
          Zápisnica z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa  
27. marca 2015 

 
 

Tretie  zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce Klokočov 
Veronika Haferová. Skonštatovala, že z počtu 9 poslancov je prítomných 8 poslancov, čiže 
zastupiteľstvo je uznášania schopné. 
Prítomní: Vlasta Kašíková 

    Monika Jarošová 
     Róbert Vlček 
     Jana Foldinová 
     Pavol Dedič 
     Ing. Radoslav Zajac 
     Pavol Čagaľa 
                Jozef Gacho 
 
Ospravedlnení:  Ľuboš Stríž  
 
Voľba návrhovej komisie a overovateľov 
 
Návrhová komisia:  Róbert Vlček,  Vlasta Kašíková  
Overovatelia:   Pavol Dedič, Róbert Vlček  
Zapisovateľka: Mgr. Paula Pápolová 
 
Veronika Haferová /starostka obce/ - následne prečítala program rokovania OZ, opýtala sa 
prítomných, či má niekto doplňujúci bod do programu rokovania. Obecné zastupiteľstvo sa 
dohodlo o zmene poradia v bodoch rokovania. Boli doplnené nasledujúce body programu:   
23a/ Žiadosť o preplatenie dovolenky 
23b/ Oznámenie predsedu Komisie životného prostredia a verejného poriadku o vzdaní sa    
funkcie 
23c/ Žiadosť kontrolórky obce na školenie - schválenie 
Obecné zastupiteľstvo schválilo program rokovania a prijalo uznesenie č. 39/2015 
Hlasovanie: 8 poslancov ZA, 1 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Bod č. 5 
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/ – navrhuje, aby z dôvodu lepšej prehľadnosti plnenia 
uznesení sa urobila tabuľka, z ktorej bude zrejmé, kto je za plnenie uznesenia zodpovedný, či 
sa plní, neplní resp. je už uznesenie splnené 
Róbert Vlček /poslanec obce/ – opýtal sa p. Zajaca, či by bol ochotný vypracovať vzor 
tlačiva,  kde sa budú uznesenia značiť 
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/ – súhlasí s tým 
Veronika Haferová /starostka obce/ – informovala OZ, k plneniu uznesenia č. 36/2015 – 
dotknuté osoby boli písomne vyzvané a dostavili sa v stanovený termín na OÚ Klokočov, aby 
sa vyjadrili k zisteným nedostatkom. Na základe zistených nedostatkov bolo podané trestné 
oznámenie, týkajúce sa výdavkových dokladov a chýbajúceho majetku obce  
Róbert Vlček /poslanec obce/– navrhuje, do návrhu na uznesenie k bodu č. 5, doplniť 
informácie o tomto postupe, k plneniu uznesenia č. 36/2015  



Jozef Gacho /poslanec obce/ – konštatuje, že faktúry sa uhrádzajú, ale na druhej strane, 
faktúry  aj pribúdajú, treba sa zamerať aj na nové faktúry -  pribúdajú 
Veronika Haferová /starostka obce/– pýtala sa účtovníčky, či by nebolo pre nás vhodnejšie 
uhrádzať faktúry za r. 2015, lenže sme viazaný splátkovými kalendármi, staré faktúry, 
vyhrážanie exekúciami, preto sa zvolila možnosť, splácať tie faktúry, ktoré nás súria  
Jozef Gacho /poslanec obce/ – v nových faktúrach vidí opravu verejného osvetlenia – zas sa 
opravovalo bez OZ, poukazuje aj na faktúru z Okresnej správy ciest – jednalo sa bez ich 
vedomia, k členským príspevkom (OCR) sa opýtal, či sú nutné a či nám to finančné 
prostriedky vráti  
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/ - sa vyjadrila k faktúre za verejné osvetlenie – boli to 
ešte objednávky z minulého roka, boli to nahlásené poruchy, týkajúce sa skoro celej obce – 
nejedná sa o jednu opravu v hodnote 1000 €, ale vo faktúre je zahrnutých viac opráv 
Pavol Dedič /poslanec obce/–bol to všetko havarijný stav, robili sa len najnutnejšie opravy  
Veronika Haferová /starostka obce/ – keď nastúpila do funkcie, už vtedy bolo veľa 
objednávok na opravu verejného osvetlenia  
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/  – sa vyjadrila k faktúre zo Správy ciest, kde sa 
kupovala priemyselná soľ, tam sa ušetrili fin. prostriedky tým, že  po posype priemyselnou 
soľou sa nemuselo viac krát rozorávať. Členský príspevok do OCR bol schválený –do obce 
prichádzajú fin. prostriedky z dane z ubytovania 
Veronika Haferová /starostka obce/ – OCR nám pripravuje projekt na Klokočovské skálie, 
obec nemusí dávať nič – urobili by tam úpravy, umiestnili lavičky 
Róbert Vlček /poslanec obce/ – navrhuje zoznam faktúr a náklady zahrnúť k rozpočtu  
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/ – v prvom rade sa platia splátkové faktúry, čo sa týka na 
zabezpečenie chodu obce /Biomasa/, urgentné faktúry a keď sa schváli rozpočet, určite sa 
položky o niečo znížia. Uhrádzať sa budú faktúry postupne, od najstarších a aj z nových 
Jozef Gacho /poslanec obce/ - opýtal  sa, či sa platia k splátkovému kalendáru k Biomase aj 
úroky 
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/– v splátkovom kalendári k Biomase boli poplatky - 
úroky z omeškania. Starostke sa podarilo zjednať  zľavu 1000 €, ktorá sa odpustila 
Pavol Dedič /poslanec obce/ – sa opýtal, koľko je splatné z dlhu 
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/ - úhrada faktúr z minulých rokov k 16.03.2015 je vo 
výške  31.926 € - je v tom zahrnutá Biomasa, faktúry TKO Semeteš, p. Polka - splátkový 
Jozef Gacho /poslanec obce/ – informuje sa na faktúru, týkajúcu sa elektriky v budove vo 
Vrchpredmieri  – či musí byť napojená, jedná sa ročne o vysokú sumu.  
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/ – keď tam bola polícia, mali tam generátor, záložný 
zdroj, kedy v prípade výpadku elektriky mohli fungovať. Skúsiť prehodnotiť – koľko by stála 
nová prípojka a generátor odpojiť, nechalo sa to kvôli tomu 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/ – navrhuje zistiť,  koľko stojí odpojenie a následné  
zapojenie elektriny 
Ján Horčičák /člen DHZ/  – v súčasnosti je tam odparkovaná hasičská technika, druhé 
vozidlo musí byť na vzduchu, cez leto je tam odparkované ďalšie vozidlo, ktoré je potrebné 
napr. pri lesných požiaroch, kde je neprístupný terén. Jedno svetlo by tam malo v noci svietiť, 
v prípade, keby tam prišli v noci 
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/ – ako predseda inventarizačnej komisie Požiarnej 
ochrany sa vyjadril, že je skutočne potrebné, aby tam bolo určite aspoň jedno svetlo 
Róbert Vlček /poslanec obce/ – navrhuje prehodnotiť tarifu, ktorú máme u elektrikárov 
Pavol Dedič /poslanec obce/ –svieti tam celý areál 
Ján Horčičák /člen DHZ/  – celý areál je napojený na el. zdroj 



Róbert Vlček /poslanec obce/ – navrhuje, aby  hasiči so zástupcami obce sa šli pozrieť do 
areálu, prehodnotili situáciu a skúsili predložiť úsporné opatrenia, či je možnosť nechať tam 2 
svetlá, aby boli zabezpečené garáže 
Martin Janec /občan/– navrhol halogénové svetlá, ktoré reagujú len na pohyb, svetlá by 
zasvietili, čím by upútali aj pozornosť a tým by sa aj ušetrilo 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie  správu o plnení uznesení prijatých na 2. 
zasadnutí, doplnok starostky obce o následnom postupe k plneniu uznesenia č. 36/2015 
a zoznam neuhradených faktúr so stavom k 16.03.2015 a prijalo uznesenie č. 40/2015 
Hlasovanie: 8 poslancov ZA, 1 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Bod č. 6 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/ - predniesla odborné stanovisko hlavného 
kontrolórka k návrhu viacročného rozpočtu obce Klokočov na roky 2015-2017 a k návrhu 
rozpočtu obce na rok 2015 v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra tvorí prílohu Zápisnice. 
V tabuľkách doplňuje každý rok, aby poslanci vedeli porovnať aj s ostatnými rokmi. 
Predložený návrh rozpočtu odporúča OZ schváliť. 
Jozef Gacho – odchod 9:50 hod.  
Róbert Vlček /poslanec obce/ –  k mzdovým výdavkom, vyšiel mu rozdiel 18 335€, v správe 
je uvedené, že výdavky boli vyššie čerpané z dôvodu vyplatenia odstupného, opýtal sa, či mal 
niekto odstupné v takej výške 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/  – nie je to všetko odstupné  
Róbert Vlček /poslanec obce/ – navrhuje, rozčleniť, čo bolo na mzdy, na odstupné, odmeny, 
príspevok pri dočasnej PN 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/– toto je stanovisko k rozpočtu, neskôr bude 
záverečný účet, kde to bude podrobnejšie 
Róbert Vlček /poslanec obce/– podotkol, že záverečný účet sa schvaľuje až v máji .Dáva do 
pozornosti Kapitolu - Výdavky  voda – cez 14.000 € - dotuje obec vodovod, príde mu to  
nespravodlivé voči tým ľuďom, ktorí nie sú na obecný vodovod pripojený, aby oni svojimi 
daňami a poplatkami dotovali vodu ľuďom, ktorí vodovod majú. Obec na vodovod dopláca, 
v prípade keby vodovod zarobil nejakú korunu, je potrebné, aby sa peniaze odložili v prípade, 
keby nastala na vodovode porucha. Možno budú ľudia, kt. odoberajú vodu nahnevaní, že 
s tým prišiel, chce spravodlivo – keď niekto službu poberá od obce, musí si ju zaplatiť, ale 
nemôžeme chcieť od ľudí, ktorí nemajú vodu, aby svojimi poplatkami dotovali vodu 
Pavol Dedič /poslanec obce/– nemyslí si, že títo ľudia vodovod dotujú  
Róbert Vlček /poslanec obce/– ako za napr. 20 rokov sa opraví vodovod, chce riešiť 
problém, ktorý tu je 
Vlasta Kašíková /poslankyňa  obce/ - sa opýtala, prečo je tento rok v mínuse voda v takej 
veľkej výške 
Róbert Vlček /poslanec obce/ – ciachovali sa vodomery, z toho dôvodu suma tak vyskočila, 
nie je to každý rok, náklady na ciachovanie znáša obce  
Vlasta Kašíková /poslankyňa  obce/ – opýtala sa, ako sa vyberajú poplatky za vody, ako sa 
odvádzajú peniaze 
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ – je zriadená samostatná pokladňa na vodu, na 
samostatný vodovodný účet – je to podnikateľská činnosť. Vyjadrila sa k dlhu – v starých 
neuhradených  faktúrach bol robený projekt na rozšírenie vodovodu, ktorý nebol uhradený – 
časť je už uhradená, tým pádom výdavky na vodu zas vyskočili, robia sa rozbory vody – 
príjem od občanov nepokryjú tieto výdavky 
Anna Koniarová /pracovníčka OÚ/ – je tam ešte 150 ks vodomerov, kt. treba vymeniť 



