Zápisnica zo 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa
29. mája 2015

Štvrté 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.
Prítomní: Vlasta Kašíková - prítomná
Monika Jarošová - prítomná
Róbert Vlček- prítomný
Jana Foldinová - prítomná
Pavol Dedič - prítomný
Ospravedlnení: Jozef Gacho
Ľuboš Stríž
Ing. Radoslav Zajac
Pavol Čagaľa
Voľba návrhovej komisie a overovateľov
Návrhová komisia:
Overovatelia:
Zapisovateľka:

Vlček Róbert, Monika Jarošová
Jana Foldinová, Pavol Dedič
Mgr. Paula Pápolová

Veronika Haferová /starostka obce/ - následne prečítala program rokovania OZ, opýtala sa
prítomných, či má niekto doplňujúci bod do programu zasadnutia. Boli doplnené nasledujúce
body programu: Elena Stopková doplnila Žiadosť o vybudovanie spomaľovacích zábran,
poslankyňa Jana Foldinová dala návrh na úpravu poplatkov za verejné priestranstvo, poslanec
Róbert Vlček doplnil do bodu Rôzne – Žiadosti od občanov a podal návrh na Zriaďovaciu
listinu obecného listu, Alena Brezinová doplnila do bodu Rôzne – Žiadosť o vydanie
súhlasného stanoviska s prevádzkovaním stávkovej kancelárie. Bod č. 16 bol vypustený.
Obecné zastupiteľstvo schválilo program rokovania a prijalo uznesenie č. 62/2015
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 4 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti

Bod č. 5
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/ - kontrolu výberu finančných prostriedkov
v hotovosti a bankomatovou kartou z bežného účtu Prima banky vykonávala na základe
prijatého uznesenia č. 47/2015. Celé znenie Správy o výsledku vykonaných kontrol tvorí
prílohu zápisnice
Veronika Haferová /starostka obce/ – k uvedenej veci dodala, že dňa 20.05.2015 sa
dostavila na ORPZ Čadca, odbor kriminálna polícia, kde bola vypočúvaná v trestnej veci
prečinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. Bez predvolania uviedla ďalšie
skutočnosti, ktoré boli zistené hore uvedenou vykonanou finančnou kontrolou v roku 2015 –
o výberoch kartou a hotovosti za rok 2013 je rozdiel 3400 €, za rok 2014 výber kartou
a v hotovosti je rozdiel 8930,06 € - tento rozdiel 12330,06 € nebol vložený do pokladne
Róbert Vlček /poslanec obce/ – navrhuje prijať uznesenie, že OZ zobralo na vedomie správu
kontrolórky a informácie starostky obce
Veronika Haferová /starostka obce/ – následne prečítala list p. Ľ. Stríža – Vyjadrenie
k bodu č. 5. Správa o výsledku kontroly č. 13/2015 na základe uznesenia č. 47/2015 –

kontrola výberu finančných prostriedkov v hotovosti a bankomatovou kartou z bežného účtu
Prima banky za rok 2013,2014. V liste uvádza, že k vykonanej kontrole má pripomienku –
kontrola sa výlučne zaoberala len výbermi a nie použitím daných finančných prostriedkov. Pri
porovnaní zadania úlohy a správy je zrejmé, že kontrola nevyčerpala stanovenú úlohu.
Uvádza, že neboli skúmané súvislosti medzi príjmami a výdajmi. Počas jeho starostovania
boli vykonávané kontroly vrátane schvaľovania obecného záverečného účtu a neboli zistené
žiadne nedostatky. Má za to vzhľadom na neúplnosť kontroly, že jej výsledky sú tendenčné
a zavádzajúce v úmysle mu poškodiť na dobrej povesti a cti.
Celé znenie listu tvorí prílohu zápisnice zo 4. zasadnutia OZ zo dňa 29. mája 2015
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – opýtala sa kontrolórky obce, či kontrolovala príjmy aj
výdavky
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/ – na základe účtu skontrolovala, koľko finančných
prostriedkov bolo vybratých bankovou kartou a koľko v hotovosti. Následne zobrala
pokladňu, ktorú prešla a každý príjem, ktorý bol vložený do pokladne skontrolovala, či
súvisia s účtom, z ktorého boli fin. prostriedky vybraté. K nahliadnutiu má presnú tabuľku r.
2013 a 2014 danej kontroly. Ako náhle je výber z účtu, musí byť vložený do pokladne príjem musel byť v pokladni a musí súvisieť s výpisom účtu, s daným výberom – ako náhle
sa fin. prostriedky vybrali z účtu, musel sa príjem zaevidovať do pokladne. Každá kontrola
má svoj predmet kontroly, predtým kontrolovala úplne niečo iné. Kontrolu vykonávala na
základe dokladov, ktoré jej boli prístupné, dostupné.
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – navrhuje zosúladiť účtovníctvo, aby sa v budúcnosti
predchádzalo takýmto veciam – nevie, či si z pokladne kontroluje výpisy - aké boli výbery
z účtu. Ako k tomu mohlo dôjsť aj z hľadiska účtovníctva, aj pokladne, keď dva roky všetkým
všetko sedelo
Jana Foldinová /poslankyňa obce/ – sa opýtala kontrolórky, či mala pracovníčka v pokladni
väzbu s výbermi
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/ – pokiaľ boli vybrané finančné prostriedky z účtu
a neboli vložené do pokladne , nemusí o tom pracovník vedieť, pokladníčka nekontroluje
výpisy z účtu, povinnosťou je toho, kto vyberá z účtu, aby vložil do pokladne
Veronika Haferová /starostka obce/ – treba zadať kontrolórke vždy úlohu na kontrolovanie,
aby sa vyhlo takýmto veciam
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – je potrebné, aby si aj pokladníčka mohla
skontrolovať, koľko peňazí bolo vybratých
Jana Foldinová /poslankyňa obce/ – opýtala sa, či účtovníčka vedela o tých výberoch
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/ – nevedela že chýbajú peniaze, výbery boli malé – bolo
jej povedané, že z výberov boli robené nákupy
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/ – daná suma nebola vybraná naraz, ale boli vyberané
menšie sumy
Jana Foldinová /poslankyňa obce/ – opýtala sa na spoluprácu pokladníka s účtovníčkou a
či mala právo pracovníčka v pokladni účtovať?
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/ – my keď sme sieťovo prepojený riešili sme veci, ktoré
nevedela zaúčtovať – napr. číslo predpisu
Jana Foldinová /poslankyňa obce/ – to, že vo vodovej pokladni chýbajú peniaze, tak museli
o tom vedieť obe
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/ – nevedela, doklady má založené, videla len zostavu.
Vedela, že starostovi dávala peniaze, ale s tým, že kupuje nejaký nákup a doklady dáva späť
Róbert Vlček /poslanec obce/ – je to celý balík činností, od výberu peňazí z účtu po vloženie
do pokladne, s tým že sa to vydokladuje, či sa kúpil tovar. Navrhuje vypracovať internú
smernicu – každé euro, ktoré sa vyberie, automaticky dať do pokladne

Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/ – keď sa z banky vyberú peniaze, musia ísť do
pokladne
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/ – výbery sú zminimalizované, teraz sa faktúry
z pokladne neuhrádzajú, len výnimočne
Veronika Haferová /starostka obce/ – všetky finančné prostriedky, ktoré ostanú v pokladni,
sú odvádzané na pošte na účet
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – všetky veci musia byť v smernici o obehu účtovných
dokladov. Každý kto robí s účtovným dokladom – príjem, výdaj – by mal mať prístup na
výpis z účtu
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/ – pracovníčky prístup majú, berú si faktúry, výpisy,
každá čo potrebuje
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – tak potom pokladníčka musela o tom vedieť, koľko je
peňazí vybratých z účtu
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/ – nemusela o tom vedieť, nemusela študovať, koľko
bolo peňazí vybratých z účtu, nie je to jej povinnosť
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – na základe výberu môže zúčtovať výdavky, tým
pádom, keď nevedela, tak jej nemohla sedieť pokladňa
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/ – ale ona nemá ani jeden výdavok v pokladni, lebo
keď neboli peniaze vložené – prijaté finančné prostriedky do pokladne, tak nemá ani výdaj
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – keby to vedela, upozornila by nato, že výber bol
v takej výške, ale do pokladne jej nič neprišlo, na výpise z účtu presne vidí, aké sú výbery
Róbert Vlček /poslanec obce/ – navrhuje, aby správa vedenia obce predložila, aké opatrenia
vykonala, aby k takýmto prípadom už nedochádzalo
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/ – pani starostka musí prijať opatrenia na základe jej
správy o vykonanej kontrole
Pavol Dedič /poslanec obce/ – počúva pol roka od občanov aj od nových poslancov – čo ste
robili, že ste dospeli do takejto situácie? Teraz keď počúva, tak ani oni sami nevedeli, čo sa
robilo. Je potrebné urobiť nový systém, aby sa tomu zabránilo. Ľudia sú z toho nešťastní, že
to došlo do takejto situácie – nie sme kompetentní určiť kto je vinný, nech to vyšetria tí, ktorí
sú na to určení
Jana Foldinová /poslankyňa obce/ – my sme sa nikdy ku účtom nedostali ako poslanci
Pavol Dedič /poslanec obce/ – hovoria mu, mali ste tomu zabrániť. Každý sa pýta, kedy sa
idú robiť cesty, ale je tu dlh taký aký je
Jana Foldinová /poslankyňa obce/ – ťažko sa bolo dostať poslancom k interným veciam
a nie to ešte ľuďom
Pavol Dedič /poslanec obce/ – prosíme občanov, aby to vedeli pochopiť, že všetko bude
určitý čas trvať
Martin Janec /občan/ – je potrebné najskôr vedieť, aké kontroly môže p. kontrolórka
vykonávať, každý mesiac jej zadať a schváliť kontrolu
Veronika Haferová /starostka obce/ – daná kontrola bola vykonaná na základe toho, čo jej
OZ uložilo
Róbert Vlček /poslanec obce/– v januári kontrolórka dostala do plánu kontrol na 1. polrok,
aby priebežne kontrolovala oprávnenosť výdavkov a úplnosť daňových dokladov
Veronika Haferová /starostka obce/ – kontrolórka aj spolupracuje s pokladníčkou,
účtovníčkou
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/ – nemala nikdy problém pomôcť. Každému
pracovníkovi bola k dispozícii, bola aj na telefóne, cez mail. Každý sa mohol, aj sa môže na
ňu obrátiť, keď má problém.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie: správu o výsledku vykonanej kontroly na
základe prijatého uznesenia OZ č. 47/2015; list p. Ľ. Stríža, ktorý bol verejne prezentovaný

na jeho žiadosť na OZ; ;informáciu starostky obce, že v tejto veci bola vypočutá na polícii;
správu o plnení uznesení prijatých na 3. zasadnutí a prijalo uznesenie č. 63/2015.
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 4 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti

Bod č. 6, 7
Bod č. 6 a bod č. 7 boli odročené na ďalšie zasadnutie OZ.
Obecné zastupiteľstvo odročilo stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu
obce Klokočov za rok 2014 a Záverečný účet obce za rok 2014 a prijalo uznesenie č.
64/2015.
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 4 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti

Bod č. 8
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – vyjadrila sa k hospodáreniu ZŠ je to za celý
kalendárny rok sumár. V škole – je to prenesený výkon štátnej správy, chodia peniaze cez
obec – sú napočítané podľa počtu žiakov, ďalej príjmy za občasný prenájom telocvične,
refundácie MŠ čo sú v budove nad telocvičňou – mesačne refundujú energie. Je tam presne,
aký bol schválený rozpočet – je to vypísané presne z čerpania z účtovníctva – koľko minuli na
mzdy, na odvody, ostatné bežné výdavky. Súčasťou školy je aj ŠKD a ŠJ – mali tam úpravu v
ŠKD – bolo v rozpočte niečo prečerpané, ale bolo to pokryté zas z jedálne – v originálnych
kompetenciách je to povolené
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – sú naplánované výdavky v rozpočte – je to suma za
celý kalendárny rok
Róbert Vlček /poslanec obce/ – navrhuje, aby si tento materiál vzali aj k schváleniu
záverečného účtu
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/ – záverečný účet musí byť schválený do konca júna
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – predniesla správu z MŠ, ktorá tvorí prílohu zápisnice
– dotácie, vlastné príjmy, dotácie KŠÚ, čo sa týka výdavkov – len veci, ktoré sa museli
opravovať
Róbert Vlček /poslanec obce/ – navrhuje prijať uznesenie, že OZ berie správy na vedomie,
s tým, že OZ sa bude správami zaoberať aj na ďalšom OZ pri záverečnom účte
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu o plnení rozpočtu ZŠ, ŠJ a ŠKD
v Klokočove k 31.12.2014; Správu o plnení rozpočtu MŠ v Klokočove k 31.12.2014; správu
o plnení rozpočtu CVČ v Klokočove k 31.12.2014; a prijalo uznesenie č. 65/2015.
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 4 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti
Obecné zastupiteľstvo odročilo úpravu a schválenie finančného limitu a réžie na nákup
potravín v ŠJ Klokočov a prijalo uznesenie č. 65/2015.
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 4 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti

Bod č. 9
Elena Stopková /pracovníčka obce/ - materiály obsahujú zápisy o výsledku inventarizácie
k 31.12.2014 za OÚ Klokočov, ZŠ, ŠJ, MŠ. Pri HIM obce bol zistený rozdiel v hodnote
mínus 2009,81€
Pavol Dedič /poslanec obce/ – opýtal sa, čo sa ide robiť s chýbajúcim majetkom
Veronika Haferová /starostka obce/ – už sa tým zaoberajú orgány činné v trestnom konaní
Jana Foldinová /poslankyňa obce/ – opýtala sa na položku finančný majetok, je v mínuse
Elena Stopková /pracovníčka obce/ – vysvetlila, že je to suma bank. účtov spolu – je tam
vypísaný zostatok k 31.12. a zostatok na účte Prima banka je stav mínus 29 556,5€
Jana Foldinová /poslankyňa obce/ – skonštatovala, že je to prečerpaný účet, a tie peniaze je
potrebné vrátiť

Róbert Vlček /poslanec obce/ – vrátil sa k debetu – bol v mínuse k 31.12.2014 – 29556,5 €
– bolo to schválené OZ, že sa môže ísť do debetu – obec toto musí vrátiť banke, navrhuje
debetný účet splatiť čím skôr, aby tam nenaskakovali percentá
Veronika Haferová /starostka obce/ – uhrádzať ho nie je z čoho
Jana Foldinová /poslankyňa obce/ – tento účet bol prečerpaný v r. 2014, aj keď tento účet
bol schválený OZ, neschválili sumu, do ktorej môže ísť účet do debetu. Sú tu ďalšie
problémy, starostka nedokáže tento účet splácať + neuhradené faktúry k tomu
Veronika Haferová /starostka obce/ – do budúcnosti prehodnotiť, čo by bolo lepšie – po
splatení dlhu z Biomasy, by sa účet mohol splácať
Alena Brezinová /pracovníčka obce/ – Biomasa je uhradená – k 22.05. ostala jedna faktúra
– ide sa podľa schváleného splátkového kalendára, zvyšná suma sa ešte spláca
Pavol Dedič /poslanec obce/ - sa opýtal, koľko dlhu je splatené tento rok
Alena Brezinová /pracovníčka obce/ – ku 22.05. sa zo starých faktúr zaplatilo – 52500eur
(Biomasa, kamerový systém, ku bytovke sa zaplatila polovica z peňazí – spoluúčasť, TKO
Semeteš, nafta) dodržiavajú sa splátkové kalendáre, naskakujú faktúry už za rok 2015
Jana Foldinová /poslankyňa obce/ – toto je dôsledok toho, že starostka nedokáže splácať
viac – nové faktúry ostávajú visieť, lebo neostávajú peniaze. V pokladni neostávajú peniaze
nazvyš, aby sa niečo urobilo
Pavol Dedič /poslanec obce/ – starostka vybavila na Makove asfaltový výfrez, navozili sme
ho, čaká sa, kým bude lepší čas, aby sa mohli vyspraviť niektoré cesty - výtlky
Martin Janec /občan/ – vrátil sa k debetu na účte a opýtal sa, či by nebolo lepšie na to zobrať
úver
Veronika Haferová /starostka obce/ – vziať úver si nemôžeme dovoliť, nemali by sme ho
z čoho splácať. Ak by sa vyplatila Biomasa, v budúcnosti by sa mohlo nad tým uvažovať
Alena Brezinová /pracovníčka obce/ – na tom účte je pohyb, keď prídu podielové dane, účet
je v pluse a úroky tam nie sú, platí sa len za dni, keď je účet v debete. Chodia tam peniaze
určené pre školu
Róbert Vlček /poslanec obce/ – k CVČ - chýbajú tam veci – mal to p. riaditeľ Dorociak
podpísané a nie je žiaden záznam, kde sa tieto veci nachádzajú – aj keby sa dalo trestné
oznámenie – páchateľ neznámy – nie je žiaden záznam, kto veci prevzal
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – tiež po tom pátrala, mali to chlapci – bolo to
opotrebované – 7 rokov – v tomto smere sa nedá nič robiť – chlapci sú už preč, študujú
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu o výsledku inventarizácie majetku Obce
Klokočov k 31.12.2014 ako informatívnu; doporučilo vyraďovacej komisii vyradiť
nenájdený materiál v CVČ – gitara Jamaha – 1ks, príslušenstvo ku gitare – 1 ks, Sony
rádiomagnetefón s CD/MP3 – 1ks a prijalo uznesenie č. 66/2015.
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 4 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti

Bod č. 10
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/ – predniesla plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce na II. polrok 2015. Je prijaté uznesenie oprávnenosť výdavkov a daňových
dokladov – štvrťročne – je to veľmi časovo náročné – každý daňový doklad – príjem aj výdaj
a vysvetlila, prečo nebolo splnené uznesenie kontrolovať oprávnenosť výdavkov a príjmov
a daňových dokladov – vykonávala iné kontroly, ktoré jej uložilo OZ
Obecné zastupiteľstvo schválilo plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II.
polrok 2015 a prijalo uznesenie č. 67/2015.
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 4 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti

Bod č. 11
Obecné zastupiteľstvo odročilo VZN o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období
krízovej situácie a prijalo uznesenie č. 68/2015.

