
Zápisnica zo 16. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa  
7. októbra 2016 

________________________________________________________ 
 
Začiatok zasadnutia: 9:00 hod. 
Šestnáste 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 
     Róbert Vlček 
     Pavol Dedič 
     Jozef Gacho  
                Jana Foldinová           
Ospravedlnení: Ing. Radoslav Zajac 
                         Pavol Čagaľa 
                         Monika Jarošová 
    Ľuboš Stríž  
 
Voľba návrhovej komisie a overovateľov 
 
Návrhová komisia:  Pavol Dedič, Róbert Vlček 
Overovatelia:              Vlasta Kašíková, Jana Foldinová 
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 – 
do bodu rôzne  sa doplnili body  Rozpočtové opatrenie č. 2/2016; Žiadosť o vydanie 
súhlasného stanoviska k umiestneniu terminálov pre videohry; Informácie o projekte 
miniDCOM; Zverejnenie účasti poslancov na OZ; Prezentovanie listu zaslaného mailom zo 
dňa 5.10.2016. 
Poslanci sa dohodli na zmene poradí bodov v programe rokovania. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo program rokovania a prijalo uznesenie č. 198/2016 
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 4 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Bod č. 5 Požiarny poriadok obce 
František Žilka, TPO  – predniesol predmetný bod rokovania. Požiarny poriadok obce je 
vypracovaný v súlade so zákonom č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a vyhláškou MV 
SR č. 121/2002 o požiarnej prevencii. Návrh bol vyvesený na úradných tabuliach a na web 
stránke obce, pripomienky neboli. Odporučil, aby sa to neschvaľovalo ako VZN. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo Požiarny poriadok obce Klokočov vypracovaný Františkom 
Žilkom, technikom požiarnej ochrany. 
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 4 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Hlasovanie o prerokovanie bodu č. 15d) ako nasledujúci bod programu.  
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 4 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Bod č. 15d) Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku – F. Krištiak, bytom Hlavice 
Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka OÚ/ – podala informácie k predmetnému bodu 
rokovania. p. Krištiak žiada o odkúpenie časti parcely, ktorú v súčasnej dobe nie je možné 



odpredať. Je schválený územný plán a tieto plochy sú určené ako plochy občianskej 
vybavenosti, kde je možné umiestniť stavby pre školstvo, kultúru, zdravotníctvo a soc. oblasť, 
spoje, obchod a služby 
p. Krištiak F . – dodal, že  žiadateľ nejde stavať na tej parcele - chce odkúpiť časť na 
prístupovú cestu. Ak tam obec bude robiť občiansku vybavenosť, tiež bude potrebovať 
prístupovú cestu  
Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka OÚ/ – pozemky, ktoré žiadateľ uviedol v žiadosti, zatiaľ 
nie sú vo vlastníctve. Na tieto nové parcely nie je založený list vlastníctva. Dodala, že  aj 
pozemky uvedené v žiadosti – aj to sú plochy občianskej vybavenosti. Táto situácia sa môže 
riešiť iba v doplnku resp. zmene Územného plánu, s tým že OZ bude s touto zmenou súhlasiť. 
Pozemok je nad p. Fujakovou  
Veronika Haferová /starostka obce/ - aj keby OZ schválilo žiadosť o odkúpenie časti 
parcely, aj tak by nedostal stavebné povolenie, pokiaľ obec nebude mať doplnok 
k Územnému plánu 
Jozef Gacho /poslanec obce/ – kto navrhol, aby parcely boli vedené ako plochy občianskej 
vybavenosti?  
Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka OÚ/  - je to tak schválené v Územnom pláne, ktorý 
máme schválený od roku 2008. Následne podala informácie k Doplnku k Územnému plánu 
obce Klokočov. V súčasnosti platný územný plán nezodpovedá terajším požiadavkám a ani 
súčasnej platnej legislatíve na úseku územného plánovania 
Róbert Vlček /poslanec obce/ – ak sa pristúpi k zmene územného plánu, je potrebné 
informovať čo najširšiu verejnosť, aby sa k tomu vyjadrili.  