Róbert Vlček /poslanec obce/ – nechce aby doplácali ľudia, kt. nie sú napojení na vodovod, 
a na druhej strane nechce aby sa z príjmov za vodu, sa dotovali ostatné činnosti v obci, ak 
vodovod začne zarábať – ukladať tieto peniaze na depozit a v prípade havárie alebo rozšírenia 
vodovodu ich použiť 
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ – peniaze za vodu musia byť stále na samostatnom účte, 
je to podnikanie, ak 3 roky pôjde vodovod do mínusu, musí sa nájsť riešenie, aby zostatok na 
účte bol nulový 
Róbert Vlček /poslanec obce/ – len upozorňuje na skutočnosť, že vodovod je v strate 
Ing. Jarmila Kriš čáková /riaditeľka ZŠ/ – hovorí sa o zvýšení vody, ale  občania časti obce 
Kyčery a u Zajacov majú vodu z Olešnej, kde je rezervár. V prípade keď nie je voda, napájajú  
sa na Vrchpredmier  
Róbert Vlček /poslanec obce/ – nechce, aby sa voda zvýšila o veľkú sumu, len dosiahnuť 
rovnovážny stav, koľko je výdaj aby sa rovnal príjmu. Treba najskôr sumu prepočítať a potom 
dať rozumný návrh 
Martin Janec /občan/ – problém s vodou pretrváva dlhšie, opýtal sa, čo sa preto urobilo 
minulý rok, keď je takáto situácia 
Anna Koniarová /pracovníčka OÚ/ – cena za m³ vody je rovnaká už 2 roky 
Vlasta Kašíková /poslankyňa  obce/ – vysvetlila, že na vode boli 2 pracovníci, je tam už len 
1 – na 60% úväzok, tento rok sa voda opäť nevyrieši -  príjmy nie sú naplnené ako by mali 
byť, ale výdavky naplnené sú, neuhrádzali sa faktúry  2-3 roky dozadu, tieto náklady 
nemôžeme dávať do ročnej spotreby, pokiaľ sa situácia nevyrieši 
Navrhuje zadať úlohu, kde by sa všetko zistilo – mzda, odvody, koľko stoja odbery, 
skontrolovať príjmy, výdaje na vodomery, vodu a až vtedy sa zistí, či je všetko v poriadku 
Róbert Vlček /poslanec obce/ – je nás tu deväť poslancov, mali by všetci spoločne sadnúť, 
prerátať sumu  a dohodnúť sa, aby sa   dosiahol  stav:   príjmy = výdajom, dohodnúť sa 
spoločne, čo by bolo pre ľudí najlepšie 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/ – určite každému záleží na tom, aby voda profitovala, 
aby nebola v strate a aby aj suma za vodu bola  v slušnej cene 
Pavol Dedič /poslanec obce/– nakupovalo sa veľa vecí, nehovorí že zbytočných, ale peniaze 
reálne utekali preč 
Róbert Vlček /poslanec obce/ – niekde sa musí začať, nemôžeme pristupovať ku každej veci 
ľahostajne, ostaneme tam kde sme boli 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce 
Klokočov k návrhu viacročného rozpočtu   obce Klokočov na roky 2015 – 2017 a k návrhu 
rozpočtu obce na rok 2015 a prijalo uznesenie č. 41/2015 
Hlasovanie: 7poslancov ZA, 1 ospravedlnení, 1 neprítomný, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Bod č. 7a) Návrh rozpočtu – ZŠ Klokočov 
Ing. Jarmila Kriš čáková /riaditeľka ZŠ/– zasadala finančná komisia, MŠ SR určuje pomer 
akým sa rozdeľujú náklady, ŠJ  - min. rozpočet,  škola si aj niečo sama zarobí, všade sú len 
nutné náklady 
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/ – sa informoval na vzdelávacie poukazy 
Ing. Jarmila Kriš čáková /riaditeľka ZŠ/  - vzdelávacie poukazy dáva MŠ SR  
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/ – požiadal kontrolórku obce o  stanovisko k rozpočtu 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/ – majú tam základné veci, keď sú doklady, rozpočet 
sa naplánuje podľa minuloročného plus doplnia, keď niečo potrebujú 
Ing. Jarmila Kriš čáková /riaditeľka ZŠ/ -  MV SR upravuje rozpočet v novembri – či môžu 
čerpať, alebo vracať  
Róbert Vlček /poslanec obce/ – navrhuje vyhotoviť prehľad všetkých nákladov za minulý 
rok – načo sa presne peniaze minuli a načo presne sa peniaze žiadajú pre daný rok 



Vlasta Kašíková /poslankyňa  obce/ – k školským rozpočtom mali komisiu – čo sa týka ZŠ 
v prenesených kompetencií - štát určuje presne čísla, koľko dostanú na mzdové prostriedky, 
odvody,  na sociálne znevýhodnené deti, na bežné výdavky – to znamená, že celkovú danú 
sumu musia rozdeliť na r. 2015 do rozpočtu. Peniaze dostávajú na počet žiakov, učiteľov. Štát 
prikazuje obci že v podielových daniach je 40% na školstvo – ŠJ, MŠ, ŠKD, CVČ. Nikdy sa 
nestalo, žeby tieto zariadenia dostali z obce všetky tieto peniaze. Sú tam naozaj len veci, ktoré 
sú potrebné – elektrika, teplo, základné učebné pomôcky 
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/ – hasiči si ku rozpočtu predložili na fin. komisii 
v rozpiske jednotlivé položky, dáva sa aj čerpanie – je to podrobnejšie rozpísané, je to len 
globálna suma rozpočtu 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/– aj ZŠ ako rozpočtová  organizácia by mala mať 
rozpočet ako obec – tri roky dozadu a tri roky dopredu - skutočnosť alebo predpokladanú 
skutočnosť 
Róbert Vlček /poslanec obce  - ku schvaľovaniu rozpočtu chce vidieť čerpanie nákladov za 
predchádzajúci rok, s tým, že položky budú rozpísané na čo sa idú peniaze míňať - čerpanie 
nákladov po položkách  
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/  – je to základný návrh rozpočtu, nie je záväzný na celý 
rok , v priebehu roka je možnosť ho upravovať, navyšovať, presúvať, znižovať 
Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočet  ZŠ Klokočov pre rok 2015  vo výške 358 447 €, ŠJ 
Klokočov pre rok vo výške  32 160 € , ŠKD pre rok 2015 vo výške 20 103 € a  prijalo 
uznesenie č. 42/2015 
Hlasovanie: 8 poslancov ZA, 1 ospravedlnení, 1 neprítomný, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Bod č. 7b) Návrh rozpočtu – MŠ Klokočov 
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/ – rozpočet je navýšený o 64080 € oproti roku 2014, 
pýta sa prečo položka tak naskočila 
Bc. Ingrid Časnochová /riaditeľka MŠ/ – interiérové vybavenie– dopĺňajú sa na ihrisko 
šmýkačky, preliezačky, stoly do jedálne pre detičky , sú tam staré stoly, je to zastarané, 
kapitola všeobecný materiál – chceli by MŠ vymaľovať po 5tich rokoch 
Vlasta Kašíková /poslankyňa  obce/ – k 15.9. sa dáva výkaz o deťoch – financovanie na deti 
– tým pádom bolo menej detí za vlaňajší rok – preto tam bolo menej peňazí, teraz je detí viac 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/ – opýtala sa na kapitolu odchodné  
Bc. Ingrid Časnochová /riaditeľka MŠ/– jedna p. učiteľka ide do dôchodku – to sú mzdy aj 
odvody 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/– opýtala sa p. riaditeľky, či by sa v rozpočte našlo 500 
eur – na Obecný list, ktorý bude znova vychádzať 
Bc. Ingrid Časnochová /riaditeľka MŠ/ - z kategórie  Knihy, časopisy, učebné pomôcky – 
sa môže  na obecný list 500 eur presunúť 
Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočet MŠ Klokočov pre rok 2015 s úpravami vo výške 
83 266 €a  prijalo uznesenie č. 42/2015. 
Hlasovanie: 8 poslancov ZA, 1 ospravedlnení, 1 neprítomný, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Bod č. 7c)  Návrh rozpočtu CVČ 
Ing. Jarmila Kriš čáková /riaditeľka ZŠ/– rozpočet ide na minimum, sú tam len nutné 
výdavky, šetrí sa na všetkých položkách, aby ostalo aj na úhradu faktúr, na budúci rok do 
rozpočtu viac – učebné pomôcky kúpiť, 
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/ – je tam aj zníženie pracovného úväzku  
Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočet CVČ Klokočov pre rok 2015  vo výške 16 000 €,  
3a)  zobralo  na vedomie  rozpočet na roky 2016 - 2017 a  prijalo uznesenie č. 42/2015. 
Hlasovanie: 8 poslancov ZA, 1 ospravedlnení, 1 neprítomný, 0 zdržal sa, 0 proti 



