejného osvetlenia  v časti obce Podjavorová  a Kornica p. Tabačíková podľa poradovníka 
žiadostí

Hlasovanie:
ZA 8 Vlasta Kašíková, Pavol Čagaľa,  Veronika Haferová,

Ján  Hruška,  Ján  Murík,  Róbert  Vlček,  Štefan
Želiecký, Mgr. Jozef Gondek

PROTI 0 -
ZDRŽAL SA

HLASOVANIA
0 -

Prítomnosť/kvórum: 8/5
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 499/2022 zo dňa 16.05.2022

Bod č. 25f)  Schválenie  finančných prostriedkov na rekonštrukciu cintorína – oplotenie
a     chodníky  
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu podala Jana Foldinová, starostka obce. Informovala
poslancov, že časť práci na cintoríne sa už začalo – vyrovnávali sa stĺpiky, kúpilo sa pletivo, 
budú sa oplocovať obidva cintoríny. 

Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje finančné prostriedky vo výške 6.000 
€ na oplotenie cintorína a vybudovanie chodníkov    na cintoríne 
Hlasovanie:

ZA 8 Vlasta Kašíková, Pavol Čagaľa,  Veronika Haferová,
Ján  Hruška,  Ján  Murík,  Róbert  Vlček,  Štefan
Želiecký, Mgr. Jozef Gondek

PROTI 0 -
ZDRŽAL SA

HLASOVANIA
0 -

Prítomnosť/kvórum: 8/5
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 500/2022 zo dňa 16.05.2022

Bod č. 25g)  Rekonštrukcia starých prvkov na ihrisku pri bytovom dome Hlavice č.s. 
1083
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu podala Jana Foldinová, starostka obce. Informovala
poslancov, že na Hlaviciach sú na ihrisku staré prvky. Navrhuje ich rekonštrukciu a obec tam 
ešte doplní dva prvky, ktoré má už zakúpené – hojdací koník a zostava na skákanie. Ihrisko by
bolo určite využité, je tam veľa detí. 

Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje rekonštrukciu starých prvkov ihriska 
pri bytovom dome č.s. 1083 v sume cca 1.000€



Hlasovanie:
ZA 8 Vlasta Kašíková, Pavol Čagaľa,  Veronika Haferová,

Ján  Hruška,  Ján  Murík,  Róbert  Vlček,  Štefan
Želiecký, Mgr. Jozef Gondek

PROTI 0 -
ZDRŽAL SA

HLASOVANIA
0 -

Prítomnosť/kvórum: 8/5
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 501/2022 zo dňa 16.05.2022

Bod č. 25h)  Nákup traktorovej vlečky 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu podala Jana Foldinová, starostka obce. Nová vlečka
bude zakúpená podľa najvýhodnejšie cenovej ponuky. Podľa prieskumu trhu sa vlečka 
pohybuje cca do 12.000€.

Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje      nákup novej traktorovej vlečky 
podľa najvýhodnejšej cenovej ponuky
Hlasovanie:

ZA 8 Vlasta Kašíková, Pavol Čagaľa,  Veronika Haferová,
Ján  Hruška,  Ján  Murík,  Róbert  Vlček,  Štefan
Želiecký, Mgr. Jozef Gondek

PROTI 0 -
ZDRŽAL SA

HLASOVANIA
0 -

Prítomnosť/kvórum: 8/5
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 502/2022 zo dňa 16.05.2022

Bod č. 25i) Nákup garáže pre osobné motorové vozidlo Dacia Daster
Predmetný bod rokovania bol prejednávaný v bode č. 12 Rozpočtové opatrenie č. 1/2022
Podľa prieskumu trhu sa cena garáže pohybuje cca do 700€. 
Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje           nákup garáže pre osobné 
motorové vozidla Dacia Daster podľa najvýhodnejšej cenovej  ponuky

 Hlasovanie:
ZA 8 Vlasta Kašíková, Pavol Čagaľa,  Veronika Haferová,

Ján  Hruška,  Ján  Murík,  Róbert  Vlček,  Štefan
Želiecký, Mgr. Jozef Gondek

PROTI 0 -
ZDRŽAL SA

HLASOVANIA
0 -

Prítomnosť/kvórum: 8/5
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 503/2022 zo dňa 16.05.2022



Bod č. 25j) Výroba označníkov a     informačných tabúľ v     obci Klokočov  
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu podala Jana Foldinová, starostka obce. Označníky 
budú vyrobené pre lepšiu orientáciu ku Klokočovkému skáliu

Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje       výrobu označení  a informačných 
tabúľ v obci Klokočov 