Celá diskusia k predmetnému bodu rokovania je zverejnená na internetovej stránke 
obce Klokočov. 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť o odkúpenie časti parcele CKN 6600, vedenej na 
LV 1876, ktorá by slúžila ako prístupová cesta k nehnuteľnostiam CKN 6597, 6598 a 6599, 
nakoľko v Návrhu ÚP obce Klokočov je parcela ako plocha občianskej vybavenosti. 
Hlasovanie: 0 poslancov ZA, 4 ospravedlnení, 3 zdržal sa, 2 proti 
Uznesenie 200A/2016 nebolo schválené. 
 
Obecné zastupiteľstvo sa touto žiadosťou bude zaoberať, ak táto požiadavka bude 
zapracovaná do zmeny Územného plánu obce Klokočov. 
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 4 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Bod č. 6 Správa o plnení uznesení z posledných zastupiteľstiev 
Veronika Haferová /starostka obce/ – informovala OZ o plnení uznesenia č. 191/2016 – 
znalecký posudok je už vypracovaný;  uznesenie č. 195/2016 – ohľadne požiarnej zbrojnice sa  
jedná  stále s p. Jurgom; uzn. č. 196/2016 – stretnutie so zástupcom SSE sa uskutočnilo, 
poslancom bol zaslaný návrh zmluvy; 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/  – navrhuje prijať uznesenie, čo sa týka ČOV pri 15 b.j. 
na Hlaviciach, žiadatelia o nájomné byty sa sťažujú  
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu o plnení uznesení ako informatívnu; 
uložilo správe obce upozorniť dodávateľa na jeho povinnosť odstrániť vzniknuté závady 
na  bytovom dome na Hlaviciach č. 1082 - 15 b.j. do 30.10.2016; 
uložilo správe obce dohodnúť stretnutie zástupcov obce Klokočov, stavebného dozoru  
a dodávateľa prác bytového domu na Hlaviciach č. 1082 - 15 b.j. a prijalo uznesenie  
č. 201/2016. 
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 4 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
 



 
Bod č. 7 Schválenie záložnej zmluvy medzi Obcou Klokočov a ŠFRB Bratislava 
Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka OÚ/  - informovala poslancov o predmetnom bode 
rokovania. Na výstavbu Nájomného bytového domu 15 b.j. bol poskytnutý úver. Po 
kolaudácii stavby je nutné uzatvoriť Záložnú zmluvu medzi obcou a ŠFRB Bratislava, ktorú 
poslanci  dostali v materiáloch na OZ. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo zriadenie záložného práva v prospech Štátneho fondu 
rozvoja bývania a prijalo uznesenie č. 202/2016. 
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 4 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
Pozn. Celé znenie uznesenia tvorí prílohu zápisnice. 
 
Bod č. 8 Schválenie záložnej zmluvy medzi Obcou Klokočov a Ministerstvom dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja SR, Bratislava 
Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka OÚ/  - informovala poslancov o predmetnom bode 
rokovania. Na výstavbu Nájomného bytového domu 15 b.j. bola poskytnutá dotácia. Po 
kolaudácii stavby je nutné uzatvoriť záložnú zmluvu medzi obcou a Ministerstvom dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja, ktorú poslanci dostali v materiáloch na OZ. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo zriadenie záložného práva v prospech Ministerstva dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja SR, Bratislava a prijalo uznesenie č. 203/2016. 
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 4 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
Pozn. Celé znenie uznesenia tvorí prílohu zápisnice. 
 