 
Bod č. 7d)  Rozpočet obce Klokočov 
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/– opýtala sa, či má k rozpočtu niekto otázky 
Róbert Vlček /poslanec obce/ – opýtal sa, koľko pracovníkov spadá pod položku manažment 
obce  
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/ – sú to pracovníci s trvalým prac .pomerom, starostka, 
upratovačka, p. Ing. Čavajda – prenesený výkon štátnej správy - stavebný úsek  
Róbert Vlček /poslanec obce/ – opýtal sa na kapitolu všeobecné služby 2000 €  
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/– suma vychádza z rozpočtu z minulého roka – služby 
týkajúce sa budovy OÚ Klokočov, prevádzky, neboli zaplatené faktúry – dlh z minulého roka 
V manažmente je aj zahrnutý zástup napr. dovolenka upratovačka, p. Kubošková – kúrenie 
cez zimné obdobie  - Hlavice 
Róbert Vlček /poslanec obce/ - vnútorná kontrola – auditorské služby – navýšené oproti min. 
roku, prečo sa dvihli  
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/ – od r. 2014 sa robí aj audit na  konsolidovanú 
uzávierku – je tam zahrnutá aj faktúra z minulého roka   
Róbert Vlček /poslanec obce/  – členstvo obce v samosprávnych združeniach, prečo je suma 
navýšená a aké výhody nám z toho plynú  
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/ – je tam 1 faktúra z min. roka zahrnutá – ďalej členstvo 
Biomasa, ZMOS, ZMOK, OCR,  
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/ – navrhuje vypísať  pre poslancov, v ktorých 
členstvách sme, čo z toho plynie, aké výhody resp. nevýhody z členstva sú 
Róbert Vlček /poslanec obce/ – na vzdelávanie zamestnancov – nízka čiastka  – ak chce 
obec vykonávať aj správu cintorína, tam bude poplatok oveľa väčší a ak chceme mať na OÚ 
odborných a fundovaných pracovníkov, pracovníkov na školenia posielať  
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/ – na školenia sa chodí, veci sa sťahujú aj z internetu, 
v rozpočte nerátali so školením na pohrebníctvo, len so školeniami, ktoré boli minulý rok 
Róbert Vlček /poslanec obce/ –ochrana pred požiarmi –údržba budov, prečo sa Klokočov 
nezúčastnil výzvy, keď boli rekonštrukcie na zbrojnicu, opýtal sa, či je výzva ešte aktuálna 
Ján Horčičák /člen DHZO/– výzva bola pozastavená, niektoré obce postavili hasičské 
zbrojnice, nasťahovali tam svoje úrady, prišla kontrola z EÚ a zistili porušenie tohto 
programu, preto sa  výzva  zastavila. Majú  byť nové výzvy, ktoré je potrebné sledovať 
Róbert Vlček /poslanec obce/ – opýtal sa, či v rámci cezhraničnej spolupráce má Klokočov  
družobnú obec –  v Turzovke mali s ČR a Poľskom, zúčastnili sa 2ch výziev a dostali autá 
Ján Horčičák /člen DHZO/ – obec priamo asi nemá, ale oni ako DHZ majú 
Veronika Haferová /starostka obce/– bol tu starosta z Valažskej Bystrice, ponúkali 
spoluprácu – keď ideme do projektu, treba dať vstupný kapitál, vyjadrili sa, že do budúcna 
majú záujem o spoluprácu 
Ján Hruška /člen DHZO/– budova hasičov je v havarijnom stave, bolo im povedané, že sa to 
bude riešiť, ale neriešilo sa to, je vypracovaný plán, mala byť rekonštrukcia. Zišla sa stavebná 
komisia – minulý rok zistili, že ani pozemok nebol vysporiadaný, takže nemohli ani nič robiť, 
mali pozemok, ktorý bol predaný – nikto to vtedy neriešil. Z technickej stránky sú na dobrej 
úrovni – cisterny, Áviu – aby bola technika dobre využiteľná, nemôže byť na 3ch miestach, 
Navrhuje prijať uznesenie, aby sa s tým začalo niečo robiť, je tam veľká vlhkosť, ktorá zle 
vplýva na techniku – chcú poriešiť prístavbu na hasičskú zbrojnicu, majú v pláne vziať 
mladých členov do DHZ,  nie sú tam sociálne zariadenia. Čo sa týka opráv  - všetko si robia 
sami, žiada OZ, aby rozpočet ostal v navrhovanej výške -  žiada OZ aby zaujali stanovisko – 
boli na STK – tatra neprešla kvôli brzdám. Je to potrebné riešiť, v zbrojnici je  vlhkosť – 
korodujú veci, ktoré sú naozaj kvalitné. Majú spoluprácu s Dolní Lomnou v Čechách –  
starostka chcela pomôcť riešiť situáci, ale nikto sa k tomu nemal. Navrhuje spoločne s obcou 



si sadnúť, pozrieť plány, či sú platné, hasiči sú ochotní pomôcť, nie je tam kanalizácia, 
navrhuje obkopať budovu zbrojnice. Sú tu predovšetkým pre obec, pre občanov – napr. keď 
vozili vodu v cisternách na Rieku. Hasiči sú  pre obec využiteľní 
Pavol Dedič /poslanec obce/– minulý rok poslanci odsúhlasili pre DHZ 1000 € každý 
mesiac, pýta sa koľko dostali 
Ján Horčičák /člen DHZO/– do 5 000 tisíc dostali z celkového rozpočtu 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/– chceli hasičom pomôcť, preto im uznesením vtedy 
schválili 1000€  mesačne 
Veronika Haferová /starostka obce/– navrhuje, stavebná komisia, aby sa šli pozrieť na 
miesto, stanovila priority, čo je potrebné robiť ako prvé, aby sme sa posunuli dopredu 
Róbert Vlček /poslanec obce/ – peniaze, ktoré sa teraz v rozpočte schvália pre hasičov, treba 
im tie peniaze čím skôr dať, aby zas nečakali do septembra na peniaze, lebo už nič nespravia 

Ján Horčičák /člen DHZO/– je potrebné stanoviť dátum, kedy sa stretnestavebná komisia  
Veronika Haferová /starostka obce/– je tu predseda stavebnej komisie – termín sa môže 
dohodnúť teraz 
Ján Hruška /člen DHZ/  – poukazuje na nezaplatenie faktúr, čo sa týka hasičov, chce, aby sa 
vyrovnali čím skôr, aby neboli problémy  
Róbert Vlček /poslanec obce/ – opýtal sa na kapitolu odpadové hospodárstvo – pre ďalší rok 
dokúpiť kontajnery, aby sa zvýšila sieť rozmiestnenia kontajnerov   
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/ – obec sa snaží počet kontajnerov znížiť – cez letné 
obdobie, kde vyjde Kuka voz sa dávajú popolnice a na zimu sa dávajú späť – aby sa náklady 
na vývoz kontajnerov znížil 
Róbert Vlček /poslanec obce/ – na údržbu ciest je vyčlenených  3200 € – je to dosť málo. 
Bol balík peňazí, ktorý sa minul – ak ešte platí záruka na cestu, požadovať, aby vzniknuté 
závady firma odstránila 
Veronika Haferová /starostka obce/– písať reklamácie je náročné , cesty, ktoré boli robené  
z úveru – reklamačná doba prešla, bola aj dotácia  a nedá sa zistiť, ktoré cesty sa z ktorých 
peňazí opravovali -  vyzvala p. Kolářika – aby prišiel , ktoré cesty opravoval, ale nereagoval 
Róbert Vlček /poslanec obce/– opýtal sa, či exitoval záznam o odovzdaní diela – ak svoju 
prácu na ceste urobili, museli niekomu svoju prácu odovzdať a niekto podpísať, že práca je 
urobená -na základe toho by sa vedeli dopátrať, ktorá cesta z ktorých peňazí bola robená. 
Opýtal sa, či na cestách bol aj stavebný dozor – v akej kvalite sa cesta robí, kto nato dával 
pozor 
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/ – ku faktúre je doložené len počet áut s kamenivom a 
materiálom 
Róbert Vlček /poslanec obce/– vyčlenená suma na cesty je nízka 
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/ –v priebehu roka sa môže stať, že niektorá položka 
z rozpočtu sa nevyčerpá, na cesty sa môže presunúť 
Róbert Vlček /poslanec obce/ – opýtal sa  na Dávky v hmotnej núdzi – pre deti zo soc. 
slabších rodín – to je dotácia z ÚPSVaR a či aj obec niečo prispieva na túto kapitolu 
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/ – sú to určené peniaza z úradu – na obedy, školské 
potreby peniaze  
Róbert Vlček /poslanec obce/– ak sa ušetria peniaze, pamätať aj na túto kapitolu, napr. keď 
dieťa z fin. dôvodov nemôže ísť na výlet, športové potreby – nerobiť medzi deťmi rozdiely 
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/ – je aj to možné na základe žiadosti,  podnetu rodičov, 
žiadosti, môže sa schváliť 
Ing. Jarmila Kriš čáková /riaditeľka ZŠ/– na žiakov dostáva peniaze aj zo soc. prostredia, 
vždy sa dohodnú, čo sa z peňazí uhradí  



Martin Janec /občan/– informoval o sociálnom  projekte, ktorý beží, ak by niekto vedel 
o slušnej sociálne slabšej rodine, stačí ho kontaktovať – finančné prostriedky majú – už 
niektorým rodinám  poskytli potravinovú pomoc 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/– treba pomôcť všetkým deťom, netriediť slušná – 
neslušná rodina 
Ing. Jarmila Kriš čáková /riaditeľka ZŠ/– spolupracuje s červeným krížom každoročne – 
plán krízových situácii, v ktorom má za úlohu zhodnotiť rodiny – rodiny vyberá červený kríž 
a poskytuje im pomoc  – doteraz schválil červený kríž zatiaľ každej rodine 
Ing. Radoslav Zajac /poslane obce/ – opýtal sa  na kapitolu miestne hospodárstvo –  
všeobecný materiál – prečo je zvýšený z 2000€  na cca 10000 € 
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/ – v príjmovej časti navýšené z dôvodu, čo boli povodne 
minulý rok – žiadali Okresný úrad  o príspevok (vyčísľovali sa škody)  – 8600 eur, transfér 
pôvodne, ešte sa to rieši, je to podané, Bratislava peniaze ešte neschválila – zahrnula to do 
kapitoly miestne hospodárstvo – navážali sa tam kamene, PHM, aj mzdy zamestnancov, sú to 
faktúry z r. 2014, ktoré sú v zozname neuhradených faktúr 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/– kap. hodové slávnosti -  rozpočet menší oproti min. 
roku – tieto peniaze rozdeliť na polovicu a presunúť 1000 eur presunúť  na údržbu ciest 
Veronika Haferová /starostka obce/ – urobí sa taká slávnosť, na akú bude obec mať 
Róbert Vlček /poslanec obce/ –  opýtal sa, či je príjem z prenájmu verejných priestorov napr. 
stánky na hodách 
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/ – áno, je to  daň za užívanie verejného priestranstva – 
v rozpočte je uvedená suma za celý rok 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/– opýtala sa ostatných poslancov, z ktorej kapitoly by ešte 
premiestnili finančné prostriedky na miestne komunikácie, je to vážna vec 
Róbert Vlček /poslanec obce/ – pri údržbe ciest upozorňuje aj na most vo Vrchpredmieri pod 
Moravským – do budúcna treba na most pamätať  – most podmýva 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/– všetko preberali na finančnej komisii, ťažko sa 
o rozpočte hovorí, keď je kopec neuhradených faktúr, má obavy, že ani tento rok sa ešte celé 
záväzky nesplatia 
Obecné zastupiteľstvo schválilo programový rozpočet obce Klokočov na rok 2015 
s úpravami vo výške 1.559.459 €, zobralo na vedomie programový rozpočet na roky 2016 – 
2017 a prijalo uznesenie č. 42/2015 
Hlasovanie: 8 poslancov ZA, 1 ospravedlnení, 1 neprítomný, 0 zdržal sa, 0 proti   
 
