
 
 

Z Á P I S N I C A 
z ustanovujúceho Obecného zastupiteľstva Obce Klokočov zo dňa  

15. decembra 2014 
 

 
Prítomní: 
Novozvolená starostka obce:   Veronika Haferová 
 
Poslanci obecného zastupiteľstva:  Čagaľa Pavol 
      Dedič Pavol 
      Foldinová Jana 
      Gacho Jozef 
      Jarošová Monika 
      Kašíková Vlasta 
      Stríž Ľuboš 
      Vlček Róbert 
      Ing. Radoslav Zajac 
 
Kontrolór obce:    Mgr. Jarmila Šutá 
 
Prizvaní:     Branislav Jaroš 
      Mgr. Mária Valčuhová 
      Ing. Jarmila Krišťáková, riaditeľka ZŠ Klokočov 
      Bc. Ingrid Časnochová, riaditeľka MŠ Klokočov 
 
Prezenčná listina všetkých prítomných tvorí prílohu materiálov tejto zápisnice. 
 
Rokovanie 
 
Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Klokočove otvoril a viedol doterajší 
starosta obce Ľuboš Stríž. V úvode ustanovujúceho zasadnutia odznela slovenská hymna, 
následne starosta obce privítal všetkých prítomných.  
 
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 
Zapisovateľkou zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva bola poverená Mgr. Paula 
Pápolová, pracovníčka OÚ Klokočov.  
Overovatelia:    Jana Foldinová, Pavol Dedič 
 
Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce 
Starosta obce Ľuboš Stríž požiadal predsedu miestnej volebnej komisie, pána  Branislava 
Jaroša, aby predniesol správu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce na funkciu 
starostu obce a na funkciu poslancov obecného zastupiteľstva. Pán Branislav Jaroš následne 
oboznámíl  prítomných o výsledkoch volieb, zagratuloval novozvolenej starostke Veronike 
Haferovej, poslancom obecného zastupiteľstva.  
Písomná správa tvorí prílohu materiálov tejto zápisnice. 



Vyhlásenie vzdania sa novozvolenej starostky mandátu poslanca obecného 
zastupiteľstva 
 
Na základe výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce sa novozvolená starostka Veronika 
Haferová vzdala mandátu poslanca obecného zastupiteľstva.  
Písomné vzdanie sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva tvorí prílohu materiálov tejto 
zápisnice. 
 
Zloženie sľubu novozvolenej starostky obce 
 
Veronika Haferová, novozvolená starostka obce prečítala sľub starostu obce. Po prečítaní 
sľub podpísala. Sľub starostu obce je písomne vyhotovený, podpísaný a tvorí prílohu 
materiálov tejto zápisnice. 
Po zložení sľubu novozvolenej starostky, doterajší starosta obce Klokočov Ľuboš Stríž 
poďakoval všetkým pracovníkom OÚ, riaditeľkám ZŠ Klokočov, MŠ Klokočov, CVČ 
Klokočov, bývalým poslancom za spoluprácu, všetkým zaželal pevné zdravie. Novému 
vedeniu obce zaželal všetko dobré, aby nasledujúce 4 roky boli pre všetkých výzvou a práca, 
ktorá sa bude vykonávať, aby sa vykonávala svedomito a čestne. 
 
Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva 
 
Starostka obce Klokočov Veronika Haferová prečítala sľub poslanca, ktorý zvolení poslanci 
v abecednom poradí potvrdili svojim podpisom. Vzhľadom na skutočnosť, že vo voľbách do 
samosprávy obce dňa 15. novembra 2014 bola starostka obce Veronika Haferová zvolená za 
starostku obce a zároveň i za poslanca obecného zastupiteľstva, podľa § 13, ods. 3 písm a) 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení obsadenie obidvoch funkcií jednou osobou sa 
vylučuje, z tohto dôvodu sa vzdala funkcie poslanca a sľub poslanca nepodpísala. Na deviate 
miesto poslanca obecného zastupiteľstva nastupuje náhradníčka, kandidátka za SMER, pani 
Monika Jarošová.  
 
Príhovor novozvoleného starostu obce 
 
Starostka obce Veronika Haferová overila, či je obecné zastupiteľstvo spôsobilé rokovať 
a uznášať a skonštatovala, že je prítomných všetkých 9 poslancov a obecné zastupiteľstvo je 
spôsobilé rokovať a uznášať. 
 
