
Zápisnica zo 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa  
28. augusta 2015 

 
 

Šieste  zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce Klokočov 
Veronika Haferová. Skonštatovala, že z počtu 9 poslancov je prítomných 5 poslancov, čiže 
zastupiteľstvo je uznášania schopné. 
Začiatok: 9:00 hod. 
Prítomní: Vlasta Kašíková  
     Monika Jarošová 
     Jana Foldinová  
     Pavol Dedič  
                Jozef Gacho  
     . 
Ospravedlnení:  Ľuboš Stríž   
                          Róbert Vlček 
                          Ing. Radoslav Zajac  
                          Pavol Čagaľa 
Voľba návrhovej komisie a overovateľov 
 
Návrhová komisia:     Vlasta Kašíková, Jozef Gacho 
Overovatelia:              Monika Jarošová, Pavol Dedič  
Zapisovateľka: Mgr. Paula Pápolová 
 
Veronika Haferová /starostka obce/  -  následne prečítala program rokovania OZ. Opýtala 
sa prítomných, či má niekto doplňujúci bod do programu zasadnutia. 
Do programu rokovania nebol zaradený žiadny doplňujúci bod.  
Obecné zastupiteľstvo schválilo program rokovania 6. OZ a prijalo uznesenie č. 91/2015. 
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 4 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Bod č. 5 
Jozef Gacho /poslanec obce/  – uznesenie č. 90 sa týkalo vzdania sa odmeny poslancov na 
rekonštrukciu ihriska. V čase hlasovania nebol prítomný – nevedel o tom, nikto sa ho nepýtal 
a odmena mu bola automaticky stiahnutá. Nevadí mu to, ale uznesenie malo byť inak 
sformulované – schvaľuje na základe dobrovoľnosti. Nemusí sa to týkať len tohto bodu, 
v budúcnosti sa môže zas vyskytnúť takýto problém  
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/  – po správnosti keď tu nebol a nehlasoval, odmena 
mu nemala byť stiahnutá 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o plnení uznesení ako informatívnu 
a prijalo uznesenie č. 92/2015  
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 4 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Ján Hruška /veliteľ DHZ/ – informoval poslancov, že dňa 4. septembra sa bude konať 
taktické cvičenie zamerané na zdolávanie požiarov strechy ZŠ Klokočov – evakuácia školy. 
Príde 6 jednotiek, bude aj vyhodnotenie. V piatok má byť odovzdanie hasičského auta, 
ktorého sa zúčastní minister vnútra Róbert Kaliňák. Na piatok všetkých srdečne pozval.  
Jozef Gacho /poslanec obce/  - keď bude nové auto, opýtal sa, čo budú robiť s áviou, aby sa 
zbytočne neoplácali poistky 
Ján Hruška /veliteľ DHZ/  - áviu uvažujú predať 