Bod č. 12
Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka OÚ/ – dane z nehnuteľností nedoplatok – 3155,08 €,
daň za psa 106,16 €, postupne sa posielajú upomienky, sú aj takí neplatiči, ktorí majú veľa
rokov nezaplatené, alebo sú spoluvlastníci, ktorí sú zomretí, nachystá sa zoznam ľudí
menovite, ktorí akú sumu dlžia a dohodnúť, ako sa budú riešiť
Jana Foldinová /poslankyňa obce/ – sa opýtala, čo v prípade, keby obec pohľadávky
vymáhala
Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka OÚ/ – bolo by to drahšie, exekúčne konania,
Róbert Vlček /poslanec obce/ – navrhnúť ľuďom splátkový kalendár, ktorý by mohli splácať
Jana Foldinová /poslankyňa obce/ – súhlasí so splátkovým kalendárom, dať plošnú výzvu,
občan môže aj prísť na OÚ a splátku si upraviť
Anna Koniarová /pracovníčka OÚ/ – nedoplatky na vykurovaní vo výške 189,20
momentálne, odber vody 4005,92 eur – 2520,22 eur zostáva
Elenka Stopková /pracovníčka OÚ/– na nájomnom 2093,47 eura, uhradené okolo 705€,
1389,88€ - vymáha sa to súdne
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie Správu o nedoplatkoch na DZN, na
komunálnom odpade, vodné, stočné, elektrická energia, nájomné na kúrení k 31.12.2014
ako informatívnu a prijalo uznesenie č. 69/2015.
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 4 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti

Bod č. 13
Anna Koniarová /pracovníčka OÚ/ – je nová priemerná mesačná mzda v národnom
hospodárstve, tým pádom je potrebné schváliť plat starostky obce.
Koeficient 1,98, podľa §4 zákona o plate bolo navýšenie o 18%, momentálne je priemerná
mesačná mzda 858 €
Róbert Vlček /poslanec obce/ – nemá nič proti tomu, aby sa plat zdvihol, navrhuje upraviť
percentá tak, aby sa výsledná suma rovnala platu, aký schválili poslanci v decembri
Obecné zastupiteľstvo schválilo plat starostu obce Klokočov Veroniky Haferovej
s účinnosťou od 1.01.2015
a) podľa § 3 ods. 1 zák. č. 253/1994 Z.z. 1699 €
b) podľa § 4 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z.z. zvýšený o 13,5% - 230 €
Celkom: 1929 €
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 4 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti

Bod č. 14
Elena Stopková /pracovníčka OÚ/ – na min. OZ bolo prijaté uznesenie č. 49/2015
prepracovať sadzobník poplatkov, v spolupráci s kolegyňami je pripravený návrh sadzobníka
na prenájom majetku obce
Jana Foldinová /poslankyňa obce/– opýtala sa, podľa čoho sumy rátala, z čoho vychádzala
pri stanovení cien
Elena Stopková /pracovníčka OÚ/ – vychádzala z priemernej mzdy našich pracovníkov,
ceny nafty, spotreby
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – opýtala sa na položku - prenájom tatry 815 – či je táto
položka už upravená

Elena Stopková /pracovníčka OÚ/ – túto položku doplnila, v sadzobníku nebola,
konzultovala to aj so šoférmi, naposledy keď sa robili práce s Tatrou v Korni, obec na tom
prerobila
Veronika Haferová /starostka obce/ – vyjadrila sa, že tatra 815 sa bude používať len pre
účely obce – mimo obce sa prenajímať už nebude. Tatra sa bude používať len na vlastné
účely – je vo veľmi zlom stave
Róbert Vlček /poslanec obce/ – v sadzobníku rozčleniť, ktorá suma je pre FO a ktorá pre
právnické osoby, z cenníka nie je jasné, ktorá suma pre koho platí,
Pavol Dedič /poslanec obce/ – je za to, aby sa Tatra predala, namiesto nej navrhuje radšej
kúpiť traktor – navrhuje predať aj snežnú frézu a kúpiť jeden traktor. Ľudia naraz volajú
z Riečok, Kornice, Vrchpredmiera, že treba rozorať
Anna Koniarová /pracovníčka OÚ/ – Tatra udržuje len dve cesty – Vrchpredmier a Riečky
Róbert Vlček /poslanec obce/ – Tatra jazdí, používa sa na oranie do Riečok
a Vrchpredmiera. Je tu návrh - Tatru predať a kúpiť traktor. V obci budú tri traktory - čo
budú v obci robiť traktory mimo zimnej údržby? Tatru by nepredával
Pavol Dedič /poslanec obce/ – keď príde horšia zima, traktor je 6 mesiacov využitý, Tatra
tu tiež stojí, občania z rôznych častí obce chcú mať hneď rozorané, traktory by si jednotlivé
úseky rozdelili. Rozorávanie ciest trvá 20 hodín – s troma traktormi sa to urobí možno za 12
hodín. Človek potrebuje ísť ráno do práce a každý chce mať rozorané. Sme veľká obec na dva
traktory, nestíha sa to rozorávať
Jana Foldinová /poslankyňa obce/ – Tatra je v zlom stave, aj tak ju nemôžeme nikde poslať,
aby niečo zarobila
Veronika Haferová /starostka obce/ – dodala, že oprava Tatry by bola veľmi nákladná
Pavol Dedič /poslanec obce/ – čo sa týka poistenia - na pracovný stroj – traktor - je poistenie
nízke
Jana Foldinová /poslankyňa obce/ – navrhuje do ďalšieho OZ pripraviť vozidlá, ktoré by
boli na odpredaj, zamerať sa na tieto stroje na budúce OZ, keď bude viac poslancov - čo
s nevyužitými vozidlami
Róbert Vlček /poslanec obce/ – v obci sú aj živnostníci čo majú traktor, skúsiť zvážiť a
osloviť ich, akú cenu by predložili a potom sa na základe nájomnej zmluvy dohodnúť sa
s niekým, kto by oral
Anna Koniarová /pracovníčka OÚ/ – dodala, že Tatra chodí minimálne
Róbert Vlček /poslanec obce/ – opýtal sa, či položky týkajúce sa Tatry, uvedené
v sadzobníku, či odzrkadľujú skutočné náklady na ten stroj, ak sú obavy, že Tatra bude
prerábať – tatru neprenajímať
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – po dohovore s kontrolórkou predložila ešte na
schválenie cenník poplatkov v ŠKD, ŠJ a ZŠ bez jedálne
Obecné zastupiteľstvo schválilo
a/ Sadzobník poplatkov – príloha č. 2 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom
Obce Klokočov – Prenájom majetku obce
b/ Cenník poplatkov v ŠKD, ŠJ a ZŠ, ktoré sú súčasťou prílohy č. 2 k Zásadám
hospodárenia a nakladania s majetkom obce Klokočov a prijalo uznesenie č. 71/2015.
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 4 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti
Celé znenie uznesenia tvorí prílohu zápisnice.