 
Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva  
 
Veronika Haferová /starostka obce/ - do programu rokovania doplnila body určenie 
a schválenie sobášiacich, určenie termínu ďalšieho zasadnutia OZ a opýtala sa prítomných 
poslancov, či zasadnutia OZ budú každé dva mesiace, posledný piatok. 
Ľuboš Stríž /poslanec obce/ - prikláňa sa k možnosti, mať zasadnutia OZ, tak ako doteraz – 
o 9:00 hod. 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ - ak by chceli chodiť aj občania, prispôsobí sa, 
vyhovovalo by jej to aj poobede.  
Jozef Gacho /poslanec obce/ - prikláňa sa k možnosti o 9:00 hod, chodia aj autobusy 
z Riečok, z Hlavíc.  
Obecné zastupiteľstvo schválilo zasadnutie OZ každé 2 mesiace, posledný piatok o 9:00 hod. 
Program rokovania bol doplnený o bod 8e), f) a následne schválený. 



Voľba návrhovej komisie: 
Do návrhovej komisie boli zvolení: Jozef Gacho 
              Vlasta Kašíková 
 
Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 
zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 
Na návrh starostky obce Veroniky Haferovej bola poverená zvolávať zastupiteľstva 
poslankyňa Vlasta Kašíková. 
 
Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov 
Jozef Gacho /poslanec obce/ - je to zbytočné, obecná rada je len poradný orgán, dá len 
stanovisko, ktoré sa nemusí prijať.  
Obecná rada nebola zriadená. 
 
Voľba komisií a ich predsedov 
 
Obecné zastupiteľstvo zriadilo: 
Komisiu finančnú – predseda Vlasta Kašíková 
Komisiu školstva, kultúry a športu – predseda Jana Foldinová 
Komisiu dopravy a výstavby – predseda Pavol Čagaľa 
Komisiu sociálno – zdravotnú – predseda Monika Jarošová 
Komisiu životného prostredia a verejného poriadku – predseda Jozef Gacho 
Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov -  predseda 
Pavol  Dedič 
Komisiu regionálneho rozvoja a eurofondov – predseda Ing. Radoslav Zajac 
 Obecné zastupiteľstvo uložilo predsedom jednotlivých komisií vybrať si vhodných 
členov do komisií a predložiť ich na schválenie na ďalšie obecné zastupiteľstvo.  
 
Schválenie platu starostu obce 
 
Anna Koniarová /pracovníčka OÚ/ -  plat starostu obce sa určuje podľa zákona č. 253/1994 
Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí. Podľa priemernej mesačnej 
mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve – rok 2013 dosiahol 824 eur. Podľa § 4 
starostovia zaraďujú do deviatich platových skupín podľa počtu obyvateľov obce alebo mesta 
a ustanovujú sa im násobky. V našej obci sme zaradení do 3 stupňa – od 1001 – 3000 
obyvateľov – násobok je 1,98. Podľa zákona môžu poslanci starostovi navýšiť plat až do 
výšky 70%. Základný plat starostovi platí, a OZ môže svojím rozhodnutím plat zvýšiť o 70%.  
Pavol Dedič /poslanec obce/ - malo by sa nechať to, čo mal  predchádzajúci starosta. 
Jozef Gacho /poslanec obce/ – na začiatku by toľko percent nedával, je to nastupujúci 
starosta, môžeme zvýšiť plat neskôr.  
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/ - súhlasí,  nová starostka len začína, je potrebné ukázať 
nejakú prácu, plat starostu je aj určitá odmena – predovšetkým zvýšené percentá. 
Pavol Čagaľa /poslanec obce/ - tiež sa prikláňa k variante, ako mal predchádzajúci  
starosta. 
Róbert Vlček /poslanec obce/  - základný plat, v priebehu roku sa môže dať mesačná alebo 
štvrťročná odmena starostovi, buď nechať 18%, alebo sa vždy schváli štvrťročná odmena. 
Ľuboš Stríž /poslanec obce/ -  vie o čom práca starostu je, prikláňa sa k platu, aký mal on, 
aby to starostke ostalo, a aby to bola určitá motivácia pre ňu. 
 Starostke obce bol schválený plat starostu s 18% navýšením uznesením č. 6/2014. 



