
Z Á P I S N I C A
z  39.zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Klokočov 

zo dňa 29. septembra 2022
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Začiatok zasadnutia: 14:30 hod. 

Prítomní poslanci: 
Róbert Vlček
Vlasta Kašíková

   Mgr. Jozef Gondek
Veronika Haferová
Ing. Radoslav Zajac

Ospravedlnení: Pavol Čagaľa 
                         Ján Hruška

  Ján Mudrík
  Štefan Želiecký

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

Voľba návrhovej komisie a     overovateľov  

Návrhová komisia: Vlasta Kašíková, Ing. Radoslav Zajac
Overovatelia:             Veronika Haferová, Mgr. Jozef Gondek
Zapisovateľka: Mgr. Paula Pápolová

Hlasovanie:
ZA 5 Vlasta Kašíková, Róbert Vlček, Veronika Haferová,

Mgr. Jozef Gondek, Ing. Radoslav Zajac
PROTI 0 -

ZDRŽAL SA
HLASOVANIA

0 -

Prítomnosť/kvórum: 5/3
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 532/2022 zo dňa 29.09.2022

Schválenie programu rokovania
Starostka obce prečítala návrh programu rokovania. 

Do programu rokovania poslanec Róbert Vlček doplnil  bod
Žiadosť poslancov  o presunutie bodov programu č. 9. č. 10, č. 11 na ďalšie zasadnutie OcZ.
V žiadosti  žiadajú poslanci Štefan Želiecký, Ján Hruška a Róbert  Vlček presunutie bodov:
9.Rozpočtové opatrenie č. 3/2022 – Návrh
10.Schválenie  finančných  prostriedkov  na  realizáciu  a spoluúčasť  obce  na  multifunkčné



ihrisko na Hlaviciach
11.Informácie  k projektu  úpravne  vody  vo  Vrchpredmieri  –  schválenie  finančných
prostriedkov na spoluúčasť a revízne správy

Žiadosť o presunutie bodov tvorí prílohu zápisnice z 39. zasadnutia OcZ.
Ďalej do programu rokovania boli doplnené body: 
22h) Plán obnovy verejných vodovodov a verejných kanalizácii v obci Klokočov
22i)  Žiadosť o navýšenie finančných prostriedkov do rozpočtu DHZO Klokočov

Návrh  na  uznesenie:  Obecné  zastupiteľstvo  schvaľuje  Program  39.zasadnutia  Obecného
zastupiteľstva v Klokočove s doplnením

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Schválenie programu rokovania

a/ Žiadosť poslancov  o presunutie bodov programu č. 9. č. 10, č. 11 na ďalšie zasadnutie
   OcZ

5. Správa o plnení uznesení z posledných zastupiteľstiev
6. Správa  ZŠ,  MŠ,  CVČ  Klokočov  o výchovno  –  vzdelávacej  činnosti,  jej  výsledkoch

a podmienkach za školský rok 2021/2022
7. Konsolidovaná výročná správa obce Klokočov
8. Monitorovacia správa obce Klokočov k 30.06.2022
9. Rozpočtové opatrenie č. 3/2022 – Návrh
10. Schválenie  finančných  prostriedkov  na  realizáciu  a spoluúčasť  obce  na  multifunkčné

ihrisko na Hlaviciach
11. Informácie  k projektu  úpravne  vody  vo  Vrchpredmieri  –  schválenie  finančných

prostriedkov na spoluúčasť a revízne správy
12. Žiadosť o finančné prostriedky pre Folklórnu skupinu Klokočov
13. Žiadosť o odkúpenie parcely CKN 7183 – p. P. Čečotka a manž. M. Čečotková, bytom Klokočov 

– Hlavice  - odročené
14. Predĺženie nájmu nebytových priestorov na prízemí stavby č.s. 1083 Klokočov – Hlavice