Hlasovanie:
ZA 8 Vlasta Kašíková, Pavol Čagaľa,  Veronika Haferová,

Ján  Hruška,  Ján  Murík,  Róbert  Vlček,  Štefan
Želiecký, Mgr. Jozef Gondek

PROTI 0 -
ZDRŽAL SA

HLASOVANIA
0 -

Prítomnosť/kvórum: 8/5
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 504/2022 zo dňa 16.05.2022

Bod  č.  25k)  Presun  finančných  prostriedkov  zo  spoluúčasti  obce  na  projekt
rekonštrukcie bývalej budovy prevádzok č.s. 1164 na asfaltovanie ciest v     sume 20.000  
eur
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu podala Jana Foldinová, starostka obce. Nakoľko 
boli finančné prostriedky v Rozpočtovom opatrení rozdelené do iných položiek, navrhuje na 
asfaltovanie ciest presunúť zostatok vo výške 7719,50€. 

Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje       presun finančných prostriedkov 
zo spoluúčasti na projekt rekonštrukcia budovy  bývalých prevádzok  č. 1164 na asfaltovanie 
ciest vo výške 7719,50 €

Hlasovanie:
ZA 7 Vlasta Kašíková, Pavol Čagaľa,  Veronika Haferová,

Ján Hruška, Ján Murík, , Štefan Želiecký, Mgr. Jozef
Gondek

PROTI 0 -
ZDRŽAL SA

HLASOVANIA
0 -

NEPRÍTOMNÝ 1
Róbert Vlček

Prítomnosť/kvórum: 8/5
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 505/2022 zo dňa 16.05.2022

Bod č. 25l) Schválenie finančných prostriedkov z     rozpočtového opatrenia na údržby ciest  
a     asfaltovanie v     sume 24.552 €  
Starostka obce navrhla, aby sa suma 24.552 € presunula na asfaltovanie ciest. Finančné 
prostriedky na asfaltovanie ciest boli prejednávané v bode č. 12 Rozpočtové opatrenie č. 
1/2022.



Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje   finančné prostriedky 
z rozpočtového opatrenia na údržbu ciest vo výške 24.552 €

Hlasovanie:
ZA 6 Vlasta Kašíková, Pavol Čagaľa,  Veronika Haferová,

Ján Murík, , Štefan Želiecký, Mgr. Jozef Gondek
PROTI 0 -

ZDRŽAL SA
HLASOVANIA

1 Ján Hruška

NEPRÍTOMNÝ 1
Róbert Vlček

Prítomnosť/kvórum: 8/5
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 506/2022 zo dňa 16.05.2022

Bod č. 25m) Žiadosť o     opravu cesty v     časti obce za Žorom  
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu podala Jana Foldinová, starostka obce. Na OÚ bola
doručená  žiadosť  o opravu  cesty  od  žiadateľov  z lokality  Vrchpredmier  za  Žorom.  Po
posledných dažďoch tam cestu veľmi vymylo, je ťažko zjazdná. V lokalite sú aj trvalo žijúci
obyvatelia aj chatári. Jedná sa o úsek cca 400m, ktorý treba opraviť. 

Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje   žiadosť o opravu  prístupovej cesty
do  časti  obce  Klokočov  –  za  Žorom.  Polovicu  nákladov  na  opravu  cesty  budú  znášať
obyvatelia, ktorí nemajú  v obci Klokočov trvalý pobyt a polovicu nákladov bude znášať obec
Hlasovanie:

ZA 8 Vlasta Kašíková, Pavol Čagaľa,  Veronika Haferová,
Ján Murík,  ,  Štefan Želiecký,  Mgr.  Jozef  Gondek,
Ján Hruška, Róbert Vlček

PROTI 0 -
ZDRŽAL SA

HLASOVANIA
0 -

Prítomnosť/kvórum: 8/5
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 507/2022 zo dňa 16.05.2022

Bod č.  25n)  Žiadosť  o     opravu príjazdovej  cesty  žiadateľom v     časti  obce  Klokočov  –  
Rieka
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu podala Jana Foldinová, starostka obce. Na OÚ bola 
doručená žiadosť o opravu príjazdovej cesty v časti obce Hlavice – Rieka. Žiadajú opraviť 
príjazdovú cestu asfaltovým povrchom. Parcela je vedená ako miestna komunikácia v užívaní 
a aj vo vlastníctve obce. Navrhuje uvedený úsek cesty vyspraviť spôsobom ako sa robila cesta
do Zajacov  – naviesť recyklát, zavalcovať a napenetrovať.  

Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje   žiadosť o opravu  prístupovej cesty 
do časti obce Klokočov – Rieka navezením recyklátu s následnou penetráciou  zavalcovaním. 
Žiadosť bude zaradená do poradovníka. 

Hlasovanie:
ZA 8 Vlasta Kašíková, Pavol Čagaľa,  Veronika Haferová,



Ján Murík,  ,  Štefan Želiecký,  Mgr.  Jozef  Gondek,
Ján Hruška, Róbert Vlček

PROTI 0 -
ZDRŽAL SA

HLASOVANIA
0 -

Prítomnosť/kvórum: 8/5
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 508/2022 zo dňa 16.05.2022

Bod č. 25o) Žiadosť o     opravu  cesty – Dedičovia – Hrubý Buk  
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu podala Jana Foldinová, starostka obce. Cesta je vo
veľmi  zlom  prejazdnom  stave,  preto  sa  tam  už  naviezlo  kamenivo  na  najhoršie  úseky.
Žiadatelia žiadajú cestu naviesť kvalitnejšie, aby to už vydržalo, lebo cesta je v kopci.

Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje   žiadosť o opravu  prístupovej cesty
do časti obce Klokočov – Hrubý Buk – Dedičovia. Žiadosť bude zaradená do poradovníka. 

Hlasovanie:
ZA 8 Vlasta Kašíková, Pavol Čagaľa,  Veronika Haferová,

Ján Murík,  ,  Štefan Želiecký,  Mgr.  Jozef  Gondek,
Ján Hruška, Róbert Vlček

PROTI 0 -
ZDRŽAL SA

HLASOVANIA
0 -

Prítomnosť/kvórum: 8/5
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 509/2022 zo dňa 16.05.2022

Bod  č.  25p)  Schválenie  odpustenia  platby  dane  z     nehnuteľnosti  p.  Nekorancovi  
Štefanovi, bytom Klokočov – Hlavice  a     p. Balážovej Dagmar, bytom Klokočov – Hlavice  
na rok 2022.
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu podala Jana Foldinová, starostka obce. Vybavovala 
pozemky pre umiestnenie dreveného altánu v blízkosti Klokočovského skália. Drevo na altán 
už darovali Štátne lesy  SR cez OCR Kysuce.. Altán dovolili umiestniť na svoj pozemok p. Š. 
Nekoranec a p. D. Balážová. Pozemok poskytli zadarmo. Preto navrhuje, aby sa im pre rok 
2022 jednorázovo odpustila platba dane z nehnuteľnosti

Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje   odpustenie platby dane 
z nehnuteľnosti p. Nekorancovi Š., bytom Klokočov- Hlavice  na rok 2022 vo výške 23,83 eur
a  odpustenie platby dane  z nehnuteľnosti p. Balážovej D., bytom Klokočov – Hlavice č.  
na rok 2022  vo výške 23,77 eur.
Hlasovanie:

ZA 8 Vlasta Kašíková, Pavol Čagaľa,  Veronika Haferová,
Ján Murík,  ,  Štefan Želiecký,  Mgr.  Jozef  Gondek,
Ján Hruška, Róbert Vlček

PROTI 0 -
ZDRŽAL SA

HLASOVANIA
0 -

Prítomnosť/kvórum: 8/5
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:



Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 510/2022 zo dňa 16.05.2022

Bod č. 25q) Žiadosť o     opravu miestnej komunikácie – žiadateľ p. Nemček  
Vstupnú  informáciu  k predmetnému  bodu  podala  Jana  Foldinová,  starostka  obce.  Je  to
prístupová  cesta,  ktorá  je  po  poslednom  silnom  daždi  vymytá  a kamenný  podklad  je
odplavený. Navrhuje tam naviesť lopušný kameň a úpravu priekopy.

Návrh  na  uznesenie:  Obecné  zastupiteľstvo   schvaľuje   opravu  miestnej  komunikácie
v časti obce Klokočov – Vrchpredmier, p. Nemček s úpravou priekopy
Hlasovanie:

ZA 8 Vlasta Kašíková, Pavol Čagaľa,  Veronika Haferová,
Ján Murík,  ,  Štefan Želiecký,  Mgr.  Jozef  Gondek,
Ján Hruška, Róbert Vlček

PROTI 0 -
ZDRŽAL SA

HLASOVANIA
0 -

Prítomnosť/kvórum: 8/5
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 511/2022 zo dňa 16.05.2022