 
Bod č. 6 
Pracovníčky Obecného úradu informovali poslancov o stave  nedoplatkov evidovaných 
k 30.04.2015 
Jozef Gacho /poslanec obce/  - opýtal sa, či sú nedoplatky vyrovnané už z minulých rokov 
Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka OÚ/ - nie sú, ľudí stále vyzývame, posielame 
upomienky, niektorí majú zaplatené. Niektorí ľudia sú zas takí, ktorí vôbec nerobia 
Veronika Haferová /starostka obce/ - nedoplatky na nájomnom – tam sú nedoplatky 
v súdnom vymáhaní 
Mgr. P. Pápolová /pracovníčka OÚ/  - čo sa týka nedoplatkov na odpade, boli posielané 
upomienky, ľudia reagujú, sú spísané aj splátkové kalendáre 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o nedoplatkoch na DZN, na komunálnom 
odpade, vodné, stočné, elektrická energia, nájomné na kúrení ako informatívnu, uložilo 
správe obce naďalej pokračovať vo vymáhaní nedoplatkov a prijalo uznesenie č. 93/2015. 
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 4 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Bod č. 7  
Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka OÚ/ – na minulom OZ bol návrh na zmenu sadzby – čo 
sa týka ceny za m2 za verejné priestranstvo – návrh bol vypracovaný.  VZN bolo vyvesené 
na web stránke obce, úradných tabuliach – neboli podané žiadne námietky –  dodatok sa môže  
schváliť aj v priebehu roka. Jedná sa o verejné priestranstvo. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo Dodatok č. 1 k VZN obce č. 1/2015 o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a prijalo uznesenie č. 
94/2015.  
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 4 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Bod č. 8  
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/ – na OÚ došla žiadosť od firmy AG PLAY, s.r.o, kde 
žiadajú súhlasné stanovisko k umiestneniu videohier. Z ich strany vyplýva zaplatiť poplatok 
vo výške 100€, ak by boli v prevádzke, ročne by obci platili podľa zákona 800€ 
Pavol Dedič /poslanec obce/  -  môže na týchto videohrách hrať aj mladší ako 18 rokov 
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/ - za  podmienky je zodpovedný samotný 
prevádzkovateľ, obec dáva len súhlasné stanovisko 
Jozef Gacho /poslanec obce/  - pokiaľ to nie sú výherné hracie automaty, nevidí v tom 
problém 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/ – peniaze pre obec na jednej strane sú pekné, ale na 
druhej strane, človeku to zoberie veľa času pri videohre 
Jozef Gacho /poslanec obce/  - je to na rok 2015 a keď budú zlé ohlasy,  na rok 2016 sa to 
nepredĺži 
Pavol Dedič /poslanec obce/ - uvidíme, aké budú na to ohlasy 
Obecné zastupiteľstvo schválilo umiestnenie terminálov pre videohry na území obce 
Klokočov – prevádzka Pohostinstvo Hrubý Buk na obdobie kalendárneho roka 2015 
a prijalo uznesenie č. 95/2015. 
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 4 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Bod č. 9  
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/  - VZN predkladá vedúca ŠJ, už v dlhšom období mohli 
byť v 3 pásme, preto aj vedúca dala návrh, v ktorom sa o pár centov  zvyšuje výška stravného 
a  oddelila režijné náklady na 1 € mesačne  



- ďalej pri CVČ  – výška mesačného príspevku na jedno dieťa na sumuj 1,00€ za jeden 
záujmový útvar 

Jozef Gacho /poslanec obce/  - ak schvália 1€ za jeden záujmový útvar, aby tie krúžky potom 
neupadli 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ - tiež sa jej to zdá veľa za jeden krúžok 
Jozef Gacho /poslanec obce/  - navrhuje nechať 0,50€ za jeden záujmový krúžok 
Obecné zastupiteľstvo schválilo úpravu č. 6 VZN č. 4/2008 o výške príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov v školách v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce 
Klokočov s úpravu §1 CVČ z výšky 1,00€ na sumu 0,50 € za jeden záujmový útvar mesačne 
a prijalo uznesenie č. 96/2015. 
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 4 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Bod č. 10 
Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN Obce Klokočov o núdzovom zásobovaní pitnou vodou 
v období krízovej situácie č. 3/2015 a prijalo uznesenie č. 97/2015. 
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 4 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Bod č. 11 
Veronika Haferová /starostka obce/  – v uvedenej parcele sme spoluvlastníci. Keď sa jedná 
o výrub dreva , spoluvlastníci  sa dohodnú, či chcú dodržať reálnu deľbu /ako boli podelení/. 
Údajne v danej parcele ide o reálnu deľbu a nadpolovičná väčšina musí s reálnou deľbou 
súhlasiť 
Pavol Dedič /poslanec obce/ - je to ich súkromný majetok, môžeme do toho zasahovať? 
Veronika Haferová /starostka obce/  – my tam máme podiel 
Pavol Dedič /poslanec obce/ – podľa lesného zákona, výrub - keď súhlasí viac ako 50% – 
keď sú vyznačené pásy, musí sa dohodnúť 100% vlastníkov 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – môžeme sa my k tomu vyjadrovať? Aká je evidencia 
lesov obce Klokočov? Stará sa niekto o ten les a kde je ten les? 
Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka OÚ/ - parcela je pomerne veľká, pomer obce je  54/1728 
Pavol Dedič /poslanec obce/ – opýtal sa, koľko to je percent 
Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka OÚ/  – okolo 3% 
Veronika Haferová /starostka obce/  - riziko pri reálnej deľbe je, že podiel, ktorý má obce, 
bude už vyrúbaný 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – preto potrebujeme mať evidenciu, či tam vôbec je les, 
či tam niečo je 
Veronika Haferová /starostka obce/ – na to by sme potrebovali lesáka s GPS 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/ – keď my ako obec nevieme, ktorá je naša reálna 
deľba, nemali by sme s tým súhlasiť  
Veronika Haferová /starostka obce/ – oslovil ju p.  Masaryk – idú robiť výrub lesa, 
v ktorom má obec podiel - na percentá 30% - či by sme súhlasili s výrubom. Tam to nie je 
podelené reálne – keď bude väčšina, bude sa rúbať aj bez nášho súhlasu 
Obecné zastupiteľstvo odročilo žiadosť o podpis spoluvlastníkov – Fuček Ján, bytom 
Klokočov 703 z dôvodu preskúmania ohľadom spoluvlastníctva uvedenej predmetnej 
parcely a prijalo uznesenie č. 98/2015. 
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 4 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Bod č. 12 
Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka OÚ/  – žiadosť p. Hutyru o súhlasné stanovisko 
k výstavbe Pneuservisu – je to na Rieke, kde býva p. Pantok, p. Kurfurst - pod ich domom, 