Bod č. 7d)   
Pozn. Bod bol presunutý na schválenie ako súčasť ku  rozpočtu 
Obecné zastupiteľstvo schválilo novelizáciu č. 5/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku 
a mzdy na dieťa materskej    školy a školských zariadení so sídlom na území obce Klokočov 
s úpravami a prijalo uznesenie č. 43/2015 
Hlasovanie: 8 poslancov ZA, 1 ospravedlnení, 1 neprítomný, 0 zdržal sa, 0 proti   
 
Bod č. 15 
Pozn. Bod bol presunutý na schválenie ako súčasť ku rozpočtu 
Ing. Jarmila Kriš čáková /riaditeľka ZŠ/– v rozpočte je to už zahrnuté, na základe 
požiadavky rodičov, kt. sú zamestnaní v ČR – nestihnú prísť z práce do 15.30 a nie je ani 
žiaden autobusový  
Obecné zastupiteľstvo schválilo predĺženie prevádzkovej doby v ŠKD pri ZŠ Klokočov 
z 15.30 hod. do 16.30 hod od   1.04.2015 a prijalo uznesenie č. 44/2015 
Hlasovanie: 8 poslancov ZA, 1 ospravedlnení, 1 neprítomný, 0 zdržal sa, 0 proti   
 



Bod č. 9  Správa o činnosti DHZ:  
Ján Hruška /člen DHZ/– vo svojej správe informoval poslancov o činnosti DHZ za minulý 
rok – boli aj na pracovnom stretnutí  ministrom vnútra SR JUDr. R. Kaliňákom – DHZ budú 
dopĺňané novou  a repasovanou technikou – na repásy už poslali žiadosti, sledovať výzvu 
k budovám. Mali 13 výjazdov – 3 mimo obec, zúčastňujú sa školení,  kultúrnych akciách, 
brigád, hasičských súťaži, aj ju organizujú, vykonávajú údržbu has. techniky, výstroja 
a výzbroja.  
Pozn. Celé znenie Správy o činnosti DHZO tvorí  prílohu zápisnice. 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu o činnosti DHZ ako informatívnu 
a prijalo uznesenie č. 45/2015. 
Hlasovanie: 7 poslancov ZA, 1 ospravedlnení, 1 neprítomný, 0 zdržal sa, 0 proti   
 
Odchod Pavol Čagaľa 13:00 hod. 
 
Bod č. 8 Správa o výsledku vykonaných kontrol č. 11 a 12 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce /– predniesla Správu o výsledku vykonaných kontrol 
– kontrola pokladne č. 3 – podnikateľská činnosť a pokladne č. 4 – devízová pokladňa, mena 
CZK rok 2013, 2014. Kontrolné zistenia sú  predmetom danej správy. Boli prijaté už aj 
opatrenia, ktoré starostka obce predniesla pri Správe o plnení uznesení. Došlo k porušeniu 
zákonov, ktoré sú uvedené  v danej správe. Kontrolu na č. 12 vykonávala na základe prijatého 
uznesenia č. 18/2015, ktorým bola OZ poverená o skontrolovanie všetkých platných zmlúv, 
z kt. vyplývajú záväzky až do tohto obdobia, či nebol porušený zákon tým, že mali byť 
zmluvy odsúhlasené OZ  - takéto zmluvy neboli.  Pri kontrole zistila – podpísané dve zmluvy 
o združení o fin. prostriedkov – je výslovne v zákone o obecnom zriadení, že tieto musí 
schváliť OZ – zmluva – TKO Semeteš, program na vypracovanie odpadového hospodárstva, 
druhá zmluva OCR- jednalo sa o financovanie historického vlaku  
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/– opýtala sa na bytový dom na Hlaviciach, či zmluva 
nemala byť schválená OZ  
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/– tam to vyplývalo z prijatého uznesenia, zákon 369 – 
OZ výslovne schvaľuje zmluvy čo sa týka spolupráce medzi obcami – to zákon prikazuje 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/– je tu aj platné uznesenie, ktoré schvaľovali, že každá 
jedna zmluva musí ísť na prerokovanie na OZ a potom schváliť,  týkalo sa to aj Biomasy 
vtedy, dodatky k biomase  boli podpisované bez nás 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/  - zmluvy sú dané aj zo štátu, obec nemôže do tohto 
zasahovať, akurát tie dve zmluvy - boli aj zverejnené, aj vyplatené. Treba do budúcna prijať 
opatrenia, v prípade takýchto zmlúv – nemôže byť podpísaná, pokiaľ nebude schválená OZ. 
Minule bola podaná čiastková správa, teraz celková 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/– opýtala sa na devízovú pokladňu – výdavkový doklad, 
či je nový 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/– pokladňu nemala  ešte pozretú, nemala to 
v písomnej podobe, do čiastkovej správy to vtedy nedávala 
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/– je tam výdavkový doklad ešte z r. 2013, opýtal sa, či 
sa v roku 2014 vykonávala kontrola  
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/– kontroluje na základe plánu kontrolnej činnosti a na 
základe prijatých uznesení 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/– opýtala sa kedy kontrolovala pokladňu, mala to mala aj 
schválené 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/– odpovedala v r. 2012 
M. Janec /občan/- sa opýtal, posledná kontrola pokladne bola v r. 2012 a potom až v r. 2014? 
 



Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/ – kontrola pokladne medzitým nebola 
Róbert Vlček /poslanec obce/ – na minulom OZ kontrolórka predkladala plán kontrolnej 
činnosti, doplnil tam bod, aby sa kontrolovali daňové doklady priebežne, opýtal sa 
kontrolórky či formulácia uznesenia stačí nato, aby doklady kontrolovala priebežne  
Ľ.  Holčík /občan/  – opýtal sa, ako mohol  nastať takýto stav v obci, ktorý tu je 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/– za všetky príjmy, výdavky je zodpovedný štatutár 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – upozorňovali nato každé OZ, pokiaľ nie je 6 
poslancov na potvrdenie uznesenia, nespravia nič 
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/– na žiadnu osobu nič nepovedal, na uznesenie stačí 
nadpolovičná väčšina, pripadá mu to, ako by tu bol  jeden človek, ktorý si robil čo chcel 
a nikto proti tomu nič nerobil, a pokiaľ poslanci niečo robili, žiadne výsledky nevidí. OZ má 
fungovať so starostom, majú tvoriť tím, pokiaľ starosta robí niečo zle, treba k tomu prijať 
opatrenie 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/– opýtala sa p. Zajaca, či si vypočul p. Hrušku, hasičom 
schválili uznesením 1000 € mesačne, peniaze na účte neboli, čo z toho usúdil 
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/ – pokiaľ tu bol porušený zákon, je tu štatutár obce, 
ktorý má vzťah k právnej zodpovednosti, k štátnym orgánom právnu zodpovednosť, nech 
koná tak  ako starostka konala, neriešiť záväzky stále dokola, treba sa posunúť dopredu 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/–vypočujte si zvukové záznamy, ako sa dohadovali a  kto 
niečo navrhoval, kontroloval, kto proti čomu bojoval 
Pavol Dedič /poslanec obce/– opýtal sa p. Zajaca, čo by robil on v prípade, keď napr. peniaze 
hasičom schválili a nedostali ich 
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/– skonštatoval, že potom ako je možné, že táto kontrola 
sa vykonávala až v r. 2015. Prečo sa vykonávala kontrola až r. 2015 a je tam záväzok z roku 
2013?  Prišlo nové zastupiteľstvo, vykonávala sa kontrola a zrazu sa vie všetko -  čo sa stalo, 
ako sa stalo. Toto mohlo urobiť aj staré zastupiteľstvo 
Pavol Dedič /poslanec obce/ – keď niekoho k niečomu pustí, môže kontrolovať, ale ak 
nikoho nepustí, kontrolovať nemôže 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/– opýtala sa kontrolórky, kto môže za tento stav obce, 
bola tu 4 roky, videla ako bolo OZ rozdelené, kto proti čomu bojoval a s kým  
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/ – v konečnom dôsledku – štatutár obce 
Róbert Vlček /poslanec obce/ – ak bývalé vedenie robilo obštrukcie pri kontrole , je možné 
že bol problém sa k veciam dostať, malo sa postupovať inač, ak sa obštrukcie robili, stalo sa 
čo sa stalo a nepýtať sa kontrolórky, kto je zodpovedný za stav obce – nie je povinná na to 
odpovedať, sú už urobené opatrenia, aby sa takáto situácia nestala 
Ľ. Holčík /občan/– opýtal sa, aké budú vyvodené opatrenia, aby sa peniaze ktoré chýbajú, 
vrátili do pokladne,  aké boli podniknuté kroky 
Veronika Haferová /starostka obce/– bolo podané trestné oznámenie na odbore kriminálnej 
polície OR PZ Čadca  
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/ – v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
je zodpovedný za stav obce štatutár obce, nechajme to však na orgány činné v trestnom 
konaní, nespochybňuje vinu bývalého starostu, ale nie je oprávnený, aby to riešil, ale zároveň 
hovorí, neriešme stále minulosť, ale posuňme sa dopredu 
Martin  Janec /občan/ – občania sa boja toho, že osoby nebudú potrestané 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/– kto je vinný, určí polícia 
Vlasta  Kašíková /poslankyňa obce/– myslí, si, že keby svoju prácu poslanci až tak zle 
robili, občania by im dôveru vo voľbách neprejavili 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu kontrolórky obce o výsledku vykonaných 
kontrol č. 11 a č. 12 a prijalo uznesenie č. 46/2015 
Hlasovanie: 6 poslancov ZA, 1 ospravedlnení, 2 neprítomní, 0 zdržal sa, 0 proti   



 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/– chce poveriť kontrolórku obce vykonaním kontroly 
vyberaním výberu fin. prostriedkov v hotovosti a bankomatovou kartou z bežného účtu Prima 
banky za rok 2013,2014 a ich použitie 
Obecné zastupiteľstvo uložilo kontrolórke obce vykonať kontrolu výberu finančných 
prostriedkov v hotovosti    a bankomatovou kartou  z bežného účtu  Prima banky za rok 
2013, 2014 a ich použitie, Zodpovedný: kontrolór obce, Termín: 29. máj 2015 
Hlasovanie: 6 poslancov ZA, 1 ospravedlnení, 2 neprítomní, 0 zdržal sa, 0 proti   
 