Bod č. 15
Elena Stopková /pracovníčka OÚ/ – bolo prijaté 48/2015, ktorým OZ uložilo prepracovať
Zásady hospodárenia – sú prepracované, je doplnený článok č. III
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – opýtala sa, čo je v zásadách prepracované

Elena Stopková /pracovníčka OÚ/ – sú tam doplnené úvodné ustanovenia, prevod
vlastníctva obecného majetku – byty, obchodno – verejná súťaž. Doplnila hodnotu 40.000eur,
priamy predaj zmenila hodnotu, do akej hodnoty rozhoduje starosta o prevode vlastníctva –
doplniť sumu, v zákone je 3500 eur, nájomné za užívanie pozemkov – doplnila sumu
Róbert Vlček /poslanec obce/ – navrhuje odročiť Zásady hospodárenia na ďalšie zasadnutie
OZ
Obecné zastupiteľstvo odročilo Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Obce
Klokočov a prijalo uznesenie č. 72/2015.
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 4 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti

Bod č. 16
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – svoj názor nemení, je za to, aby správcom cintorína
bola obec
Veronika Haferová /starostka obce/ – výpovedná lehota je trojmesačná, chce aby sa to
prerokovalo. Informovala o predajnom automate na sviečky, k automatu dajú 3 zberné nádoby
na prázdne plastové kahance zo sviečok, otvor bude len v rozmere plastového kahanca. Budú
to vyvážať na vlastné náklady. Čo sa týka umiestnenia automatu – bude na obecnom pozemku
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/ – opýtala sa, či podali žiadosť
Veronika Haferová /starostka obce/ – teraz len informuje OZ a žiadosť dodatočne pošlú
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – treba podať oficiálne žiadosť na OZ
Róbert Vlček /poslanec obce/ – dodal, aby bolo v zmluve ošetrené, že budú zodpovedať za
poriadok, aby to tam nebolo dlho naplnené, aby boli popolnice podľa potreby vyvážané, aby
sa okolo nehromadili odpadky
Elena Stopková /pracovníčka OÚ/ – na OÚ bol doručený list od firmy, ktorú nechce
menovať. Firma žiada ospravedlnenie od pracovníčok OÚ, ktoré nepodloženými tvrdeniami
verejne poškodili meno danej firmy a ďalej žiadajú o vyjadrenie k zvukovému záznamu
z posledného zasadnutia
Veronika Haferová /starostka obce/ - starostka prečítala list – Vyjadrenie k zvukovému
záznamu z OZ zo dňa 27.03.2015 – verejné ospravedlnenie vo veci poškodzovania mena
firmy (list tvorí prílohu zápisnice)
Starostka obce sa vyjadrila, že nie sú vedomí, že pracovníčky OÚ akýmkoľvek spôsobom
poškodili verejné meno pohrebnej služby, ktorá žiada o verejné ospravedlnenie, ale ak sa
majitelia tejto firmy cítia dotknutí, pracovníčky OÚ sa verejne ospravedlňujú
Róbert Vlček /poslanec obce/ – firma sa prejednávala na dvoch zastupiteľstvách, myslí si,
že celé to vzniklo z toho, že zmluva s Archou nie je dobre ošetrená. Zašiel za nemenovanou
firmou, ktorá mu povedala svoj názor na daný problém. Je názoru, že celá situácia vznikla
z toho, že firma ktorá kontroluje, by mal kontrolovať výkop hrobu objektívne. Je potrebné
dohodnúť sa s Archou - pokiaľ robí správu cintorína – keď bude vykonávať kontrolu druhej
firme, ktorá bude hrob vykopávať, aby bol vyhotovený záznam o vykonanej kontrole – dátum
akú firmu kontroloval, čo kontroloval, s akým výsledkom
Veronika Haferová /starostka obce/ – pokiaľ nedáme vyškoliť ľudí, nemôžeme robiť
správu cintorína, Arche bude plynúť ešte trojmesačná výpovedná lehota
Róbert Vlček /poslanec obce/ - ak to bude robiť ktorákoľvek firma, ktorá vyhrá konkurz,
a bude správu cintorína robiť zadarmo a preberie akúkoľvek zodpovednosť zato – bude to
výhodnejšie, ako mať bremeno správy cintorína na pleciach obce
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – v konečnom dôsledku je za tieto všetky služby
zodpovedná obec. Keď niekto zomrie, občania si pýtajú pohrebnú službu, lebo mnohé veci
obec urobiť nevie

Róbert Vlček /poslanec obce/ - citoval zo zákona o pohrebníctve § 17 obec, vyjadril sa, že
súčasný stav je pre nás výhodný. Archa nemala OÚ ani k tomu volať, oni mali zjednať
nápravu
Veronika Haferová /starostka obce/ – všetci chodia na OÚ, ale písomne sťažnosť sme
nedostali
Róbert Vlček /poslanec obce/ – ak sa rozhodne, že správu cintorína bude vykonávať obec,
navrhuje dať vyškoliť dvoch ľudí, v prípade ak by jeden pracovník bol napr. na dovolenke
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – teraz stačí jeden, do budúcnosti sa môže zvážiť
Pavol Dedič /poslanec obce/ – opýtal sa na chladiaci box
Róbert Vlček /poslanec obce/ – príde pohrebná služba, ktorá bude vykonávať pohreb,
podpíše papier o prevzatí chladiaceho zariadenia a po pohrebe nám ho vrátia vyčistený,
v prípade ak vyčistený nebude, obec mraziak vyčistí na náklady danej pohrebnej služby