Dávajú žiadosť z dôvodu – v územnom pláne parcela nie je určená na zastavanie, zatiaľ si 
nedávali spracovávať ani projekt, lebo pokiaľ nedostanú súhlas, majú to zbytočné vybavovať 
Obecné zastupiteľstvo A/ schválilo výstavbu Pneuservisu a príslušenstva na parcele CHN 
7531 v kat. území Klokočov, časť Hlavice p. Jozefovi Hutyrovi, bytom Hlavice 1110, 
Klokočov, pričom príslušnú infraštruktúru si bude stavebník budovať a udržiavať na 
vlastné náklady 
B/ ukladá správe obce, aby bola táto stavba zapracovaná do Doplnku k ÚP obce a prijalo 
uznesenie č. 99/2015.  
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 4 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Bod č. 13 
Veronika Haferová /starostka obce/  – prečítala žiadosť o finančný príspevok na 
rekonštrukciu a čiastočné odvodnenie prístupovej cesty do osady „u Škerov“. Finančná 
náhrada – v súčasnej situácii je to veľmi zložité. Obec môže urobiť len nejakú údržbu – cesty 
sa nerobia – len upravujú tento rok 
Jozef Gacho /poslanec obce/– dobre vie, že treba robiť všetky cesty a ak by dostali finančnú 
náhradu, ozvú sa hneď ďalší, ktorí by chceli finančnú pomoc  
Veronika Haferová /starostka obce/  – s fin. prostriedkami, ktoré máme, je veľmi ťažké 
vyjsť. Oslovili sme VÚC Žilina, p. Blanára – zareagoval do týždňa – boli tu zo správy ciest, 
prešli cesty, priepusty – prisľúbili pomoc. Žiadali sme nielen finančnú pomoc, ale aj v podobe 
materiálu. Zas to musí ísť na schválenie ŽSK – keby to schválili do septembra – by sa ešte 
niečo spravilo  
Jozef Gacho /poslanec obce/ – opýtal sa, kto rozhoduje o tom, ktoré úseky sa robia 
Veronika Haferová /starostka obce/  – ľudia cesty hlásia, ideme pozrieť a ktorá je najhoršia, 
tak sa opravuje a ideme postupne 
Jozef Gacho /poslanec obce/ – pýta sa preto, lebo ľudia sa stále informujú, kedy sa budú 
cesty opravovať  
Veronika Haferová /starostka obce/ - čo sa týka cesty do Jurgy, pýtala p. Masaryka, p. 
Gulčíkovú aj p. Hanzela, či by nepomohli aspoň s autom kameniva 
Obecné zastupiteľstvo A/ zobralo na vedomie Žiadosť o finančný príspevok na 
rekonštrukciu prístupovej cesty do osady „u Škerov“ , B/ neschválilo finančný príspevok na 
rekonštrukciu a čiastočné odvodnenie prístupovej cesty do osady „u Škerov“, C/ schválilo 
úpravu cesty do osady „u Škerov“, ktorá bude zahrnutá do plánu opráv ciest Obce 
Klokočov a prijalo uznesenie č. 100/2015 
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 4 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Rôzne 
Veronika Haferová /starostka obce/  – dostali sme predžalobnú upomienku – pokus 
o zmier, čo sa robili cesty od p. Kolářika. P. Kolářika sme pozvali, aby prišiel a ukázal ktoré 
cesty sa robili za poslednú faktúru. Bývalý starosta uznal dlh, uzatvoril sa s ním splátkový 
kalendár, jedna splátka sa mu uhradila. My sme  chceli,  aby prišiel a ukázal čo sa robilo. Dal 
to právnikovi – dlh je uznaný.  Zisťovala u p. Jakubíka, aká je možnosť – volala aj p. 
Kolářikovi  a je ochotný uzatvoriť splátkový kalendár 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/  – vôbec sme nevideli žiadne doklady, v zmluve musí 
byť presne uvedené čo ide rekonštruovať 
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/ - je uvedené - oprava miestnych komunikácii v obci 
Klokočov 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ - je plno podvodov, že sa môžu aj fiktívne vystaviť veci, 
ktoré neboli urobené, pýta sa kto to skontroloval, kto je za to zodpovedný. Keď máme platiť, 
musíme vedieť začo 