Bod č. 10 
Elena Stopková /pracovníčka obce/– zásady hospodárenie nie sú v súlade so zákonom,  
v materiáloch majú poslanci predložené návrhy 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/ – odst. 3 a 4 sa bije so schváleným  rozpočtom , aj 
Zásady hospodárenia sú pre obec zákon. V rozpočte má starostka schválené určité sumy a my 
tieto sumy  starostke  v zásadách obmedzujeme  
Róbert Vlček /poslanec obce/ –  aby starosta disponoval s 333 eurami – zdá sa mu to ako 
znefunkčenie OÚ, dôveruje starostke  a navrhuje zvýšiť  sumu. Navrhuje nadobúdanie vecí do 
vlastníctva obce zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce. Nadobúdanie hnuteľného 
majetku podlieha vždy schváleniu OZ, o nadobudnutí hnut. majetku v hodnote navrhuje - 500 
eur rozhoduje starostka. Nad 500 do 2000 eur rozhoduje starosta obce s poslancom v poradí – 
zástupca starostu obce alebo predseda fin. komisie, pričom svoju vôľu vždy písomne potvrdí. 
Ak predseda fin. komisie nie je poslancom, OZ na toto miesto schváli poslanca zo svojich 
radov. Suma nad 2000 eur rozhoduje výlučne OZ.  
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – suma v zásadách bola preto taká nízka, aby sa 
bezhlavo nenakupovalo nad ten limit, nikto to nerešpektoval, teraz navrhuje, aby si starostka 
povedala sumu, za ktorú môže nakupovať, limit je naozaj malý 
Veronika Haferová /starostka obce/ – do 2000 eur, predpokladá, že nákup nad 2000 bude 
určite plánovaný 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/ – je schválený rozpočet, ktorého sa starostka musí 
držať, keby nastala zmena, tak nemôže nič nakupovať, pokiaľ to nemá schválené, nakupovať 
Róbert Vlček /poslanec obce/ – navrhuje právomoc nechať starostke bez obmedzenia, 
v zmysle rozpočtu, ale   o nákupe nad 500 eur bude OZ  dodatočne informovať 
Obecné zastupiteľstvo A/ m e n í§ 6 Nadobúdanie vecí do vlastníctva obce Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Klokočov bod 3 takto: 
Nadobúdanie vecí do vlastníctva ukladá starostke obce postupovať v zmysle schváleného 
rozpočtu. Starostka obce, alebo poverený zástupca oboznámi OZ so všetkým nakupovaným 
hnuteľným majetkom nad sumu 500 € od posledného zasadnutia OZ. Nadobúdanie 
vlastníctva nehnuteľného majetku podlieha vždy schváleniu obecným zastupiteľstvom. 
Hlasovanie: 8 poslancov ZA, 1 ospravedlnení, 2 neprítomní, 0 zdržal sa, 0 proti   
B/ uložilo prepracovať Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Klokočov 
a s majetkom štátu, ktorý obec užíva, Zodpovedný: Správa obce,Termín: 29. máj 2015 
Hlasovanie: 6 poslancov ZA, 1 ospravedlnení, 2 neprítomní, 0 zdržal sa, 0 proti  
 
Bod č. 11  
Róbert Vlček /poslanec obce/–navrhuje uvedené sumy v sadzobníku poplatkov zaokrúhliť 
a poplatok za jedno vyhlásenie  - ak sa jedná o smútočné  vyhlásenie pri úmrtí obyvateľa obce 
nevyberať. Smútočné vyhlásenie sa vyhlasuje, len ak o to rodina požiada 
-prenájom záhradného nábytku – stôl + lavice záhradnej lavice a stola – 0,33 centov – 
nepokryje to ani pracovníka, čo lavice vydáva, lavice sa aj poškodia 
Anna Koniarová /pracovníčka obce/– dodala, že ceny v sadzobníku poplatkov sú z r. 2009 



Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – sadzobník poplatkov pri prenájme majetku obce 
navrhuje rozčleniť na sumy pre našich občanov a sumy pre podnikateľov 
Róbert Vlček /poslanec obce/– zvyšovala sa aj minimálna mzda a cena za pohonné hmoty, 
ak sa od r. 2009 nenavyšovali sumy o min. mzdu a pohonné hmoty, obec bude na tomto 
prerábať 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – je potrebné od toho pozrieť doklady, aké boli náklady 
na využívanie techniky 
Róbert Vlček /poslanec obce/ – treba vychádzať z ceny auta, nákladov na PHM a nákladov 
na mzdu pracovníka, ktorý auto šoféruje, navrhuje prílohu č. 1 sadzobníku poplatkov odročiť 
Schválený sadzobník tvorí prílohu zápisnice.  
Obecné zastupiteľstvo A/ schválilo Sadzobník manipulačných poplatkov vyberaných Obcou 
Klokočov a Cenník poplatkov a služieb v knižnici s úpravami 
B/ odročilo Sadzobník poplatkov:  Príloha č. 1 – Prenájom majetku obce  
C/ uložilo prepracovať Sadzobník poplatkov: Príloha č. 1 – Prenájom majetku obce 
     Zodpovedný:  Správa obce, Termín: 29. máj 2015 a prijalo uznesenie č. 49/2015 
Hlasovanie: 6 poslancov ZA, 1 ospravedlnení, 2 neprítomní, 0 zdržal sa, 0 proti  
 
Bod č. 14  
Kaderníctvo v budove OÚ Klokočov  
Elena Stopková /pracovníčka obce/– kaderníctvo – schválenie prenájmu – bola predložená 1 
ponuka – p. Lucia Skorčíková, zápisnica z vyhodnotenia cenovej ponuky je prílohou 
materiálu, prílohou je aj vzor nájomnej zmluvy  
Jana Foldinová /poslankyňa obce/ – či sa do zmluvy dopĺňalo niečo naviac 
Elena Stopková /pracovníčka obce/– doplnila bod, ktorý sa týka úhrady finančnej 
zábezpeky vo výške nájomného za dva mesiace, postupovala podľa Zásad hospodárenia  – 
zloženie fin, zábezpeky za dva mesiace, pred podpisom vo výške dvojmesačného  nájmu 
Róbert Vlček /poslanec obce/  – opýtal sa, načo sa vyžaduje zábezpeka 
Pavol Dedič  /poslanec obce/– v prípade poškodenia majetku 
Veronika Haferová /starostka obce/ – ak sa zábezpeka nevyužije, peniaze sa jej vrátia 
Elena Stopková /pracovníčka obce/–zábezpeka môže byť použitá napr. na úhradu nákladov 
za údržbu  
Obecné zastupiteľstvo A/schválilo prenájom nebytových priestorov – strihaciu  miestnosť 
o výmere 11,50 m2  podlahovej plochy, nachádzajúce sa v budove Obecného úradu 
Klokočov č. s. 962 Lucii Skorčikovej, Kadernícky salón Pandora, Závodie 80, 023 54  
Turzovka za účelom prevádzkovania  kaderníctva od 01.04.201 
B/ schválilo návrh Zmluvy  o nájme nebytových priestorov č. 1/2015 
C/  odporučilo starostke obce podpísať Zmluvu o nájme nebytových priestorov č. 1/2015 
Hlasovanie: 6 poslancov ZA, 1 ospravedlnení, 2 neprítomní, 0 zdržal sa, 0 proti  
 
Bod č. 16 
Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka OÚ/– VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli obce, na 
internet. stránke obce, neboli podané žiadne pripomienky od občanov. Obec Klokočov je 
povinná v zmysle zákona č. 442/2002–mať vypracované VZN o spôsobe náhradného 
zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu 
žúmp. V r. 2012 bolo schválené  VZN – len na odvádzanie odpadovej vody verejnou 
kanalizáciou na území obce Klokočov. Bola na kontrole prokurátorka z Čadce – VZN nebolo 
správne – na základe toho, sa musí schváliť nové VZN 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – opýtala sa, či to je niečím pre občanov zlé 
Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka OÚ/– VZN musí to byť schválené, každý občan, ktorý sa 
nemôže pripojiť na verejnú kanalizáciu, musí mať žumpu, ktorá by mala byť vodotesná 



a podľa objemu žumpy a podľa počtu obyvateľov je stanovené, koľko krát do roka by mala 
byť žumpa vyvezená 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/– opýtala sa, či sú občania povinní, kadiaľ ide 
kanalizácia, sa  na ňu pripojiť 
Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka OÚ/  -  kadiaľ ide hlavná trasa verejnej kanalizácie, 
ľudia sú povinní sa pripojiť  
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – či neboli predtým spísané zmluvy, ktorí občania resp. 
domy sa na kanalizáciu pripoja  
Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka OÚ/ –ktorým občanom boli urobené odbočky, posielali 
upozornenia v zmysle starého VZN, aby sa napojili  
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – v novom VZN sa hovorí, že sa musia napojiť aj ďalší 
Pavol Dedič  /poslanec obce/– ľudia, čo sú pod cestou - budú musieť mať čerpadlo 
Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka OÚ/ – druhá možnosť je mať nepriepustnú žumpu, 
a preukáže sa, že vyváža na ČOVku, alebo aj priamo ČOVku pre rodinné domy, ale 
momentálne je zakázané vypúšťať odpadové vody do pôdy – musí byť vytvorené priamo 
trativo do rieky, kto má vlastnú vodu - od Sevaku prenajať vodomer 
Pavol Dedič  /poslanec obce/– skonštatoval, že teda náklady na čerpadlo a ostatné veci, 
musia byť na náklady človeka 
Ľ.Holčík /občan/– čo s ľuďmi, ktorí nebudú na čerpadlo mať, či vyplývajú pre nich sankcie 
Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka OÚ/ – možnosť vyvážať fekálnymi autami 
M. Janec /občan/ – ak by si niekto zadovážil čističku ? 
Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka OÚ/ – povolenie musí byť cez Životné prostredie  a 
prístupný recipient potoka 
Obecné zastupiteľstvo schválilo A/Všeobecné záväzné nariadenie č. 2 /2015 
o zneškodňovaní odpadových vôd na území obce 
B/ zrušilo Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 6/2012 o odvádzaní odpadovej vody 
verejnou kanalizáciou na území obce Klokočov, schválené uznesením 134/2012 zo dňa 29.6. 
2012 a prijalo uznesenie č. 51/2015 
Hlasovanie: 6 poslancov ZA, 1 ospravedlnení, 2 neprítomní, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Bod č. 17 
Elena Stopková /pracovníčka obce/ – bod je odročený z minulého OZ, na základe uznesenia 
OZ uložilo vyhlásiť konkurz na správcu cintorína v Klokočove  
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – nesúhlasí s tým, aby to mala jedna pohrebná služba, 
lebo bude dochádzať k nedorozumeniam, bola – Vysoká nad Kysucou – správu cintorína si 
robí obec, nie je to pre nich zaťažujúce, na Makove si sami spravujú cintorín spravujú od r. 
2006 
Elena Stopková /pracovníčka obce/ – podľa zákona na prevádzkovanie pohrebiska je 
potrebná odborná spôsobilosť  - je potrebné akreditované školenie. Školenie by stálo min. 500 
eur. Odborná príprava na prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa: školenie v rozsahu 40 hodín – 
zahŕňa: dohodovanie pochovania a psychológiu v rokovaní s pozostalými, na postup na 
preprave a pochovávaní ľudských pozostatkov, postup pri dočasnom uložení  a vystavení 
ľudských pozostatkov, na exhumáciu ľudských pozostatkov, na bezpečnosť a ochranu zdravia 
pri práci, technické a prevádzkové vybavenie pohrebiska. Za toto všetko by bola obec 
zodpovedná, obec by dohliadala na výkop hrobu, keby došlo k nejakému problému, všetky 
tieto následky by znášala obec.  
Pavol Dedič /poslanec obce/– opýtal sa,  keď dáme cintorínsku službu, či sme od tohto od 
všetkého odbremenení 