Bod č. 9 
a)  Hospodárenie obce za 1. polrok 2016 
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/ - informovala poslancov o predmetnom bode rokovania 
Róbert Vlček /poslanec obce/  – opýtal sa na kapitolu 1.4 Členstvo obce v združeniach   
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/ – v sume sú zahrnuté nezaplatené faktúry, splátkové 
kalendáre OCR  
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/  – opýtala sa na kapitolu odpady 
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/ - odpady sa platia priebežne, vybraté dane za odpad za 
1. polrok majú výdavky pokryté. Po pol roku je už splátok menej, uvidíme na konci, či 
zvýšenie poplatku za KO stačil na pokrytie výdavkov zvozu KO 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/  - poznámka vo výdavkoch – Zasadnutie orgánov obce – 
z obce zatiaľ nedostali tento rok žiadnu platbu. V rozpočte je čerpanie na 50% - je to platba 
zaúčtovaná z roku 2015  
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/ -  v januári bol vyplatený II. polrok 2015, teraz bude 
vyplatený 1. polrok 2016 a zas II. polrok 2016 príde poslancom v januári 2017  
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/  - treba to poriešiť, aby nemali prečerpanie rozpočtu 
Róbert Vlček /poslanec obce/ – zasadne finančná komisia a bude sa to riešiť 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie čerpanie rozpočtu obce Klokočov k 30.06.2016 
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 4 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Rozpočtové opatrenie č. 2/2016 
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/ - informovala poslancov o zmenách v rozpočte, 
predložené v Rozpočtovom opatrení č. 2/2016.  
Obecné zastupiteľstvo schválilo Rozpočtové opatrenie č.2/2016 obce Klokočov. 
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 4 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
 
 



b) Hospodárenie ZŠ Klokočov za 1. polrok 2016 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ - informovala poslancov o čerpaní rozpočtu ZŠ 
Klokočov za 1. polrok 2016  
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie   čerpanie rozpočtu ZŠ Klokočov k 30.06.2016. 
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 4 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
c) Hospodárenie MŠ Klokočov za 1. polrok 2016 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ - informovala poslancov o čerpaní rozpočtu MŠ 
Klokočov za 1. polrok 2016 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie  čerpanie rozpočtu MŠ Klokočov k 30.06.2016. 
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 4 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
d) Hospodárenie CVČ Klokočov za 1. polrok 2016 
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/ - informovala poslancov o čerpaní rozpočtu CVČ 
Klokočov za I. polrok 2016. 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie  čerpanie rozpočtu CVČ Klokočov k 30.06.2016. 
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 4 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Bod č. 13) Rozpočtové opatrenie č. 1/2016 
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/ - informovala poslancov o zmenách v rozpočte, 
predložené v Rozpočtovom opatrení č. 2/2016.  
Obecné zastupiteľstvo schválilo Rozpočtové opatrenie č.1/2016 CVČ obce Klokočov. 
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 4 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Bod č. 10) Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti ZŠ, MŠ, CVČ  Klokočov 
Ing. Jarmila Kriš ťáková /riaditeľka ZŠ Klokočov/ - predniesla Správu o výchovno – 
vzdelávacej činnosti ZŠ Klokočov 
Bc. Ingrid Časnochová /riaditeľka MŠ Klokočov/ - predniesla Správu o výchovno – 
vzdelávacej činnosti MŠ Klokočov 
PaedDr. Ľubomír Kadura  / riadite ľ CVČ Klokočov/ - predniesol Správu o výchovno – 
vzdelávacej činnosti CVČ Klokočov 
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo, zobralo na vedomie a schválilo Správu o výchovno – 
vzdelávacej činnosti ZŠ, MŠ, CVČ Klokočov a prijalo uznesenie č. 205/2016. 
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 4 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Bod č. 11)  Správa hlavnej kontrolórky obce Klokočov o výsledku kontroly 
hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami a majetkom za mesiac november, december 
2015 v ZŠ Klokočov  
Anna Gulčíková /kontrolórka obce/ - podala informácie k správe o výsledku vykonanej 
kontroly v ZŠ Klokočov 
Ing. Jarmila Kriš ťáková /riaditeľka ZŠ Klokočov/ - vyjadrila sa k správe – k prekročeniu 
v rozpočte došlo z dôvodu nepredvídaných nákladov – oprava kanalizácie, čo sa týka energií 
– na začiatku roka nie je možné predpokladať spotrebu energie /rôzna dĺžka vykurovacieho 
obdobia/ 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu z vykonanej kontroly a prijalo uznesenie 
č. 206/2016. 
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 4 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
Pozn. Celé znenie uznesenia tvorí prílohu zápisnice. 
 