žiadateľovi Ekolstav s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa - odročené
15. Predĺženie  nájmu  nebytových  priestorov  pre  pobočku  verejnej  lekárne  Paracelsus

z dôvodu hodného osobitného zreteľa - odročené
16. Žiadosť o odkúpenie parciel - Ján Korček bytom Vysoká nad Kysucou  - odročené
17. Zámena  majetku  obce  medzi  obcou  Klokočov  a p.  J.  Brezinom,  bytom Klokočov   -

odročené
18. Žiadosť občanov o opravu vodovodu Hlavice u Pantokov 
19. Správa o nedoplatkoch, elektrická energia, na nájomnom a kúrení k 30.06.2022
20. Informácie k podanej žalobe na nájomníka v bytovom dome č.s. 1296
21. Informácie k žalobe na náhradu škody Stredoslovenská distribučná energetika
22. Rôzne
a/ Žiadosť o opravu príjazdovej cesty k domom asfaltom - Marcela Litvíková bytom     
    Hlavice  za žiadateľov
b/ Žiadosť o opravu prístupovej cesty asfaltom - občania z Vrchpredmiera časť Doroťanka
c/ Žiadosť o vyjadrenie a vyriešenie elektrickej prípojky  k novostavbe rodinného 
   domu - Stanislav Hafera bytom Staškov
e/ Žiadosť o odpustenie platby z  daní z nehnuteľnosti na rok 2023 vlastníkom  domu      

Zajac Marian bytom Turzovka a Blažeková Ivana bytom  Čadca
g/ Informácia k vodovodu Kyčery



h/ Plán obnovy verejných vodovodov a verejných kanalizácii v obci Klokočov
i/  Žiadosť o navýšenie finančných prostriedkov do rozpočtu DHZO Klokočov 
23. Diskusia
24. Záver

Následne k doplnenému bodu – Žiadosť poslancov o presunutie bodov programu č. 9, č. 10,
č.11 na ďalšie OcZ poslanci pristúpili k hlasovaniu.

Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť o presunutie bodov č. 9, č. 10,
č.11 na ďalšie OcZ
Hlasovanie:

ZA 2       Róbert Vlček, Ing. Radoslav Zajac
PROTI 1 Mgr. Jozef Gondek,

ZDRŽAL SA
HLASOVANIA

2 Vlasta Kašíková, Veronika Haferová,

Presunutie bodov č. 9,  č. 10, č.11 na ďalšie obecné zastupiteľstvo nebolo schválené.

Prítomnosť/kvórum: 5/3
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 533/2022 zo dňa 29.09.2022

Poslanci súhlasili postupovať podľa predloženého programu rokovania. 
Zvukový záznam k schváleniu programu rokovania je prílohou zápisnice z 39. OcZ. 

Bod č. 5 Správa o     plnení uznesení z     posledných zastupiteľstiev  
V materiáloch poslanci OcZ obdržali správu o plnení uznesení z posledných zastupi-

teľstiev. Ing. Radoslav Zajac sa opýtal  na rekonštrukciu ciest. Následne starostka obce podala
informácie k rekonštrukcii ciest v obci. 

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

Hlasovanie:
ZA 5 Róbert Vlček, Ing. Radoslav Zajac, Vlasta Kašíková,

Veronika Haferová,Mgr. Jozef Gondek,
PROTI 0 -

ZDRŽAL SA
HLASOVANIA

0 -

Prítomnosť/kvórum: 5/3
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 534/2022 zo dňa 29.09.2022

Bod č. 6 Správa ZŠ, MŠ a     CVČ o     výchovno vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch   
a     podmienkach za školský rok 2021/2022  
Ing. Jarmila Krišťáková, riaditeľka ZŠ Klokočov  - podala vstupnú informáciu k správe 
o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021/2022
PaedDr. Ľubomír Kadura, riaditeľ CVČ -  podal vstupnú informáciu k Správe o výchovno 
– vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021/2022



Návrh na uznesenie:A/ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Správu ZŠ Klokočov  o výchovno –
vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021/2022

Hlasovanie:
ZA 5 Vlasta  Kašíková,  Ing.  Radoslav  Zajac,   Róbert

Vlček, Veronika Haferová, Mgr. Jozef Gondek
PROTI 0 -

ZDRŽAL SA
HLASOVANIA

0 -

B/ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Správu MŠ Klokočov o výchovno – vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021/2022

Hlasovanie:
ZA 5 Vlasta  Kašíková,  Ing.  Radoslav  Zajac,   Róbert

Vlček, Veronika Haferová, Mgr. Jozef Gondek
PROTI 0 -

ZDRŽAL SA
HLASOVANIA

0 -

C/  Obecné  zastupiteľstvo  schvaľuje  Správu  CVČ  Klokočov  o výchovno  –  vzdelávacej
činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021/2022

Hlasovanie:
ZA 5 Vlasta  Kašíková,  Ing.  Radoslav  Zajac,   Róbert

Vlček, Veronika Haferová, Mgr. Jozef Gondek
PROTI 0 -

ZDRŽAL SA
HLASOVANIA

0 -

Prítomnosť/kvórum: 5/3
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 535/2022 zo dňa 29.09.2022

Bod č. 7 Konsolidovaná výročná správa obce Klokočov
Poslanci obdržali Konsolidovanú výročnú správu obce Klokočov za rok 2021 v mate-

riáloch. K bodu nemali žiadne doplňujúce otázky. 

Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Konsolidovanú výročnú správu obce
Klokočov za rok 2021

Hlasovanie:
ZA 5 Vlasta  Kašíková,  Ing.  Radoslav  Zajac,   Róbert

Vlček, Veronika Haferová, Mgr. Jozef Gondek
PROTI 0 -

ZDRŽAL SA
HLASOVANIA

0 -

Prítomnosť/kvórum: 5/3
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 536/2022 zo dňa 29.09.2022

Bod č.  8  Monitorovacia  správa  obce  Klokočov  k     30.06.2022  –  Správa  o     hospodárení  
k     30.06.2022  



Poslanci obdržali v materiáloch Monitorovaciu správu obce Klokočov – Správu o hospodárení
k 30.06.2022. K bodu nemali žiadne doplňujúce otázky. 

Návrh na uznesenie:Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Monitorovaciu správu k plneniu 
programového rozpočtu obce Klokočov -  Správa  o hospodárení k 30.06.2022

Hlasovanie:
ZA 5 Vlasta  Kašíková,  Ing.  Radoslav  Zajac,   Róbert

Vlček, Veronika Haferová, Mgr. Jozef Gondek
PROTI 0 -

ZDRŽAL SA
HLASOVANIA

0 -

Prítomnosť/kvórum: 5/3
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 537/2022 zo dňa 29.09.2022

Bod č. 10 Schválenie finančných prostriedkov na realizáciu a     spoluúčasť obce na multi  -  
funkčné ihrisko na Hlaviciach

Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podala Ing. J. Horčičáková, za-
mestnanec OÚ. Multifunkčné ihrisko bolo vysúťažené za 60.535,69 €.  Následne starostka
obce podala poslancom návrh na financovanie ihriska. Obec najskôr musí zaplatiť celú vysú-
ťaženú sumu ihriska. Následne Pôdohospodárska platobná agentúra  nám bude refundovať
schválené finančné prostriedky vo výške 38.399,80€. Zvyšok dofinancovania je  navrhnuté
v rozpočtovom opatrené. Na financovanie ihriska sa nebude brať úver. Peniaze, ktoré PPA
refunduje, môžu byť vložené do rezervného fondu obce.

Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie schválenie finančných 
prostriedkov na realizáciu  a spoluúčasť obce na multifunkčné  ihrisko na Hlaviciach

Hlasovanie:
ZA 5 Vlasta  Kašíková,  Radoslav  Zajac,   Róbert  Vlček,

Veronika Haferová, Mgr. Jozef Gondek
PROTI 0 -

ZDRŽAL SA
HLASOVANIA

0 -

Prítomnosť/kvórum: 5/3
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 538/2022 zo dňa 29.09.2022

Bod č. 11 Informácie k     projektu úpravne vody vo Vrchpredmieri – schválenie finanč  -  
ných prostriedkov na spoluúčasť a     revízne správy  
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu podala Jana Foldinová, starostka obce. Informovala
poslancov, že podaný projekt na rekonštrukciu úpravne vody Vrchpredmier bol úspešný a zís-
kali sme dotáciu vo výške 151.412 €. Vysúťažená cena zakázky je vo výške cca233.000 €,
takže  rekonštrukciu  úpravne vody je  potrebné dofinancovať  aj  z vlastných  zdrojov.  Ďalej
starostka  obce  podala  poslancom návrh,  akým spôsobom je  možné projekt  dofinancovať.
Možnosťou je čiastočne z vlastných zdrojov z rozpočtu a časť úveru.
Môžeme byť všetci radi, že obec získala dotáciu 151.412 €. Je potrebné riešiť situáciu úprav-
ne vody, vodáreň je stará, môže dôjsť k havárii a obec na to nemá vlastné finančné zdroje. 



Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/  – oslovil hlavnú kontrolórku, aby sa vyjadrila k za-
dĺženosti obce Klokočov. Ak sa obec rozhoduje o úvere, bolo by mať potrebné aj prípis od
hlavnej kontrolórky, či obec si môže zobrať úver
Anna Gulčíková /kontrolórka obce/ – následne prerátala zadĺženosť  a odporučila zobrať na
dofinancovanie úveru. Zadĺženosť obce, keď zoberieme 50.000 € úver, by bola 23,40%.
Jana Foldinová /starostka obce/ – práve preto  je to potrebné riešiť situáciu  v týchto vysú-
ťažených sumách,  môže prísť  havária  vodovodu a bude sa  musieť  riešiť  omnoho drahšie
a dotácia už nemusí byť. Teraz dostaneme dotáciu cca 150.000 eur, to máme ako bonus.  Čo
sa týka rozpočtu, my zatiaľ presúvame položky v rámci rozpočtu.  
Róbert Vlček /poslanec obce/  -  nebudú hlasovať za úver, pokiaľ nevedia v akej výške má
byť, nebudú mať podklady koľko peňazí je v rozpočte
Mgr.  Jozef  Gondek  /poslanec  obce/ –  za  úver  zahlasuje,  získali  sme  dotáciu  vo  výške
151.412 eur, je škoda to zahodiť za hlavu, ľudia vodu potrebujú 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ - je za dotáciu a za dobratie úveru na vodáreň. Vodu po-
trebujú k životu všetci
Veronika Haferová /poslankyňa obce/ - podporí úver, dotáciu treba využiť, voda je pre všet-
kých
Róbert Vlček /poslanec obce/  – pokiaľ nebude mať podklady k schváleniu úveru, nebude za
úver hlasovať
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/  – nebude hlasovať, pokiaľ nebude mať podklady pre
schválenie úveru

Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úver vo výške 50.000 € na dofinanco-
vanie projektu úpravne vody vo Vrchpredmieri  

Hlasovanie:
ZA 3 Vlasta Kašíková,    Veronika Haferová,  Mgr.  Jozef

Gondek
PROTI 0 -

ZDRŽAL SA
HLASOVANIA

2 Róbert Vlček, Ing. Radoslav Zajac

Prítomnosť/kvórum: 5/3
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 539/2022 zo dňa 29.09.2022

Bod č. 9 Rozpočtové opatrenie č. 3/2022
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu podala Jana Foldinová, starostka obce. Do-

dala, že potrebné financie na vodáreň v sume 10.000€ sa budeme snažiť získať úpravou roz-
počtového opatrenia,   kde uberieme v iných položkách, ktoré nie sú ešte vyčerpané. Budú
hľadať, keď bude čerpanie rozpočtu k 30.09.2022

Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 3/2022
Hlasovanie:

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

PROTI 0 -
ZDRŽAL SA

HLASOVANIA
2 Róbert Vlček, Ing. Radoslav Zajac

Prítomnosť/kvórum: 5/3
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:



Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 540/2022 zo dňa 29.09.2022

Bod  č.  22c)  Žiadosť  o     vyjadrenie  a     vyriešenie  elektrickej  prípojky   k     novostavbe  
rodinného  domu - Stanislav Hafera bytom Staškov

Na  obecný  úrad  v Klokočove  bola  doručená  žiadosť  o vyjadrenie  a vyriešenie
elektrickej prípojky k novostavbe rodinného domu.

K uvedenému bodu nebolo  prijaté  uznesenie,  nakoľko vec  je  v riešení  príslušných
inštitúcií. 

Bod č. 18  Žiadosť občanov o     opravu vodovodu Hlavice u     Pantokov   
Vstupnú  informáciu  k predmetnému  bodu  rokovania  podala  Ing.  V.  Gajdičiarová,

zamestnanec OÚ. Na obecný úrad bola doručená žiadosť o opravu vodovodu v časti Hlavice –
u Pantokov. Starostka obce sa vyjadrila, že oprava sa už riešila, nepodpísalo sa 22 ľudí, že
súhlasia s opravou. 

Následne v diskusii k predmetnému bodu vystúpila p. Kobolková. 
Celý záznam diskusie tvorí prílohu zápisnice a je zverejnený na internetovej stránke obce. 

Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Žiadosť na opravu vodovodu, 
nachádzajúceho sa v časti obce Klokočov, Hlavice – u  Pantokov

Hlasovanie:
ZA 5 Vlasta Kašíková,  Veronika Haferová, Róbert Vlček,

Mgr. Jozef Gondek, Ing. Radoslav Zajac
PROTI 0 -

ZDRŽAL SA
HLASOVANIA

0 -

Prítomnosť/kvórum: 5/3
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 541/2022 zo dňa 29.09.2022

Bod  č.  19   Správa  o     nedoplatkoch,  elektrická  energia,  na  nájomnom  a     kúrení  
k     30.06.2022  

Vstupnú  informáciu  k predmetnému  bodu  rokovania  Elena  Stopková,  zamestnanec
OÚ. Informovala poslancov obecného zastupiteľstva o výške nedoplatkom na nájomnom.

Návrh  na  uznesenie:  Obecné  zastupiteľstvo  berie  na  vedomie  Správu  o nedoplatkoch  ,
elektrická energia, na nájomnom a kúrení k 30.06.2022

Hlasovanie:
ZA 5 Vlasta Kašíková,  Veronika Haferová, Róbert Vlček,

Mgr. Jozef Gondek, Ing. Radoslav Zajac
PROTI 0 -

ZDRŽAL SA
HLASOVANIA

0 -

Prítomnosť/kvórum: 5/3
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 542/2022 zo dňa 29.09.2022

Bod č. 20    Informácie k     podanej žalobe na nájomníka v     bytovom dome č.s. 1296  



Vstupnú  informáciu  k predmetnému  bodu  rokovania  Elena  Stopková,  zamestnanec
OÚ. Bol doručený právoplatný rozsudok z Okresného súdu Čadca  a rozhodol že žalovaný
je povinný zaplatiť obci sumu vo výške 192,21eur spolu s úrokom z omeškania. Ďalší postup
je podanie exekúcie. Je potrebné rozhodnúť, či to budeme dávať na exekúciu z dôvodu efek-
tívnosti vymáhania. Na liste vlastníctva už dotyčný má evidované ťarchy a má exekúcie. 

Poslanci sa v diskusii dohodli, že sa to bude viesť ako pohľadávka. Kontrolórka doda-
la, aby sa potom nezabudla dať pohľadávka do dedičského konania. 

Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie k podanej žalobe na
nájomníka v bytovom dome č.s. 1296

Hlasovanie:
ZA 5 Vlasta Kašíková,  Veronika Haferová, Róbert Vlček,

Mgr. Jozef Gondek, Ing. Radoslav Zajac
PROTI 0 -

ZDRŽAL SA
HLASOVANIA

0 -

Prítomnosť/kvórum: 5/3
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 543/2022 zo dňa 29.09.2022

Bod č. 21 Informácie k     žalobe na náhradu škody Stredoslovenská distribučná energetika  
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podala Elena Stopková, 

zamestnanec OÚ. Informovala obecné zastupiteľstvo, že v roku 2013 vznikla škola v sume 
cca 390 následkom búrky, kedy  vyhorel transformátor v časti Klin. Vyhorel rozvádzač 
a žiarovky. Na základe rozhodnutia  Okresného súdu Čadca žalobu na náhradu škody 
zamietol. Odvolali sme sa a Krajský súd Žilina, ktorý rozhodnutie súdu v Čadci potvrdil, 
nakoľko sa obci nepodarilo škodu preukázať. Súd žalobu zamietol, z dôvodu výpovede 
svedka P.P., ktorý nechcel svedčiť v prospech obce, ale opravu na danom stĺpe vykonal.

Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie k žalobe na náhradu
škody Stredoslovenská distribučná energetika 

Hlasovanie:
ZA 5 Vlasta Kašíková,  Veronika Haferová, Róbert Vlček,

Mgr. Jozef Gondek, Ing. Radoslav Zajac
PROTI 0 -

ZDRŽAL SA
HLASOVANIA

0 -

Prítomnosť/kvórum: 5/3
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 544/2022 zo dňa 29.09.2022

Bod č. 22a/ Žiadosť o     opravu príjazdovej cesty k     domom asfaltom - Marcela Litvíková   
bytom Hlavice  za žiadateľov

Vstupnú informáciu k predmetnému bodu podala Ing. V. Gajdičiarová, zamestnanec 
OÚ. Na OÚ bola doručená žiadosť v mene p. M. Litvíkovej za žiadateľov. Žiadajú o opravu 
príjazdovej cesty asfaltovým povrchom. Uvedená parcela je vedená ako miestna komunikácia,



nie je v užívaní ani vo vlastníctve obce. Cesta v dĺžke cca 200m po dom p. Litvíkovej je 
zaznačená v pasporte miestnych komunikácii obce Klokočov. Ďalej cesta vedie cez súkromné 
pozemky. 

Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje opravu prístupovej cesty asfaltovým 
povrchom v časti obce Hlavice  - u Nekorancov. Cesta je vedená v pasporte miestnych 
komunikácií obce Klokočov po dom p. Litvíkovej, parcela CKN 7513.

Hlasovanie:
ZA 5 Vlasta Kašíková,  Veronika Haferová, Róbert Vlček,

Mgr. Jozef Gondek, Ing. Radoslav Zajac
PROTI 0 -

ZDRŽAL SA
HLASOVANIA

0 -

Prítomnosť/kvórum: 5/3
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 545/2022 zo dňa 29.09.2022

Bod č. 22b/ Žiadosť o     opravu prístupovej cesty asfaltom - občania z     Vrchpredmiera časť  
Doroťanka

Vstupnú informáciu k predmetnému bodu podala Ing. V. Gajdičiarová, zamestnanec 
OÚ. Informovala poslancov, že cesta, ktorú žiadajú občania opraviť  je vedená ako miestna 
komunikácia v užívaní obce. Cesta sa nachádza v pasporte miestnych komunikácii obce 
Klokočov. Je to cesta od p. Menšíka až na Doroťanku. 

Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť o opravu prístupovej cesty 
asfaltovým povrchom od občanov z Vrchpredmiera – časť Doroťanka. Žiadosť bude zaradená 
do poradovníka.
Hlasovanie:

ZA 5 Vlasta Kašíková,  Veronika Haferová, Róbert Vlček,
Mgr. Jozef Gondek, Ing. Radoslav Zajac

PROTI 0 -
ZDRŽAL SA

HLASOVANIA
0 -

Prítomnosť/kvórum: 5/3
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 546/2022 zo dňa 29.09.2022

Bod č. 22e/ Žiadosť o odpustenie platby z  daní z     nehnuteľnosti na rok 2023 vlastníkom    
domu    Zajac M. bytom Turzovka a     Blažeková I. bytom  Čadca  

Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podala Jana Foldinová, starostka 
obce. Obec dala vyhotoviť označníky smer na Klokočovské skálie. Bola v teréne sa priamo 
opýtať do  domu na Hlaviciach, či by sa mohla jedna z tabúľ umiestniť na ich plote. Pani 
súhlasila, ale navrhla odpustenie platenia dane z nehnuteľnosti na rok 2023.
Návrh na uzesenie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpustenie platby dane z nehnuteľnosti 
p. Zajacovi M., bytom Turzovka,  a p. Blažekovej I., bytom Čadca, Hurbanova  na rok 2023  
z domu č. , z dôvodu umiestnenia tabule označenia Klokočovské skálie

Hlasovanie:



ZA 5 Vlasta Kašíková,  Veronika Haferová, Róbert Vlček,
Mgr. Jozef Gondek, Ing. Radoslav Zajac

PROTI 0 -
ZDRŽAL SA

HLASOVANIA
0 -

Prítomnosť/kvórum: 5/3
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 547/2022 zo dňa 29.09.2022

Bod č. 22g/ Informácia k     vodovodu Kyčery  
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podala Jana Foldinová, starostka

obce. Čo sa týka vodovodu Kyčery, je tam problém, stratila sa voda. Vodu berie päť občanov,
ktorí sú občanmi Olešnej. Bola za pánom starostom na Olešnej, aby sa tento problém vyriešil.
Naša obec mala  v r. 2021 tržby v sume 316,50€. Výdavky z daného vodovodu sú  700 eur
ročne. Je tam strata. Starostka obce navrhla, aby sa tento vodovod odpojil. Cez leto tam bol
problém,  museli sme im  vodu im navážať. Pán starosta z Olešnej bude danú problematiku
riešiť  a  prejednávať  s občanmi.  Z obce  Klokočov  zašleme  list,  že  k 13.09.2022  im  bude
dodávka vody z obce Klokočov prerušená. 