Elena Stopková /pracovníčka obce/ – teraz je uzatvorená zmluva o správe chladiaceho 
zariadenia a cintorína s pohrebnou službou, ktorá nám tieto služby robí bezplatne a je 
zodpovedná 
Róbert Vlček /poslanec obce/ – je výhodnejšie pre obec, keď to robí firma pre obec 
zadarmo, myslí si, že od druhej pohrebnej služby si poplatky vyberú – majú aj oni náklady, 
musia prísť chladiak odomknúť, vyčistiť, zamknúť .  Konflikt na cintoríne medzi pohrebnými 
službami bol z dôvodu, že hrob, ktorý bol vykopaný danou pohrebnou službou nespĺňal 
parametre. Konflikt by vznikol aj tak, správca cintorína len upozornil druhú pohr. službu, že 
hrob nespĺňa parametre. Keby tam nebola Archa, bol by tam pracovník OÚ, ktorý by rovnako 
musel povedať, že jama nespĺňa parametre  
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ –nie je nikde istota, že práve táto firma to robí dobre, 
kto ju skontroluje? 
Róbert Vlček /poslanec obce/ – už je Archa zato zodpovedná, ich postihne ju napr. Úrad 
verejného zdravotníctva 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/ – aj obec môže túto firmu skontrolovať 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/ – opýtala sa, či by OÚ mohol kontrolovať len výkop 
jamy a všetko ostatné nech ostane danému správcovi cintorína, či musí byť na toto školenie? 
Róbert Vlček /poslanec obce/ – nepreškolený človek nemá rozhodovať o tom, aké parametre 
má jama spĺňať 
Martin Janec  /občan/ – pohrebná služba vykonáva zadarmo a keď je niekto nespokojný, 
môže to nahlásiť kedykoľvek na OÚ  
Róbert Vlček /poslanec obce/ – je potrebné pohrebnej službe Arche vysvetliť, že ak budú 
niečo vyžadovať neoprávnene od druhých pohrebných služieb, tak zmluva bude s nimi 
zrušená a navrhuje, aby sa starostka stretla s majiteľom Archy a prepracovala zmluvu, aby 
tam boli uvedené sankcie a preberajú v plnej zodpovednosti správu cintorína 
Elena Stopková /pracovníčka obce/ – oboznámila poslancov s úkonmi, ktoré vykonáva 
súčasný správca cintorína v obci Klokočov – je správcom chladiaceho zariadenia, čistí 
a upratuje chlad. Zariadenie, otvára a zatvára chlad. Zariadenie pre prevádzkovateľov 
pohrebných služieb, odborný dozor pri pochovávaní, správu pohrebiska a vykonáva to pre 
obec bezplatne 
Róbert Vlček /poslanec obce/ – stretnúť sa s predstaviteľmi Archy, prepracovať zmluvu 
s ním, alebo vyhlásiť uvedenú výzvu na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky 
Elena Stopková /pracovníčka obce/ – problémy budú, keď nebudeme mať správcu 
Pavol Dedič /poslanec obce/– keď by bol správca cintorína obec, bol by meter na každého 
rovnaký 
Elena Stopková /pracovníčka obce/ – keby to bol prac. OÚ – musel by chodiť otvárať 
chladiak do pol hodiny,  ako by mu zavolala pohrebná služba, pracovník by tu musel prísť, 
mohli by nastať nedorozumenia, že chladiak by bol obsadený, v prípade, keby mali kľúče 
všetky pohrebné služby – bol by chaos, keby mali kľúče všetky služby 
Róbert Vlček /poslanec obce/ – podotkol, že jeden človek bude málo na vyškolenie, 
pracovník, ktorý bude mať napr. dovolenku, musí mať náhradu  
Anna Koniarová /pracovníčka OÚ/– vyškolení dvaja pracovníci  + na čistenie chladiaku – 
to nemôže robiť každý, niekedy to robila bývalá upratovačka a mala s tým problém, nie každý 
to zvládne psychicky 
Róbert Vlček /poslanec obce/ – navrhuje strebnúť sa s Archou a vydiskutovať si prípadné 
zmeny v zmluve 
Obecné zastupiteľstvo odročilo  výzvu na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky 
„Zabezpečenie cintorínskych    služieb v Obci Klokočov“ - schválenie podmienok a komisie 
na vyhodnotenie cenových ponúka prijalo uznesenie č. 52/2015 
Hlasovanie: 6 poslancov ZA, 1 ospravedlnení, 2 neprítomní, 0 zdržal sa, 0 proti 



 
Bod č. 18 
Elena Stopková /pracovníčka obce/– na základe vykonanej inventarizácie k 15.12.2014 
a k 31.12.2014 informovala o čiastkovej správe o inventarizácii 
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/ – predseda komisie – Hasiči - neboli zistené 
inventarizačné rozdiely, čo sa týka majetku – neupotrebiteľný tovar bol – oprava vecí by bola 
nerentabilná – komisia ich navrhuje na vyradenie z majetku – v hodnote tovaru 256 eur - 
hadice, vodná košeľa, viazanka, obuv – veci už nespĺňajú svoj účel, striekačka sa 
nenachádzala v priestoroch – bola v oprave. Chyby a nedostatky už zosumarizoval J. Hruška 
– vozidlá sa nachádzajú na viacerých miestach. Vozidlá vo VP sú nedostatočne zabezpečené – 
Budova požiarnej zbrojnice – je v havarijnom stave - zima, vlhkosť – zlé vplýva na stroje, 
nenachádza sa tam sociálne zariadenie, podlaha je v nevyhovujúcom stave, strecha. Je 
potrebné,  aby zasadla komisia stavebná, aby sa prijali opatrenia, čo sa bude robiť – aby sa im 
pomohlo, aby to nestálo na jednom mieste 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/ – v knižnici neboli zistené žiadne zmeny 
Róbert Vlček /poslanec obce/ – predseda komisie – predniesol čiastkovú správu prednesená 
– Inventarizáciu vykonávali všetci členovia komisie vykonávala dielčia komisia pri budovách 
– rozdiel zistený nebol, zistený rozdiel v hmot. investičnom majetku mínu 2009 eur -  majetok 
sa v priestoroch budovy OÚ nenachádza; rozdiel  v pozemkoch zistený nebol. Vysvetlil, že 
stav na účte Prima banky okolo mínus 29 tis. €    - nie je to inventúrny rozdiel, ale účtovný 
stav na účte, na ktorom sa išlo do debetu –  bolo tam schválené, že sa účet môže prečerpať. 
Skonštatoval, že záväzky sú vyššie ako ročný rozpočet obce. Doporučuje – s pracovníkmi 
uzatvoriť dohody o hmotnej zodpovednosti, vyhotoviť súpis majetku za ktorý daný pracovník 
zodpovedá. OÚ musí vytvoriť podmienky zamestnancom, ktorí sú zodpovední za zverený 
majetok – aby mali k nemu prístup len tí, ktorí majú za daný majetok zodpovednosť. 
Doporučuje  označiť dodatočne majetok, ktorý nie je  označený, registračnými číslami. Bolo 
zistené, že v priestoroch úradu sa vyskytuje majetok, ktorý nie je v inventúrnom zozname. Ich 
pôvod a vlastníctvo neboli komisii objasnené – vyhotoviť súpis tohto majetku – zjednať 
nápravu – nikto nevie povedať, či je majetok  len požičaný, alebo majetok obce.  
Komisia upozorňuje – do skladov má vstup hocikto, navrhuje vstup do skladu, len hmotne 
zodpovedný pracovník;  do skladu s PHM majú prístup viacerí pracovníci; obrátiť sa na 
technika – požiadať o odborné vyjadrenie čo sa týka skladovania PHM. Doporučuje 
vypracovať smernicu k evidencii majetku, aby zodpovedný pracovník vedel zodpovedne 
postupovať pri evidencii majetku.  nájomný dom 14 b.j. – splátku do ŠFRB platí úrad – trvať 
na prideľovaní bytov v bytovkách – po obsadení bytov platia nájomníci. Vybavenosť šatne – 
nesplňajú zákl. hyg. podmienky – dovybaviť šatne slušnejším zariadením. Budova vodárne vo 
Vrchpredmieri - doporučuje  natretie strechy, vyjadruje uznanie p. Krenželokovi, v akom 
stave udržuje vnútorné priestory vodárne, všetko čisté 
Pozn. Celé znenie čiastkovej správy je prílohou zápisnice 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie  čiastkovú správu o inventarizácii majetku Obce 
Klokočov k 15.12.2015, čiastkovú správu o inventarizácii majetku Obce Klokočov 
k 31.12.2014 a prijalo uznesenie č. 53/2015. 
Hlasovanie: 6 poslancov ZA, 1 ospravedlnení, 2 neprítomní, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
15:35  hod. - poverený vedením OZ zástupca starostu Pavol Dedič 
 