Bod č. 17
Veronika Haferová /starostka obce/ – do redakčnej rady navrhla A. Moravčíkovú, P.
Pápolovú, Z. Stopkovú, E. Stopkovú, M. Fujakovú, šéfredaktor A. Moravčíková. Štatút
obecného listu obsahuje,čo by mal obecný list obsahovať, čerpalo by sa zo zasadnutí
zastupiteľstva
Róbert Vlček /poslanec obce/ – navrhuje prijať dve uznesenia - schválenie obecného listu
a v druhom sa schváli štatút obecného listu. Obecný list bol pripravený na vydávanie, na jeho
podnet sa nevydal, mal nato dôvody. Vypracoval Zriaďovaciu listinu obecného listu
a následne bola prečítaná na zasadnutí OZ. Zriaďovacia listina tvorí prílohu zápisnice.
Pavol Dedič /poslanec obce/ – poukázal na tretiu osobu – nesúhlasí, aby do obecného listu
prispievali tretie osoby, chce aby vydávanie a obsah obecného listu bola záležitosť OÚ – bez
toho aby do toho vstúpil aj nejaký poslanec alebo občania
Róbert Vlček /poslanec obce/ – ak poslanci nesúhlasia, aby do OL prispievali tretie osoby,
dá to preč
Jana Foldinová /poslankyňa obce/ – starostka vybrala do redakčnej rady ľudí z OÚ –
z každého úseku
Róbert Vlček /poslanec obce/ – bola tu dilema, kto je zodpovedný za vydávanie jednoznačne vydavateľ – vydavateľom je obec a štatutár, v zriaďovacej listine zadefinoval, že
starostka bude mať právo rozhodovať, čo bude v liste a čo nie. V zriaďovacej listine má aj
ošetrené, že 60 dní pred konaním volieb do obcí, sa nebude vydávať obecný list a aj počas
volebných moratórií, ďalej doplnil, že OL je zadarmo
Jana Foldinová /poslankyňa obce/ – na minulom OZ schválili sumu 0,20 centov, na obci
nie je peňazí, tak aspoň na papier, aby niečo bolo
Róbert Vlček /poslanec obce/ – opýtal sa, kto vystaví k tomu daňový doklad, ktorý si to
v obchode kúpi
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/ – je povinnosťou obchodníka dávať bločky
z registračnej pokladne, nešla by do toho rizika, musí mať doklad - z pohľadu obchodníka,
ako si to obchodník obháji pred daňovým úradom?
Jana Foldinová /poslankyňa obce/ – treba sa dohodnúť, či bude OL zadarmo alebo 0,20
centov, uvidí sa, koľko to bude vychádzať, koľko výtlačkov sa urobí a na základe toho sa
upraví rozpočet
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/- sú tam schválené finančné prostriedky na vydávanie,
ak sa nevyčerpajú, už by to bol zisk
Jana Foldinová /poslankyňa obce/ – keď budú fin. prostriedky chýbať, dohodli sa s p.
Dedičom, že papier na tlač dokúpia
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/ – skúsiť zistiť, či by nebolo výhodnejšie to dať tlačiť
niekde do tlačiarne

Veronika Haferová /starostka obce/ – ako šéfredaktora navrhuje Mgr. A. Moravčíkovú –
má už skúsenosti s vydávaním Obecného listu
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/– opýtala sa, v čom sa podstatne líši Zriaďovacia listina
OL od pôvodného návrhu
Róbert Vlček /poslanec obce/ – je uvedené, že bude bezplatne, ďalej štruktúra vlastníckych
vzťahov. OL už bol nachystaný na vydanie, ale poprosil starostku, aby list nevydávala, mal
tam k tomu výhrady, preto ho pozastavil – vydavateľ periodickej tlače by mal zabezpečiť
aby výtlačok obsahoval – periodicitu vydávania, názov, sídlo a identifikačné údaje, dátum
vydania, vydavateľ periodickej tlače, ktorý je PO je povinný v 1. čísle periodickej tlače
uverejniť oznámenie o štruktúre vlastníckych vzťahov – toto tam nebolo – obec by mohla zato
dostať sankcie do výšky do 30.000
Obecné zastupiteľstvo schválilo vydávanie Obecného listu ; členov redakčnej rady Mgr.
Andreu Moravčíkovú, Zdenku Stopkovú, Elenu Stopkovú, Miroslavu Fujakovú, Mgr.
Paulu Pápolovú; Zriaďovaciu listinu Obecného listu s úpravami a prijalo uznesenie
č.73/2015
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 4 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti

Bod č. 18
Veronika Haferová /starostka obce/– na základe dohody na predošlom zasadnutí OZ, bolo
na OÚ stretnutie, na ktorom sa zapracovali do Štatútu Obce Klokočov zmeny od poslancov
Obecné zastupiteľstvo schválilo Štatút obce Klokočov a prijalo uznesenie č. 74/2015.
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 4 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti

Bod č. 19
Veronika Haferová /starostka obce/– na základe dohody na predošlom zasadnutí OZ, bolo
na OÚ stretnutie, na ktorom sa zapracovali do Rokovacieho poriadku zmeny od poslancov
Obecné zastupiteľstvo schválilo Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva obce Klokočov
a prijalo uznesenie č. 75/2015.
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 4 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti

Bod č. 20a)

Rôzne

Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka OÚ/ – p. Surovková D. si dala zamerať pozemky blízko
domu geometrickým plánom a chce si ich v rámci projektu ROEP vysporiadať. Keď sa
vybavovalo stavebné povolenie na obecný vodovod, pozemky boli v užívaní obce Klokočov –
nebol potrebný súhlas. Teraz cez zamerané pozemky prechádza ochranné pásmo obecného
vodovodu. Boli to riešiť aj na mieste spolu so starostkou a p. Krenželokom. Dohodlo sa, že p.
Surovková umožní vstup na pozemok v prípade poruchy na vodovode. Taktiež aj keď bude
vybavené oplotenie, bude plot umiestnený pred trasou obecného vodovodu.
Veronika Haferová /starostka obce/ – ako majú dom, ochranné pásmo je okolo cesty, v
rámci ROEPu sa pozemok vysporiadáva - odškodnila by sa tým, žeby neplatila poplatok za
nájom vodomeru, my by sme si museli znova geometrickým plánom odčleniť tú časť,
a znovu ju od nej odkúpiť, zaplatiť prevod
Róbert Vlček /poslanec obce/ – skonštatoval – cez pozemok p. Surovkovej ide obecný
vodovod, zato, že tam je obecný vodovod, p. Surovková žiada odpustenie poplatku za
vodomer – treba spísať dohodu, že v prípade potreby obec pustí na pozemok
Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka OÚ/ – keď bude vybavené oplotenie, bude plot
umiestnený pred trasou obecného vodovodu, je nachystané vyhlásenie, že prípade poruchy
bude vstup na pozemok umožnený

Obecné zastupiteľstvo schválilo odpustenie ročného poplatku za prenájom vodomeru p.
Surovkovej Daniele, bytom Hlavice počas celej doby odberu vody z obecného vodovodu
a prijalo uznesenie č. 76/2015.
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 4 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti

Bod č. 20b)
Elena Stopková /pracovníčka OÚ/ – žiadosť pohrebnej služby Bytčánkových, ktorí žiadajú
o umiestnenie reklamnej tabule, už majú reklamnú tabulu pri cintoríne
Róbert Vlček /poslanec obce/ – súhlasí s umiestnením tabule a navrhuje porozmýšľať nad
centrálnou tabuľou, kde by sa mohli pohrebné služby, ktoré by mali záujem, vypísať, aby to
bolo jednotné
Elena Stopková /pracovníčka OÚ/ – boli obhliadnuť skrinku vedľa mraziaka, kde by sa
mohli umiestniť rovnaké reklamy
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/ – treba pozrieť VZN ohľadne vyvesovania a či tam
je zato poplatok, ak nie - treba to do budúcna doriešiť
Pavol Dedič /poslanec obce/ – osloviť aj zvyšné firmy, aby si reklamu dorobili a zjednotili
Obecné zastupiteľstvo schválilo umiestnenie reklamnej tabule v centre obce pri OÚ
Klokočov pohrebnej službe Bytčánkových, Jašíková 213, 023 54 Turzovka a prijalo
uznesenie č. 77/2015.
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 4 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti

Bod č. 20c)
Pavol Dedič /poslanec obce/ – navrhuje členov do Komisie životného prostredia a verejného
poriadku Richarda Šamaja, Pavla Marca
Člen komisie Martin Janec na OÚ ústne prehlásil, že ako člen v Komisii životného prostredia
a verejného poriadku končí.
Obecné zastupiteľstvo schválilo členov do Komisie životného prostredia a verejného
poriadku Richarda Šamaja a Pavla Marca; zobralo na vedomie vzdanie sa členstva
Martina Janca v Komisii životného prostredia a verejného poriadku a prijalo uznesenie č.
78/2015.
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 4 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti

Bod č. 20d)
Veronika Haferová /starostka obce/ – na OÚ bola doručená žiadosť o vybudovanie
spomaľovacích zábran na miestnej komunikácii u Polkov - smer Sudopark , nevie, či môžu
spomaľovacie zábrany schváliť, táto problematika sa už niekedy na OZ riešila
Róbert Vlček /poslanec obce/ – opýtal sa, či je cesta obecná
Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka OU/ – nie je vysporiadaná, obec musí dať geometrický
plán, vlastník sa nedá určiť, užívateľom je obec
Veronika Haferová /starostka obce/ – táto problematika sa riešila už v Bánskom
Róbert Vlček /poslanec obce/ – opýtal sa, ako je cesta vedená, skúsiť napísať na dopravný
inšpektorát
Martin Janec /občan/– má s týmto skúsenosti, posielal mail na inšpektorát – odkiaľ ho
odporúčali na správu ciest, kde ho zas odtiaľ odporúčali na dopravný inšpektorát
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie Žiadosť Jozefíny Staníkovej, bytom Hlavice
o vybudovanie spomaľovacích zábran na miestnej komunikácii u Polkov smer Sudopark
a prijalo uznesenie č. 79/2015.
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 4 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti

Bod č. 20e)
Róbert Vlček /poslanec obce/ – predniesol podnety od občanov - Žiadosť p. Michaliskovej o
opravu cesty na Javorovú – ponavážať najväčšie diery štrkom na ceste, kvôli sanitke,
terénnemu autu - žije tam človek so zdravotnými problémami
Veronika Haferová /starostka obce/ – riešili to, museli by tam naviesť aspoň 10 tatier štrku
Róbert Vlček /poslanec obce/ - je tam vysielač, opýtal sa, koľko platia daň, či by aj niečo
neprispeli – skúsiť ich osloviť
Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka OU/ – platia daň – pomerne málo
Veronika Haferová /starostka obce/ – máme celý zoznam ciest, pokračujeme postupne,
táto cesta je tiež poznačená
Róbert Vlček /poslanec obce/ – bol sa pozrieť na cintoríne – oproti p. Holčíka – či by tam
nešlo vysadiť živý plot – aj breh sa zváža – skúsiť vysadiť dreviny
Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka OU/ – čo je priamo cintorín , je pozemok urbársky, celý
cintorín za potokom
Róbert Vlček /poslanec obce/ – skúsiť kontaktovať urbár a s nimi sa dohodnúť, boli aj
pozrieť na cintoríne v dobe, keď veľmi pršalo – dole cintorínom sa valila voda, zájsť najskôr
sa pozrieť z obce a potom prekonzultovať s urbárom
– p. Halagačková na Rybároch, potrebujú pridať verejné osvetlenie v tejto lokalite,
– pri škole parkovisko, aby sa tam dalo šikmé státie - dať tam značku, aby autá
nezasahovali do vozovky
– deviatakom prispieť na cestovné na výlet – napr. úhradu nafty
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – skôr by tie peniaze zo ZRPŠ – vždy sú tam ušetrené
peniaze a nie malé, rozpočet by nezaťažoval, povedať Z. Stopkovej, že sa o tom jednalo na
OZ, aby bol zápis – načo budú peniaze použité
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/– napr. MDD balíčky do MŠ financuje obec , z CVČ
balíčky do školy.......
Róbert Vlček /poslanec obce/ – zorganizovať púť pre starších, napr. Šaštín
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – sú zato všetci, ale treba pozrieť rozpočet
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/ – jeden rok boli dôchodcovia na Kalvárii v Nitre
Jana Foldinová /poslankyňa obce/ – už nerobiť posedenie v októbri , ale urobiť výlet, avšak
na druhej strane, ľudia si skôr radšej posedia, porozprávajú sa medzi sebou, ako cesty v
autobuse
Pavol Dedič /poslanec obce/– môže sa zorganizovať výlet pre dôchodcov bližšie - Velehrad,
Bystřice pod Hostýnem

Bod č. 20e)
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/– – na OÚ bola doručená žiadosť od firmy Synot Tip
o vydanie súhlasného stanoviska s prevádzkovaním stávkovej kancelárie v prevádzkach
Postinstvo Kasino Výčap, Hrubý Buk a Pohostinstvo Gaško. Žiadosti obsahujú prílohu –
Stanovisko k umiestneniu stávkového terminálu. Je priložený aj register a budú odvádzať 0,5
%, nie je to výherný automat
Róbert Vlček /poslanec obce/ – skúsiť dať skúšobnú dobu na jeden rok, aby tam nechodili
deti
Veronika Haferová /starostka obce/ – ak budú chcieť sprevádzkovať terminál a vložia do
toho peniaze, skúšobnú dobu nebudú chcieť
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/ – našla na internete, kde si obec dala podmienky, za
akých sa bude terminál prevádzkovať, napr. 200 m od školy to nemôžu mať, školou povinné
deti tam nesmú byť,
Veronika Haferová /starostka obce/ – pracovník stávkovej kancelárie nesmie prijať stávku
od neplnoletej osoby a my ako obec za to nezodpovedáme