 
Bod č. 8a) VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady 
Ing. Veronika Gajdi čiarová /pracovníčka OÚ/  - oboznámila OZ o návrhu VZN 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady. Návrh bol 
vyvesený na úradných tabuliach od 15.10.2014, nebola evidovaná žiadna pripomienka. 
V návrhu VZN sú poplatky uvedené v tej istej sume, ako za rok 2014, aj poplatok za KO. Nič 
sa nezvyšovalo. 
Róber Vlček /poslanec obce/  - opýtal sa, či je VZN v súlade so zákonom, menili sa 
koeficienty čo sa týka lesných pozemkov a ornej pôdy. 
Ing. Veronika Gajdi čiarová /pracovníčka OÚ/  – na základe novelizácie - týkala sa dane 
z motorových vozidiel,  pokiaľ občania nedonesú znalecký posudok bude sa vyberať daň za  
cenu lesného pozemku, kt.  je schválená vo VZN obecným zastupiteľstvom.   
Obecné zastupiteľstvo schválilo všeobecné záväzné nariadenie obce č. 1/2015 o miestnych 
daniach a miestnom  poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území 
Obce Klokočov a prijalo uznesenie č. 7/2014 
 
Bod č. 8b) 
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/ - je to návrh na financovanie školských zariadení na 
území obce Klokočov – ZŠ, MŠ, Školská jedáleň, školský klub, CVČ, nakoľko sú 
financované z podielových daní obce. Z dôvodu, že obec nemá schválený rozpočet, ide 
v provizórium, VZN je pripravené v takej istej výške ako na rok 2014. V prípade ak sa schváli 
rozpočet, na základe toho sa VZN upraví. Bude sa pokračovať v 1/12 rozpočtu za rok 2014, aj 
obec tak funguje. Písomne neboli podané žiadne námietky.  
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/  - nesedí jej tam s údajmi, ktoré prichádzajú zo štátu, 
v prípade niektorých organizácií, ani v počte detí, aj niektoré ostatné náležitosti sú nejasné, 
preto navrhuje VZN odročiť na ďalšie zasadnutie OZ a prizvať k nemu aj riaditeľov – 
financovanie, koľko má byť na žiaka, nech povedia aj oni svoj názor k VZN.  
Bc. Ingrid Časnochová /riaditeľka MŠ/ - nesúhlasí s návrhom VZN, a bola by rada, keby 
bola k rozpočtu MŠ prizvaná. 
Alena Brezinová  /pracovníčka obce/ – vždy keď sa robí rozpočet sa dávajú návrhy – 
z Vašej strany a my – obec a potom poslanci na OZ  rozpočet prerokujú, upravia a schvália. 
V r. 2015 dostanú  školské  zariadenia 1/12, nakoľko obec nemá schválený rozpočet.  
Ing. Jarmila Kriš ťáková /riaditeľka ZŠ/ – tiež sú jej niektoré body nejasné, Vo VZN je 
uvedené, že podľa stavu budú pridelené financie. Keď je už VZN schválené, tak mesačne 
suma 1/12 musí byť, max. potom musí OZ sumu upraviť. Chápe to tak, že obec si môže 
kedykoľvek sumu upraviť bez OZ. 
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/ – obec si nemôže sumu upraviť, dotácia sa určuje podľa 
počtu žiakov k 15. septembru. Na základe tohto počtu, kt. je posielaný na ministerstvo – oni 
na rok 2015 určia potom dotáciu. Výška dotácie je určená v tabuľke podľa počtu detí – 
príloha. 
Ing. Jarmila Kriš ťáková /riaditeľka ZŠ/ – dala poslancom do pozornosti a na zváženie aj 
§4 ods. 1 – nesúhlasí s ním, z dôvodu, že do 31.decembra musí mať uzatvorené účty 
a nestihne to vyúčtovať, keď dotácia sa pošle napr. 30. decembra.  
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/ - podielové dane chodia 20teho príslušného mesiaca, 
nevie ako to bude na rok 2015, ak padne dátum cez víkend, prídu 19. alebo 22. – nedávala 
konkrétny dátum – ako peniaze prídu, hneď sa ich snaží posielať čím skôr.  
Róbert Vlček /poslanec obce/  – opýtal sa, či podielové dane chodia v predstihu za mesiac, 
alebo o mesiac neskôr. 
Alena brezinová / pracovníčka OÚ/ – v tom mesiaci, na ktorý sú určené. 