Bod č. 19 
Elena Stopková /pracovníčka obce/ – jedná sa o prenájom bytu č. 3 v dome č. 1083 na 
Hlaviciach – schválenie zámeru a vyhlásenia verejnej ponuky na priamy prenájom, jedná sa 



o garzónku na Hlaviciach pri školskej bytovke, obec tento byt momentálne nevyužíva a je 
o prenájom záujem 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/ – opýtala sa, či to nie je sociálny byt 
Elena Stopková /pracovníčka obce/- bol využívaný ako sociálny byt, jeden pán má záujem 
byt využívať dlhodobo  
Jana Foldinová /poslankyňa obce/ – keby sa stala nejaká situácia nečakane, bolo by treba 
dočasne niekde občanov umiestniť, opýtala sa, či je ešte voľný byt v prípade núdze 
Elena Stopková /pracovníčka obce/ – sú voľné ešte dva byty v bytovom dome na Hlaviciach 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/ – opýtala sa na kúrenie v garzónke 
Elena Stopková /pracovníčka obce/ – vykuruje sa len v zimnom období 
Anna Koniarová /pracovníčka OÚ/ – teplota sa temperuje, lebo v kotolni sú aj vývody  
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – vyjadrila sa, že súhlasí, ak je voľný byt sociálne účely 
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/ – zaujíma ho, že ak je aj iný žiadateľ, kto požiadal 
o byt skôr  
Elena Stopková /pracovníčka obce/– pripravila návrh ponuky, kde by si poslanci určili 
kritériá, akým spôsobom sa bude byt prideľovať 
Róbert Vlček /poslanec obce/– čo sa týka podmienok k prenájmu, naformulovať ich tak, aby 
byt dostal ten človek, ktorý ho viac potrebuje 
Poslanci sa dohodli  na podmienkach vyhlásenia verejnej ponuky na priamy prenájom – 
lehota na doručenie žiadostí do 14.04.2015 do 12:00 hod, dobu nájmu do 31.07.2015, termín 
vyhodnotenia žiadostí dňa 15.04.2015 o 14:00 hod, komisiu na vyhodnotenie žiadostí 
v zložení 
Elena Stopková /pracovníčka obce/ – je potrebné určiť kritériá na vyhodnotenie žiadostí 
Róbert Vlček /poslanec obce/ – navrhuje jedno z kritérií,  aby to bol občan z Klokočova 
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/ – ak u občana nedokážeme posúdiť sociálnu situáciu, 
tak podľa poradia 
Poslanci sa dohodli na kritériách: obyvateľ obce Klokočov, sociálna situácia občana, poradie 
doručenia žiadosti 
Obecné zastupiteľstvo schválilo zámer a vyhlásenie verejnej ponuky na priamy prenájom 
a prijalo uznesenie č. 54/2014  
(Celé znenie uznesenia tvorí prílohu zápisnice) 
Hlasovanie: 6 poslancov ZA, 1 ospravedlnení, 2 neprítomní, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Bod č. 23 b) 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/ – jedna sa o školenie na 2 alebo 3 dni, keďže nie sme 
členmi RVC, školenie vychádza drahšie  
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/ – informoval sa natretí deň školenia – Dozor 
prokuratúry nad dodržiavaním zákonnosti orgánmi verejnej správy – či už také školenie 
absolvovala, či to dokáže preniesť do samosprávy 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/ – určite áno, keď robí aj Následnú finančnú kontrolu, 
keď má zo školení informácie, snaží sa ich poskytnúť aj zamestnancom, na čo si majú dávať 
pozor, keď kontrolór má vykonať kontrolu 
Jana Foldinová  /poslankyňa obce/ – opýtala sa, či platia školenia aj v Kysuckom Lieskovci 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/ – mala zaplatené školenie minulý rok v jeseni, 
v súčasnej dobe majú ozdravný režim, preplácajú sa iba nutné výdavky 
Róbert Vlček /poslanec obce/– kontrolórke odporúča  školenie schváliť, bolo v rozpočte 
odsúhlasených na vnútornú kontrolu  250 eur a ak by už nešla na žiadne iné školenie, súhlasí 
so školením 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – čo sa týka školení, v RVC Martin sú takéto školenia aj 
jednodňové, treba ich sledovať, tu sú školenia zhrnuté v troch dňoch 



Róbert Vlček /poslanec obce/ – opýtal sa kontrolórky, či tieto školenia potrebuje napr. Dozor 
prokuratúry nad dodržiavaním zákonnosti orgánmi verejnej správy 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/ – takéto školenie ešte neabsolvovala, sú tam aj ďalšie 
veci, ktoré sú pre ňu úplne nové, ktoré neabsolvovala 
Róbert Vlček /poslanec obce/ – ak si kontrolórka myslí, že už na žiadne ďalšie školenie 
nepôjde a bolo tu odsúhlasených 250 eur na školenie, nech ide 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ - je za jednodňové školenia, sú aj lacnejšie 
Dedič a Zajac sú za školenie na dva dni 
Pavol Dedič /poslanec obce/ – aby sa najskôr schválilo, či vôbec kontrolórka na školenie 
pôjde a potom či na dva alebo tri dni 
Obecné zastupiteľstvo schválilo  školenie pre kontrolórku obce a prijalo uznesenie č. 
55/2015.  
Toto uznesenie č. 55/2015 nebolo schválené.  
Hlasovanie: 3 poslancov ZA, 1 ospravedlnení, 2 neprítomní, 3 zdržal sa, 0 proti 
 
Bod č. 20 
Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka OÚ/ – jedná sa o parcelu, ktorá v zmysle chváleného 
územného plánu obce Klokočov nie je uvedená parcela určená na zastavanie, ale v časti 
Regulatívy ÍP pripúšťa novú výstavbu IBV  s dodržaním príslušných legisl. noriem a s tým, že 
príslušnú infraštruktúru si bude stavebník budovať a udržiavať na vlastné náklady treba 
prístupovú cestu, vodu, žumpu, elektriku.- žiadajú súhlasné stanovisko ku stavbe, po 
odsúhlasení si budú vybavovať stavebné povolenie. Jedná sa o pozemok na Hlaviciach. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo výstavbu rekreačnej chaty a príslušenstva – novostavba na 
parcele CKN 10451/  p. Petre Novotnej, bytom 6 května 51, Frenštát pod Radhoštěm, ČR, 
pričom príslušnú infraštruktúru si bude stavebníčka budovať a udržiavať na vlastné 
náklady, zast. R a Š  s.r.o., Ing. Juraj Reguly , Žilina;  žiada   správu obce, aby bola táto 
stavba zapracovaná do Doplnku k ÚP obce a prijalo uznesenie č. 56/2015 
Hlasovanie: 6 poslancov ZA, 1 ospravedlnení, 2 neprítomní, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Bod č. 21 
Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka OÚ/ – jedná sa o rovnaký prípad ako v predchádzajúcom 
bode, len iný žiadateľ a jedná sa o pozemok v Kornici. Jedná sa o výstavbu rekreačného 
domčeka a príslušenstva –novostavba 
Pavol Dedič  /poslanec obce/– opýtal sa, či tam je prístupová cesta 
Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka OÚ/ – prístupová cesta tam je 
Obecné zastupiteľstvo schválilo výstavbu rekreačného domčeka  a príslušenstva – 
novostavba, na parcele CKN 4302/1   p. Ing. Márii Jarošovej, bytom Gaštanová 37, 010 07 
Žilina, pričom príslušnú infraštruktúru si bude stavebníčka budovať a udržiavať na vlastné 
náklady; žiada  správu obce, aby bola táto stavba zapracovaná do Doplnku k ÚP obce 
a prijalo uznesenie č. 57/2015. 
Hlasovanie: 6 poslancov ZA, 1 ospravedlnení, 2 neprítomní, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Bod č. 22 
Anna Koniarová /pracovníčka OÚ/ – aby sa nečerpal celý rok rozpočet na vodu, bude sa 
voda odpisovať každého pol roka. Prvý polrok by sa začal odpisovať k 1.máju a druhý 
k 31.októbru 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – opýtala sa, či v tom nebude problém a prechádzať to 
z roka do roka 
Anna Koniarová /pracovníčka OÚ/ – nemusí to byť kalendárny rok a nemôžu ísť neskoršie 
ako je posledný október, záleží na počasiu 



Róbert Vlček /poslanec obce/ – aby sa dokázali potom rozčleniť príjmy a výdavky za 
vodovod za kalendárny rok 
Obecné zastupiteľstvo schválilo odpis vody 2x ročne k 1.máju  a k 31.októbru a prijalo 
uznesenie č. 58/2015 
Hlasovanie: 6 poslancov ZA, 1 ospravedlnení, 2 neprítomní, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Bod č. 23 b) 
Pavol Dedič /poslanec obce/ – čo sa týka čerpania dovolenky bývalého p. starostu – na 
základe jeho vyjadrenia si dovolenku čerpal priebežne celý rok, ale vzhľadom na pracovné 
povinnosti a blížiaci sa koniec roka, voľby a s tým súvisiace povinnosti značného rozsahu, mu 
nebolo možné zostatok dovolenky vyčerpať 
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/ – vyjadril sa, že podmienky vzniku práva na náhradu 
za nevyčerpanú dovolenku upravuje zákon č. 253/1994. Právo starostu na náhradu platu za 
nevyčerpanú dovolenku sú viazané podmienky: 1. ak nárok na dovolenku vznikol, 2. ak 
starosta nemohol vyčerpať dovolenku ani do budúceho kal. roka – nakoľko mu skončila 
pôsobnosť, tak nemohol, 3. o náhrade platu rozhodlo OZ. Tieto podmienky sú kumulatívne, 
musia byť splnené súčasne. Pokiaľ prvé dve podmienky môžu byť splnené a pokiaľ to OZ 
neschváli, žiadny právny nárok na to nemá. Chce povedať, že dovolenka by sa mala čerpať na 
zotavenie, regeneráciu, oddych. Podstatou dovolenky nie je mať finančný prospech. Jeho 
názor je, že dovolenkou sa nebude zaťažovať ešte obec 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/– nevie, či mal alebo nemal dostatok času dovolenku 
vyčerpať, ale vzhľadom na obrovské dlhy by obec nezaťažovala  zas o toto preplatenie 
dovolenky 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – súhlasí s p. Foldinovou 
Róbert Vlček /poslanec obce/ – keby bol PN, že naozaj dovolenku človek dovolenku 
nestihne vyčerpať, rozmýšľal by o preplatení, Ľubo vedel mesiac o tom, že končí, takže za ten 
mesiac si to mohol vyčerpať, tiež je proti tomu 
Obecné zastupiteľstvo neschválilo preplatenie nevyčerpanej dovolenky bývalému starostovi 
obce Klokočov a prijalo uznesenie č. 59/2015 
Hlasovanie: 6 poslancov ZA, 1 ospravedlnení, 2 neprítomní, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Bod č. 23 c) 
Pavol Dedič /poslanec obce/ – poslanec J. Gacho poslal oznámenie, že odstupuje od funkcie 
predsedu komisie životného prostredia,  spoločne s členom komisie Janou Kubaškovou 
a opýtal sa, ako to bude s celou komisiou životného prostredia, keď sú dostúpení členovia 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/ – či sa musí zrušiť celá komisia, keď si p. Gacho volil 
svojich členov 
Martin Janec /občan/– bol v komisii za podmienky že tam bol p. Gacho, teraz nevie, keď sa 
niekto zmení, či ho bude v komisii chcieť 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/ – nový predseda by si mal dať svojich členov 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie  odstúpenie z funkcií predsedu Komisie 
životného prostredia a verejného poriadku Jozefa Gacha  a  člena   komisie  Jany  
Kubaškovej   k 27.03.2015, schválilo predsedu Komisie životného prostredia a verejného 
poriadku Pavla Dediča a prijalo uznesenie č. 60/2015. 
Hlasovanie: 6 poslancov ZA, 1 ospravedlnení, 2 neprítomní, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Bod č. 12 
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/  -  nakoľko sám p. zástupca povedal, že sú to 
zbytočnosti, ktoré ľudí nezaujímajú, aj z toho dôvodu body Štatút obce Klokočov Rokovací 
poriadok presunul na záver rokovania OZ - podujal sa na túto úlohu prepracovať Štatút 