Návrh na uzesenie: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie k vodovodu Kyčery

Hlasovanie:
ZA 5 Vlasta Kašíková,  Veronika Haferová, Róbert Vlček,

Mgr. Jozef Gondek, Ing. Radoslav Zajac
PROTI 0 -

ZDRŽAL SA
HLASOVANIA

0 -

Prítomnosť/kvórum: 5/3
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 548/2022 zo dňa 29.09.2022

Bod č. 22h/ Informácia Plán obnovy verejných vodovodov a     verejných kanalizácii v     obci  
Klokočov

Vstupnú informáciu k predmetnému bodu podala Ing. V. Gajdičiarová, zamestnanec
OÚ. Nakoľko je obec vlastníkom verejných vodovodov a verejnej kanalizácie, resp. ČOV je
povinná  mať  vypracovaný  a schválený  Plán  obnovy  verejných  vodovodov  a verejných
kanalizácii v obci Klokočov. Plán obnovy sa bude týkať 4 vodovodov, ktoré má  obec vo
vlastníctve: vodovod pre Obec Klokočov, vodovod Pantokovia, vodovod Kyčery Zajacovia,
Janeskovia.   Následne  informovala  poslancov  OcZ  čo  všetko  plán  obnovy  verejných
vodovodov obsahuje. Plán obnovy verejných vodovodov sa vypracúva je jednotlivé objekty
a zariadenia, ktoré tvoria funkčný celok. 

Návrh na uzesenie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán obnovy verejných vodovodov 
a verejných kanalizácií v obci Klokočov 

Hlasovanie:
ZA 5 Vlasta Kašíková,  Veronika Haferová, Róbert Vlček,

Mgr. Jozef Gondek, Ing. Radoslav Zajac
PROTI 0 -

ZDRŽAL SA 0 -



HLASOVANIA
Prítomnosť/kvórum: 5/3
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 549/2022 zo dňa 29.09.2022

Bod č. 12 Žiadosť o     finančné prostriedky pre Folklórnu skupinu Klokočov  
Vstupnú  informáciu  k predmetnému  bodu  podala  Jana  Foldinová,  starostka  obce.

Informovala  poslancov  OcZ,  že  žiadajú  finančné  prostriedky  na  vyhotovenie  krojov  pre
členov Folklórnej skupiny Klokočov. Majú 9 členov. Žiadajú cca 200 eur na jeden kroj.

Návrh na uzesenie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Žiadosť o finančné prostriedky pre 
Folklórnu skupinu Klokočov. Výška finančných prostriedkov bude stanovená pri tvorbe 
rozpočtu na rok 2023 podľa finančnej situácie obce
Hlasovanie:

ZA 5 Vlasta Kašíková,  Veronika Haferová, Róbert Vlček,
Mgr. Jozef Gondek, Ing. Radoslav Zajac

PROTI 0 -
ZDRŽAL SA

HLASOVANIA
0 -

Prítomnosť/kvórum: 5/3
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 550/2022 zo dňa 29.09.2022

Bod č. 22i/ Žiadosť o     navýšenie finančných prostriedkov do rozpočtu DHZO Klokočov   
Starostka obce Jana Foldinová informovala poslancov o žiadosti od DHZO Klokočov,

v ktorej žiadajú navýšenie rozpočtu pre DHZO. Rozpočet navýšila neplánovaná oprava Tatry
148, ďalším dôvodom je zvýšenie PHM. Ďalej žiadajú o schválenie odmeny pre hasičov, ktorí
na žiadosť starostky obce zabezpečovali dodávku vody počas leta a sucha pre občanov. Dovoz
vody  - počet výjazdov 15, odpracované 48 hodín, spotrebovaná nafta 168 l. 
Následne k uvedenej žiadosti vystúpil a vysvetlil p. Ján Horčičák, člen DHZO Klokočov. 

Návrh na uzesenie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe žiadosti  Dobrovoľnému 
hasičskému zboru obce Klokočov  odmenu vo výške 500 € + odvody

Hlasovanie:
ZA 5 Vlasta Kašíková,  Veronika Haferová, Róbert Vlček,

Mgr. Jozef Gondek, Ing. Radoslav Zajac
PROTI 0 -

ZDRŽAL SA
HLASOVANIA

0 -

Prítomnosť/kvórum: 5/3
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 551/2022 zo dňa 29.09.2022



Z Á V E R

Starostka obce  poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie  ukončila.
V Klokočove  29. septembra  2022.
Koniec: 19:50 h.

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

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

    Jana Foldinová
    starostka obce

Prílohu Zápisnice z 39.  zasadnutia OcZ tvoria uznesenia a zvukový záznam.