 



Bod č. 12) Nárh VZN obce Klokočov č. 3/2016 o povinnosti vypracovať a aktualizovať 
povodňový plán záchranných prác právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi, 
ktorej objekt môže byť postihnutý povodňou 
Ing. J. Horčičáková /pracovníčka OÚ/ – obec Klokočov má schválený povodňový plán – 
podkladom majú byť aj povodňové plány podnikateľov, ktorí môžu byť ohrození povodňou 
Róbert Vlček /poslanec obce/ – opýtal sa, či si povodňový plán môžu vypracovať sami, 
alebo to musí byť odborne spôsobilá osoba 
Ing. J. Horčičáková /pracovníčka OÚ/  – vyhotovila vzorový plán, ktorý im poskytne 
Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN č. 3/2016 o povinnosti vypracovať a aktualizovať 
povodňový plán záchranných prác právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorej 
objekt môže byť postihnutý povodňou. 
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 4 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Bod č. 13) Schválenie inventarizačných komisií na vykonanie inventarizácie majetku 
obce Klokočov k 31.12.2016 
Elena Stopková /pracovníčka OÚ/ - predložila návrh inventarizačných komisií 
k 31.12.2016. V inventarizačných komisiách nerobili žiadne zmeny, len v inv. komisii MŠ 
Klokočov je vymenený člen a inv. komisii CO 
Róbert Vlček /poslanec obce/ - do inv. komisie škola požiadal ešte jedného člena, nakoľko je 
tam toho veľa. 
 Do inv. komisie bol doplnený Milan Krenželok za OÚ Klokočov. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo inventarizačné komisie k 31.12.2016 a prijalo uznesenie  
č. 207/2016.  
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 4 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
Pozn. Celé znenie uznesenia tvorí prílohu zápisnice.  
 
Bod č. 13) Rôzne 
a)Žiadosť o vydanie súhlasu obce s umiestnením stávkovej kancelárie bez časového 
obmedzenia v prevádzke Klokočov, Hrubý Buk 984, 023 22, Pohostinstvo Výčap 
     
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/ - informovala poslancov o žiadosti o súhlasné 
stanovisko k umiestneniu stávkovej kancelárie bez časového obmedzenia v prevádzke 
Pohostinstvo, Hrubý Buk.  
Róbert Vlček /poslanec obce/ - neschvaľoval by bez časového obmedzenia, v prípade ak by 
sa niekto sťažoval, na ďalší rok by žiadosť nepredĺžili 
 V diskusii sa poslanci dohodli, že súhlasia s umiestnením kancelárie s časovým 
obmedzením.  
Obecné zastupiteľstvo súhlasilo  s umiestnením stávkovej kancelárie v prevádzke Klokočov, 
Hrubý Buk 984, 023 22,  Pohostinstvo Výčap na obdobie od 1.01.2017 – 31.12.2017 
 a prijalo uznesenie č. 208/2016. 
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 4 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
b) Žiadosť  
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/ - informovala poslancov o žiadosti o súhlasné 
stanovisko  k umiestneniu terminálov pre videohry na obdobie 1 rok 
Róbert Vlček /poslanec obce/ - opýtal sa, či niekto nezaregistroval sťažnosť na videohry 
Veronika Haferová /starostka obce/ - zatiaľ sa jej nikto nesťažoval 
Obecné zastupiteľstvo súhlasilo  s umiestnením terminálom pre videohry v prevádzke 
Pohostinstvo, Hrubý Buk 984, 023 22   Klokočov na obdobie od 1.01.2017 – 31.12.2017 
a prijalo uznesenie č. 209/2016. 



Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 4 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
c) Žiadosť o sprístupnenie cesty k osade Rybárie u Paľuchov 
Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka OÚ/ – informovala poslancov o predmetnom bode 
rokovania. Prílohu k materiálu je aj kópia snímku z mapy. Cesta je zamapovaná a je to vedené 
ako miestna komunikácia  
Róbert Vlček /poslanec obce/ – ak je to vedené ako miestna komunikácia, je to potrebné 
urobiť  
Veronika Haferová /starostka obce/ - cesty sa postupne opravujú podľa finančných 
prostriedkov - hlavne aby cesta bola sprejazdnená 
Obecné zastupiteľstvo schválilo rekonštrukciu i uvedenej ceste k osade Rybárie 
u Paľuchov; schválilo poskytnutie mechanizmov a materiálu na úpravu cesty k osade 
Rybárie u Paľuchov a prijalo uznesenie č. 210/2016. 
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 4 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
d) Žiadosť o opravu prístupovej cesty píla Riečky 
Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka OÚ/ - informovala poslancov o predmetnej žiadosti; 
cesta je mapovaná, vlastníkom je obec, druh pozemku – miestna komunikácia 
Veronika Haferová /starostka obce/ – dodala, že by sa jednalo o úpravy najhorších úsekov, 
sprístupniť tú cestu, aby sa dalo po nej prejsť. Obec všade opravuje len tie najhoršie úseky 
Obecné zastupiteľstvo uložilo správe vedenia obce  upraviť cestu do osady Riečky – nad 
pílou, na základe predloženej   žiadosti a prijalo uznesenie č. 211/2016.  
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 4 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
e) Žiadosť o opravu prístupovej cesty píla Riečky 
Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka OÚ/  - podala informácie k doplnku k Územnému plánu  
obce Klokočov, s tým že sa dohodne termín, keby by pozvali spracovateľa  
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/  – financie sa môžu zahrnúť do rozpočtu na budúci rok 
Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka OÚ/  -  dodala, že súčasný územný plán už nezodpovedá 
terajším požiadavkám a ani súčasnej platnej legislatíve na úseku územného plánovania. Do 
konca októbra by spracovateľ prišiel, s tým že by sa oznámenie zverejnilo, že lehota je 1 
mesiac, aby si ľudia – podnikatelia, organizácie  dávali individuálne žiadosti, aby sa 
zapracovali do územného plánu 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie informácie k doplnku k Ú zemnému plánu obce 
Klokočov a prijalo uznesenie č. 212/2016. 
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 4 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
f) Informácie k projektu miniDCOM  
Veronika Haferová /starostka obce/ – informovala poslancov o možnosti zapojiť sa do 
projektu miniDCOM. Teraz je možnosť zapojiť sa – 48 mesiacov bez poplatkov, potom by 
obec platila 1 euro na občana. Existujú aj iné firmy, ktoré by mohli program nainštalovať 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – treba pozrieť čo obsahuje zákon 
Róbert Vlček /poslanec obce/ – navrhuje splnomocniť starostku, aby sa rozhodla, ktorá 
firma sa postará o zabezpečenie programu 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/– to čo oni ponúkajú, môže ponúkať aj štát a bezplatne, 
preto treba dôsledne pozrieť zákon, čo obsahuje  
Veronika Haferová /starostka obce/–  v tejto veci bude komunikovať aj s ostatnými obcami 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie  informácie, ktoré sa týkajú OÚ Klokočov 
zapojiť sa do projektu miniDCOM  a splnomocňuje starostku obce na zabezpečenie 