Bod č. 25r) Žiadosť o     vyriešenie bezpečnosti na komunikácii pre ZŠ Klokočov   
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu podala Jana Foldinová, starostka obce. Na OÚ bola
doručená žiadosť o vyriešenie bezpečnosti  na cestnej  komunikácii  pred školou.  Deti  hneď
vychádzajú zo školy na cestnú komunikáciu, čo môže byť nebezpečné. 
Róbert Vlček /poslanec OÚ/ -  súhlasí s umiestnením bráničky pred východ zo školy, detí
naozaj z východu vybiehajú,  navrhuje aj  obmedzenie parkovania z jednej aj  druhej strany,
lebo dieťa vybehne rovno spomedzi áut. Zavadzia tam aj stĺp na pravej strane
Vlasta  Kašíková  /poslankyňa  OÚ/ -  navrhuje,  aby  sa  dal  kúsok  zábradlia  aj  nižšie,
k existujúcemu prechodu pre chodcov

Následne  v diskusii  poslanci  OcZ  prerokovali  žiadosť  o vyriešenie  bezpečnosti  na
cestnej  komunikácii  pred  školou.  Obecné  zastupiteľstvo  navrhlo  konať  v uvedenej  veci,
osloviť inštitúcie, osadiť bezpečnostné zábradlie a obmedziť parkovanie pred východom zo
ZŠ, aby sa východ zo školy sprehľadnil. 

K zníženiu rýchlosti na hlavnej ceste smer Kornica Konečná – Klokočov sa starostka
obce vyjadrila, že opäť OÚ osloví Slovenskú správu ciest a Dopravný inšpektorát Čadca, aby
sa vyjadrili k zníženiu rýchlosti na uvedenom úseku.

Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo  A/ prerokovalo žiadosť  o bezpečnosť pred ZŠ
Klokočov 

B/  schvaľuje  obmedzenie  parkovania  pred  vstupnou  bránkou  ZŠ  Klokočov  a osadenie
bezpečnostného   zábradlia pred ZŠ KLokočov
Hlasovanie:

ZA 8 Vlasta Kašíková, Pavol Čagaľa,  Veronika Haferová,
Ján Murík,  ,  Štefan Želiecký,  Mgr.  Jozef  Gondek,
Ján Hruška, Róbert Vlček

PROTI 0 -
ZDRŽAL SA

HLASOVANIA
0 -



Prítomnosť/kvórum: 8/5
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 512/2022 zo dňa 16.05.2022
Bod č.  25s)  Dotácia  pre  farnosť  Klokočov  na  realizáciu  opravy  strechy  a     terénnych  
úprav
Mgr. Jozef Gondek/ poslanec obce/ - informoval, že na kostole v Klokočove sa opravuje
strecha. Je tam ešte ďalší problém, voda steká po múroch dole, sú tam potrebné nové zvody
zo strechy. V minulosti sa aj prispievalo z obce na kostol a už dlhé roky sa nič nedalo. Preto
prosí  obecné  zastupiteľstvo,  aby  zvážili  a prípadne  schválili  pomoc  vo  forme  finančného
príspevku na opravu strechu. Obec sa snaží byť nápomocná a už bol aj jeden projekt z obce
spravený, ktorý riešil odvodnenie a priestor za kostolom.

Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo  a/ schvaľuje   finančný príspevok vo výške
5.000€ na opravu strechy kostola v Klokočov
 b/  schvaľuje finančný príspevok vo výške 10.000€ na terénne úpravy a odvodnenie okolia
kostola v  Klokočove
Hlasovanie:

ZA 8 Vlasta Kašíková, Pavol Čagaľa,  Veronika Haferová,
Ján Murík,  ,  Štefan Želiecký,  Mgr.  Jozef  Gondek,
Ján Hruška, Róbert Vlček

PROTI 0 -
ZDRŽAL SA

HLASOVANIA
0 -

Prítomnosť/kvórum: 8/5
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 512/2022 zo dňa 16.05.2022

Diskusia
Jana Foldinová /starostka obce/ - informoval poslancov, že je v obci spustená pre občanov
služba odosielanie oznamov formou sms – správy. Je potrebné vypísať registračné tlačivo so
súhlasom s použitím osobných údajov
Ján Hruška /poslanec OÚ/ - drevený mostík v Klíne je v zlom stave. Chodia tadiaľ deti, je to
nebezpečné

Z Á V E R

Starostka obce  poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie  ukončila.
V Klokočove  16. mája  2022.
Koniec: 13:00 h.



Overovatelia:
Mgr. Jozef Gondek...... ..............................................................................................................

Pavol Čagaľa .............................................................................................................................

    Jana Foldinová
    starostka obce

Prílohu Zápisnice z 37.  zasadnutia OcZ tvoria uznesenia a zvukový záznam.