Róbert Vlček /poslanec obce/ -  navrhol do VZN  nepísať do konca príslušného mesiaca, ale 
bezodkladne uhradiť a navrhol, aby si predstavitelia školy, p. Kašíková a obec spolu sadli 
k VZN. 
Alena brezinová / pracovníčka OÚ/ – je provizórium, v januári im 1/12 pôjde, aj keď sa toto 
VZN neschváli. 
Ľuboš Stríž / poslanec obce/ - ide o to, keď prídu podielové dane 20teho, aby 21. škola 
peniaze mala. 
Jozef Gacho /poslanec obce/ - §4 sa môže upraviť, keď peniaze prídu, bezodkladne ich 
poslať školským zariadeniam. 
 Bod 8b) bolo odročené na ďalšie zasadnutie OZ. 
 
Bod č. 8c) 
Elena Stopková /pracovníčka OÚ/ - raz ročne k 1.1. aktualizuje sadzobník k prenájmu 
nebytových priestorov. Je rovnaký, ako za minulý rok. 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/ – je zato, aby sa to nechalo tak ako to bolo za minulý 
rok. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo  prílohu č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania 
s majetkom Obce Klokočov  – Sadzobník prenájmu nebytových priestorov bez  zvyšovania 
miery inflácie platný od 01.01.2015 a prijalo uznesenie č. 9/2014. 
 
Bod č. 8e) 
Starostka obce navrhla sobášiacich – Veronika Haferová, starostka obce  a Jana Foldinová. 
Sobášiaci boli Obecným zasadnutím schválené uznesením č. 10/2014. 
 
Bod č. 8d) Schválenie inventarizačných komisií 
Elena Stopková /pracovníčka OÚ/ - v zmysle zákona o účtovníctve, účtovná jednotka 
vykonáva inventarizáciu – riadna alebo mimoriadna účtovná závierka. Je potrebné schválenie 
inventarizačných komisií. Boli schválené komisie a predsedovia s členmi: 
 Hlavná inventarizačná komisia 
Predseda: Pavol  Dedič 
Členovia: Pavol Čagaľa, Jana Foldinová  
Obecný úrad Klokočov  
Predseda: Róbert Vlček 
Členovia: Alena Brezinová, Elena Stopková, Vlasta Kašíková                     
IPCHO 
Predseda: Pavol Čagaľa 
Členovia: Ing. Radoslav Zajac, Miroslava Fujaková, Milan Krenželok st.  
MSK 
Predseda: Jana Foldinová 
Členovia: Mgr. Paula Pápolová, Zdenka Stopková  
Požiarna ochrana 
Predseda: Ing. Radoslav Zajac 
Členovia: Ján Horčičák, Ján Hruška  
Základná škola Klokočov a ŠJ, CVČ 
Predseda: Róbert Vlček 
Členovia: Ing. Veronika Gajdičiarová, Mgr. Ingrid Marcová, Ing. Jarmila Krišťáková,   
Anna Soviarová, Alena Brezinová   

Materská škola Klokočov  
Predseda: Monika Jarošová 
Členovia:  Bc. Ingrid Časnochová, Irena Škorníková 



 
Likvida čná komisia 
Predseda: Vlasta Kašíková 
Členovia: Róbert Vlček, Pavol Dedič  
Oceňovacia komisia 
Predseda: Ing. Radoslav Zajac 
Členovia:  Anna Koniarová, Ľuboš Stríž 

Obecné zastupiteľstvo schválilo: 
A/  predsedov a členov inventarizačných komisií na vykonanie inventarizácie  k                  
 15.12.2014   
B/  predsedov a členov inventarizačných komisií na vykonanie inventarizácie  k             
 31.12.2014   