Jana Foldinová /poslankyňa obce/ – všetko je v réžii stávkovej kancelárie
Obecné zastupiteľstvo súhlasilo s prevádzkovaním stávkového terminálu firmy SYNOT
TIP, spol. a.s., Továrenská štvrť 24, 059 51 Poprad – Matejovce v prevádzke Pohostinstvo
Kasino Výčap, Hrubý Buk 984, 023 22 Klokočov a v prevádzke Pohostinstvo Gaško Výčap,
Gaško 1178, 023 22 Klokočov a prijalo uznesenie č. 80/2015.
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 4 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti

Bod č. 20f)
Jana Foldinová /poslankyňa obce/ – navrhuje zmeniť poplatky za užívanie verejného
priestranstvá – v obci Klokočov je len 0,66 centov – v ostatných obciach minimálna suma je
od 1,50€/m². Máme hodové slávnosti, treba platiť hudbu, aby sa nám niečo nahradilo.
Navrhuje 1,50€/m², v bode a, v bode b – remeselné výrobky – sadzbu by nechala
Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka OÚ/ – je to VZN o miestnych daniach - § 11 daň za
verejné priestranstvo – VZN je schválené na dobu neurčitú – musí sa urobiť doplnok alebo
zmena k tomuto VZN – nachystá doplnok, ktorý bude vyvesený 15 dní a po schválení vyvesiť
na ďalších 15 dní
Jana Foldinová /poslankyňa obce/ – k bodu e – za umiestnenie lunaparku - navrhuje tiež
zvýšiť poplatok
Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka OÚ/ – za kolotoče sa neplatilo, lebo pozemok je
urbársky. Majiteľ kolotočov v rámci spolupráce s obcou potočil deti zadarmo
Veronika Haferová /starostka obce/ – ak dajú nejaké lístky na kolotoče, rozhodne sa,
komu sa lístky dajú, rozdeliť ich spravodlivo
Pavol Dedič /poslanec obce/ – napr. kde je viac detí v rodine
Jana Foldinová /poslankyňa obce/ – navrhuje za lunapark 0,50 €/m², stánky, ambulantný
predaj 1,50€/m², predaj ovocia a zeleniny, potravín navrhuje 1,50 €/m²/deň,

Diskusia
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – cesta do Hraničiek v Kornici – materiál si kupovali
sami p. Stopka s Cisárikom–ponad Zigmunda. Opýtala sa na možnosť, aby v pravidelných
časových intervaloch chodil lekár do domova dôchodcov – zdravotné prehliadky obyvateľov
domova, kontrola tlaku, zákl. funkcií, príp. predpísanie potrebných liekov,
Veronika Haferová /starostka obce/ – vie o tomto probléme, nevie či môžu ako OZ
zasahovať do týchto kompetencií
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/ – musia mať asi s daným lekárom všetci klienti domova
dôchodcov spísanú zmluvu, nevie, či by ich bez toho ošetril
Pavol Dedič /poslanec obce/ – aj ľudia s pod Bánskeho ho upozornili na cestu, ak by bol
lepší čas, niečo tam neviesť – drtený asfalt, cesta smer Podjavorová od p. Staníkovej,
spomenul aj osvetlenie v Riečkach, či je po zime robené
Veronika Haferová /starostka obce/ – poďakovala sa poslancovi Pavlovi Čagaľovi, ktorý
veľa pomáha pri opravách ciest – už sa urobila cesta na Hlavice k domovu – výtlky; Kasíno –
most – boli tam veľké výtlky vyspravené, cesta Kasíno ku Fojtíkom; cesta ku cintorínu;
Klokočov – cesta u Rudinských; priekopa za novinu u Belkovej; Hlavice - rozplanýrovanie
hliny – ako býva p. Gajdošová; priekopa Hlavice Galus – u p. Márie Šipulovej; v Klokočove
na križovatke – stála voda, je to odvodnené , naši chlapi to vybagrovali, osadili odvodňovaciu
šachtu. Správa ciest nám na výmenu doviezla výfrez; ďalej cesta ku Ramšovi; v Klíne sú
zaliaté výtlky; cesta ku Balážovej Renátke bola vyplavená, znova tam naviezli kameň. Pavol
Čagaľa doviezol sudy, ktoré chceme využiť na sklo, sú natreté budú sa dávať vedľa košov na
plasty; ku Hanke Vnukovej – výspravka cesty; Hlavice u Galusa u zástavky – bola odkrytá
rúra – je to vyspravené. U Grajcara bola vymytá rúra – zasypané kamenivom, priekopa
u Fojtíkovej – vyspravená

Pavol Dedič /poslanec obce/ – hlavne, aby bol dobrý čas, pľac u Hajdžora – aj tam sa musí
cesta vyspraviť
Jana Foldinová /poslankyňa obce/ – obyvatelia s pod Bánskeho – chcú zalátať diery, aby sa
aj na nich myslelo, a cesta do Vrchpredmiera – po p. Žilkovú je samá diera, myslieť aj na
nich
Veronika Haferová /starostka obce/- je to v pláne opráv, ak bude lepšie počasie – urobí sa
cesta s výfrezom
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – aby starostka apelovala na ZMOSE na platové tabuľky
zamestnancov na úrade, aj na nepedagogických zamestnancov v škole, je to katastrofa ako
vláda na čele s R. Ficom vydala tabuľku pre zamestnancov – všade je označená min. mzda
380 eur, poukázala na platovú tabuľku vo verejnej správe – zamestnanec ktorý nastúpi začína
v danej tabuľke na 266,50 eurách na plný úväzok, zamestnávateľ mu musí doplácať do 380 čo
je protizákonné. Mzda by mala začínať 380 eurami, na základe toho sa odvíja ďalej, napr.
upratovačka v škole má 30 rokov odrobené, tak ešte stále na konci ich tabuľky jej každý
zamestnávateľ musí doplácať do minimálnej mzdy

ZÁVER
Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila.

V Klokočove 29.05.2015

Overovatelia:
Jana Foldinová..............................................................
Pavol Dedič .................................................................

Veronika Haferová
starostka obce