Pavol Dedič /poslanec obce/ – musí byť aj záruka z obchodného zákonníka, my chceme 
reklamovať cesty 
Jozef Gacho /poslanec obce/ - zobrať všetky dokumenty a ísť za právnikom, čo poradí 
a podľa výsledku sa to bude riešiť 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/  – zmluva nebola schválená OZ, boli to práce 
vykonávané medzi dvomi ľuďmi a nebudeme zato niesť zodpovednosť 
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/ – je tam dátum do 31.8., čo máme k tomu odpísať 
Veronika Haferová /starostka obce/  – budeme informovať p. Jakubíka, že to ideme dávať 
ďalej právnikovi 
Veronika Haferová /starostka obce/  – na OÚ bol doručený anonym – jednalo sa 
o vysypanú škváru a popol v obci Klokočov. Na tváre miesta sme boli – ako býva p. Bernát, 
vzadu za kontajnerom bola nahádzaná, nakosená tráva a vysypaný popol - bol taký drevný. 
Nie je sypané na pozemok, ale v takej priekope. Pýtali sme sa aj jedného pána, ten povedal, že 
aspoň sa tým spevňuje breh 
Jozef Gacho /poslanec obce/ – cesta, smer z Klokočova – Riečky – robila sa pred dvoma 
rokmi – či by nebolo dobré informovať ich, nech sa prídu pozrieť na tú cestu. Sú tam veľké 
výtlky – pred kostolom. Cesta funguje dva roky – upozorniť ich, že sa im to rozpadá – na 
strede cesty sú diery – príde zima a diery budú väčšie. Cestu  robila VÚC  
Jozef Gacho /poslanec obce/ – svetlá u Gaška sa zapínajú  po pol štvrtej, keď už autobus ku 
Ostrave je preč,  všade sa zapínajú o 3.00 hod.  
Veronika Haferová /starostka obce/ –  beží projekt datové centrum obcí a miest – jedná sa 
o sprístupnenie komunikácie obyvateľstva s OÚ. Do projektu sa prihlásiť do 15. Septembra – 
dali by počítače zadarmo, predpokladá sa od r. 2016 by sa platilo na obyvateľa 1 euro. Obec 
by to stálo  cca 2300 € ročne. Nie veľa obcí sa zapája 
Jozef Gacho /poslanec obce/ - teraz je to 1 €, neskôr to môžu zvýšiť. Navrhuje počkať, 
môžeme sa zapojiť aj neskôr 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/ - opýtala sa, ako pokračuje separovanie v našej obci 
Veronika Haferová /starostka obce/ - občania separujú, ale stále je v kontajneroch, čo tam 
nepatrí 
Mgr. P. Pápolová /pracovníčka OÚ/ - pozorujeme, že hlavne po víkendoch sú 
v kontajneroch nahádzané matrace, nábytok 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/ - či by sa nedal robiť zber veľkoobjemového odpadu 
častejšie 
Veronika Haferová /starostka obce/ - najhoršie je, keď ľudia hodia chladničku, alebo 
nábytok priamo do kontajnera, chlapi to potom nemôžu vytiahnuť. Keby to radšej položili ku 
kontajneru 
 
 
Koniec: 11.00 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Z Á V E R  
 

Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie  ukončila. 
 
 
 
V Klokočove  28. augusta 2015 
 
 
Overovatelia: 
Monika Jarošová .............................................................. 
 
Pavol Dedič ..................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Veronika Haferová 
             starostka obce 