a rokovací poriadok. Aj napriek tomu, že sa snažil robiť čo najlepšie – aj v zmysle zákona, 
aby rokovanie prebiehalo ako malo, navrhuje teda, aby sa pokračovalo v tom, čo mali 
poslanci schválené doteraz 
Pavol Dedič /poslanec obce/ – tieto veci  sú podstatné, nechcel to tak povedať, že sú 
zbytočné. V týchto veciach treba mať poriadok a je vidieť, že na tom pracoval, že sú tam 
výsledky. Nechce znevažovať prácu p. Zajaca. Povedal to v návale emócii, vidí, že má na tom 
kus práce spravenej 
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/ - tieto body navrhol presunúť na záver aj preto, lebo 
jednoducho pre ľudí je to nezaujímavé, ale je to pre OZ. Z  vlastnej iniciatívy sa na to podujal, 
aby to prepracoval – poslancom boli poslané návrhy na pripomienkovanie – p. Kašíková, p. 
Gacho, kontrolórka mali pripomienky, tie zapracoval. Je to obšírnejší problém, ktorý by chcel, 
aby si poslanci k tomu sadli a vydiskutovali to, ak s niečím poslanci nesúhlasia, čo tam je 
napísané – je to pre nich interná norma 
Róbert Vlček /poslanec obce/ – bolo by dobré stretnúť sa u starostky všetci poslanci resp. tí, 
ktorí majú o to záujem, tam si to vydiskutovať, doplniť a keď budú s návrhom Štatútu 
a Rokovacieho poriadku súhlasiť, predložiť na OZ na schválenie 
Vlasta Kašíková /poslanec obce/– návrhy pozerala, niečo aj pripomienkovala a niečo by 
bolo treba doplniť na naše podmienky obce. Súhlasí, aby sa k tomu ešte sadlo 
Obecné zastupiteľstvo odročilo Štatút obce Klokočov a Rokovací poriadok a prijalo 
uznesenie č. 61/2015 
Hlasovanie: 6 poslancov ZA, 1 ospravedlnení, 2 neprítomní, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Diskusia: 
Pavol Dedič /poslanec obce/ – informoval poslancov ohľadne autobusu -  žiadosť na autobus 
sa zrušila, keby bol autobus využitý pre obec a pre školu a keď prepočítali všetky náklady, 
v kt. by bolo povinné zákonné poistenie, ďalšie pripoistenie, registrácia, cestná daň, odborná 
spôsobilosť vodiča, kolky a keďže  ani autobus  nevideli – je to 16 rokov starý autobus, 
autobus zrušili 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/– komisia z kultúry športu – zasadala komisia kultúry, 
školstva – informovala poslancov o zasadnutí komisie. Na komisii bol prejednaný 
harmonogram kultúrnych akcií na rok 2015, stanovili sa termíny akcií, na stránku obce sa 
priebežne dopĺňajú talenty z našej obce, prejednalo sa obnovenie vydávania Obecného listu 
Celé znenie správy zo zasadnutia komisie z kultúry a športu je prílohou zápisnice.  
Róbert Vlček /poslanec obce/ – bol oslovený občanmi z Javorovej – je tam dosť zlá cesta od 
p. Kapusniaka smerom k vysielaču – nutná oprava cesty – už tam nevyjde ani sanitka, spraviť 
cestu tak, aby tam vyšla. Telekom tam má vysielač, možno aj ich osloviť, či by niečo na 
opravu neprispeli  
Pavol Dedič /poslanec obce/ – bol sa tam pozrieť aj on, je to tam potrebné opraviť, niečo má 
aj starostka vybavené zo správy ciest  
Róbert Vlček /poslanec obce/ – sú tam hromadlice kameňov – z toho by sa zasypali 
najväčšie diery a potom zasypať jemnejším kameňom –najskôr zasypať hrubými kameňmi. 
Ďalej spomenul  cestu k Štefanovi Želieckemu a k Holazovi, Riečky – cesta k Jurgovi , na jar 
vyčistiť priekopy, aby voda nešla po cestách  – je potrebné tomu venovať tomu pozornosť 
Ďalej na finančnej komisii ich informovala riaditeľka ZŠ, že sú enormné strany na kúrení 
Biomasa – straty v potrubí alebo v budovách – nevie sa kde, treba sa tým zaoberať 
Pavol Dedič /poslanec obce/ – celý projekt bol robený cca pred 15 rokmi, skúsiť  osloviť 
Biomasu, či by niečo prispeli na izoláciu  
Vlasta Kašíková /poslanec obce/– ani sa nevedelo sa , kadiaľ potrubie ide, nie je to odpojené 
v kotolni, so starostkou aj našli niečo, kto vedel kde by to mohlo byť– žeby sa vykopalo okolo 
potrubia a urobil sa ventil   



Róbert Vlček /poslanec obce/ – rozprával sa s bratom, kt. robí s teplom na katedre tepelnej 
techniky – dokázali by to zmerať, majú termo kamery, urobili by merania. Pokiaľ bude 
záujem, môže sa naplánovať stretnutie aj so starostkou, vypracovali by cenovú ponuku, koľko 
by to stálo 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/ – opýtala sa účtovníčky, či sa teplo musí platiť, keď sú 
takého úniky 
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/ – je tam fixná a variabilná zložka, fixná zložka sa musí 
zaplatiť (koľko je zafixované GJ na rok ) a variabilná zložka je podľa odberu 
Róbert Vlček /poslanec obce/  – na Hlaviciach sa stavia bytovka – je tam banková záruka, 
plynú nám záväzky – chce počuť správu o plnení harmonogramu prác na bytovke – ak sa 
nestihne termín odovzdania stavby – plynuli by záväzky z toho 
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/ - dokončenie stavby je plánové na máj 2016, kolaudácia 
august 2016 – chcú to už ukončiť september – október, chcú to ukončiť v predstihu 
Róbert Vlček /poslanec obce/ – navrhuje, aby niekto poslal na OZ písomné stanovisko, ako 
pokračuje bytovka na Hlaviciach –harmonogram prác – či sa plní 
Pavol Dedič /poslanec obce/ – opýtal sa či by bytovka od 1.1.  mohla fungovať 
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/ – musí byť dokončená, skolaudovaná, zaslaná na 
ministerstvo, na ŠFRB 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – či sú už žiadosti na bytovku 
Pavol Dedič /poslanec obce/ – navrhuje spraviť reklamu – bilboard s bytovkou, aby ľudia 
vedeli, že sú byty k dispozícii 
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/  – rozhlas bol riešený 2011 v časti obce Kyčery, 
Zajace, prečo sa rozšírenie zastavilo 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/ – z dôvodu financií 
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/ – reaguje ešte na cesty – je ich oveľa viac ako boli 
spomenuté , opýtal sa ohľadne signálu – či sa tam riešil zosilovač 
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/ – riešilo sa určite – písalo sa na Orange – odpísali, že 
nemajú na pláne rozširovať – nebolo by to pre nich rentabilné  
Elena Stopková /pracovníčka OÚ/ – tiež písala mobilným operátorom, prišla jej odpoveď, 
že nemajú v pláne budovanie nových zosilovačov 
Vlasta Kašíková /poslanec obce/ – cesta – hlavná aj ku domovu dôchodcov – cesta na 
Hlavice - je tam v dezolátnom stave, skúsiť sa dohodnúť  stretnutie so správou ciest  
Pavol Dedič /poslanec obce/– úsek Hlavice smer Rieka – cesta v dezolátnom stave, navrhuje 
aby sa napísalo na správu ciest, alebo starostka aj osobne šla 
Martin Janec /občan/ – chce materiály aj pre občanov  dať na internet, či to je možné 
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/ – sú tam aj veci, ktoré podliehajú ochrane osobných 
údajov a zápisnica sa potom  zverejňuje, aj zvukový záznam 
Martin Janec /občan/ – opýtal sa ma materiál od hasičov, ktorý sa vyraďoval, či sú to veci 
veľmi poškodené  
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/–jedny topánky sú úplne zničené, ešte zasadne 
likvidačná komisia  a navrhne, čo sa s tým urobí 
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/ – veci sú tam už veľmi dlho, zničené 
Martin Janec /občan obce/ – opýtal sa, či už poslanci dali svoj mail na stránku obce 
Róbert Vlček /poslanec/ – ohľadne videozáznamu z OZ – či je možnosť, aby si obec dala 
niekde kameru, aby sa stále nespoliehali na p. Janca, aby to bolo na obecnej stránke – záznam 
z rokovania OZ  
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/  - sú to poplatky naviac, napr. za každý zvukový 
záznam z OZ je poplatok  
Jana Foldinová /poslankyňa obce/ – keď sa nato p. Janec podujal, na OÚ kamera je 
k dispozícii 



 
Z Á V E R 

 
Zástupca starostky obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 
 
 
 
V Klokočove 27.03.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia: 
 
Pavol Dedič............................................................... 
 
Róbert Vlček............................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
        Veronika Haferová 
             starostka obce 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha 
 
 
 
 