 
Diskusia 
Martin Janec /občan/ - nepáči sa mu, že nová starostka nič neukázala, prečo nemá len 
základný plat. 
Pavol Dedič /poslanec obce/ – je to motivujúce pre novú starostku, nie je to úväzok na 8 
hodín, ale na 24 hod. 
Martin Janec /občan/ -  predtým starosta niečo dokázal, ukázal výsledky, štvrťročné odmeny 
by mali byť motivujúce. 
Róbert Vlček /poslanec obce/ - nikde nie je napísané, ak starostka bude robiť zle, že sa jej 
percentá odoberú, zníži sa jej plat na základ. 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ - je to od do 70%, začiatky sú všade ťažké, nie je 
problém, znížiť alebo zvýšiť, uvidíme ako sa to vyvinie ďalej. 
Jozef Gacho /poslanec obce/ - keď začínal p. Stríž, tiež sme mu dávali základný plat, ktorý 
sme mu navyšovali a ďalej navrhuje, aby kontrolórka aj naďalej dávala na OZ  zoznam 
neuhradených faktúr. 
Róbert Vlček /poslanec obce/ - aby kontrolór obce s účtovníčkou vypracovali výkaz 
pohľadávok a záväzkov obce a tiež k 15.12.2014. 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/  – každý z poslancov má právo prísť za účtovníčkou 
a požiadať o tieto neuhradené faktúry, pohľadávky, záväzky 
Alena Brezinová /pracovníčka obce/ - čo sa týka záväzkov má ona, čo sa týka pohľadávok, 
každá pracovníčka má na svojom úseku. 
Róbert Vlček /poslanec obce/ - je na pani starostke zverejnenie na internet – právnické 
osoby menovite, napr. ak nejaká firma dlží obci Klokočov, prečo by to ľudia nemohli  vedieť. 
Martin Janec /občan/ -  opýtal sa, keďže všetci poslanci sú z jednej časti obce, ako to bude, 
keď v Riečkach bude niekto niečo potrebovať, na koho sa má obrátiť. 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/  - môžu sa obrátiť na všetkých poslancov, všetci sme tu 
pre celú obec. Ak bude niekto niečo potrebovať, treba prísť za pani starostkou a povedať, je to 
predovšetkým o komunikácii. 
Róbert Vlček /poslanec obce/ - zriadi si mailovú schránku na ktorú občania môžu posielať 
svoje podnety, keď bude stíhať, bude posielať odpovede nazad, ako sa vec vyriešila. 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ -  každý jeden poslanec bude mať mailovú schránku, 
občania môžu písať komu chcú. 
Martin Janec /občan/ - opýtal sa, ako bude fungovať obecná stránka, lebo sú aj nespokojní 
občania, niektoré veci sa na stránke neukázali. 
Ľuboš Stríž /poslanec obce/ - keď bol príspevok podpísaný, bol uverejnený, ak bol príspevok 
anonymný, nemal dôvod ho zverejňovať a teraz si rozhodne nová pani starostka a dodal, že na 
ďalšom zasadnutí OZ by sa malo dohodnúť, či natáčanie OZ bude možné.  



Jana Foldinová /poslankyňa obce/ - každý sám si musí povedať, či chce byť kamerovaný, 
nevie, či sa p. Janec ohlásil, že ide kamerovať, kto nechce, nemal by byť proti svojej vôli 
kamerovaný. Vôbec sme nevedeli, že sa natáča. 
Ľuboš Stríž /poslanec obce/ - každý kamerový systém musí byť ohlásený, resp. označený, že 
sa v objekte nachádzajú kamery. Vy ste mali ako prvé oznámiť zastupiteľstvu, že si idete 
zasadnutie  OZ  kamerovať a ani doteraz ste tak neurobil a nepraje si, aby bol na zázname 
uverejnený.  
Jana Foldinová /poslankyňa obce/ - nech pani starostka skúsi formou dotazníka osloviť 
občanov, či chcú, aby boli zasadnutia nahrávané na videozáznam. 
Róbert Vlček /poslanec obce/ - v prvom rade treba vyriešiť otázku, či nás môžu nahrávať, 
alebo nemôžu. 
Ľuboš Stríž /poslanec obce/ - v súčasnej dobe, podľa rokovacieho poriadku, platí len 
nahrávanie na zvukový záznam. 
Obecné zastupiteľstvo ukladá pracovníkom OÚ a kontrolórovi obce vypracovať  výkaz 
pohľadávok a záväzkov obce    Klokočov k 15.12.2014 a prijalo uznesenie č. 12/2014 
 
8f) Určenie termínu ďalšieho zasadnutia OZ 
Ľuboš Stríž /poslanec obce/ - navrhuje posledný piatok v mesiaci január – t.j. 30. január 
2015 o 9:00 hod. 
Jozef Gacho /poslanec obce/ - súhlasí, s tým, že keď bude niečo súrne, zvolá sa mimoriadne 
zasadnutia OZ. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo zasadnutie OZ každé 2 mesiace, posledný piatok o 9:00 
hod. a dátum ďalšieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Klokočov na deň  
30. januára 2015 o 9:00 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Z Á V E R 
 

Starostka  obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila. 
 
V Klokočove 15.12. 2014 
 
 
 
 
Overovatelia: 
 
Pavol Dedič..... .... ............................................................ 
 
Jana Foldinová .................................................................. 
 
 
 
 
 
 
  
 
        Veronika Haferová 
            starostka obce 