povinnosti poskytovať svoje služby elektronicky v zmysle zákona č. 305/2013 Z.z. a prijalo 
uznesenie č. 213/2016. 
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 4 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
g)  Zverejnenie účasti poslancov na OZ 
 K predmetnému bodu rokovania prijalo OZ uznesenie č. 214/2016, v ktorom schválilo  
zverejňovať v Obecnom liste a na internetovej stránke obce Klokočov účasť poslancov  na  
zasadnutiach Obecného zastupiteľstva v periodicite podľa zasadnutí OZ a raz ročne 
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 4 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
h) Prezentovanie listu zaslaného mailom zo dňa 5. 10. 2016 
Veronika Haferová /starostka obce/ - sa vyjadrila na otázky z listu, zaslaného emailom dňa 
5. októbra 2016. 
č. 1 - Načo si obyvatelia volili poslancov, keď nemajú záujem sa zúčastňovať na OZ? 
Veronika Haferová /starostka obce/  - každý poslanec by mal vedieť, čo mu zo zákona 
o obecnom zriadení vyplýva. Poslancov si volia občania z vlastných radov 
č. 2 - Občania majú záujem sa zúčastňovať OZ v poobedňajších hodinách, aby si overili prácu 
OZ. 
Veronika Haferová /starostka obce/  - poslanci OZ si schválili Rokovací poriadok, v ktorom 
je určený dátum a periodicita zasadnutí 
Jozef Gacho /poslanec obce/ - dodal, že sa nič nerobí za zatvorenými dverami - celé zvukové 
nahrávky z OZ sú  zverejnené na web stránke obce Klokočov 
č. 3 - Zníženie počtu administratívnych pracovníkov a či a ako obec využíva ľudí z ÚPSVaR? 
Veronika Haferová /starostka obce/   - počet zamestnancov od jej nástupu na OÚ nezmenil, 
aj obec Klokočov využíva pracovníkov z ÚPSVaR cez projekty – v súčasnej dobe je ich 6. 
Poprosila by menovať, o ktorého pracovníka sa jedná, že si vybavuje súkromné záležitosti 
č. 4 - Prečo je v našej obci toľko kontajnerov? 
Veronika Haferová /starostka obce/ - nie každá lokalita je dostupná, aby sa z nej mohli 
vyvážať popolnice – preto sú lokality poriešené kontajnermi. Kontajnery sa cez letné obdobie 
znižujú – obec je veľmi rozsiahla a je zo zákona povinná zabezpečiť vyvážanie odpadov 
č. 5 - Kto vykonáva kontrolu za odvedenú prácu, ktorú vykonávajú zamestnanci VPP? 
Veronika Haferová /starostka obce/ -  VPP pracovníkov obec neeviduje. Na obci pracujú 
občania, ktorí  poberajú dávku v hmotnej núdzi – odrábajú 32 hodín mesačne.  Dochádzku im 
kontroluje koordinátorka z ÚPSVaR Čadca. Vykonávanú prácu kontroluje pracovník OÚ 
Klokočov. 
To, že sa na zástavkách nachádzajú odpadky, je to len vizitka nás občanov aj v kontajneroch 
sa neustále nachádza odpad, ktorý tam nepatrí – veľkoobjemový. Zástavky a okolie, okolie 
okolo kontajnerov čistia každý týždeň  pracovníci OÚ. 
č. 6 – Otázka sa týkala kanalizácie v obci Klokočov.  
Veronika Haferová /starostka obce/ -  kanalizácia nie je majetkom obce. Vlastní ju firma  
SEVAK, ktorá ma s občanmi dojednané zmluvné podmienky 
č. 7 – Otázka sa týkala opravenej cesty na Rieke 
Veronika Haferová /starostka obce/ - jedná sa o štátnu cesty, je rada, že sa urobila -  
o oprave rozhodol ŽSK – to nie je obecná cesta. Zo ŽSK prisľúbili, že v Klokočove by sa mal 
urobiť ešte ďalší úsek cesty 
č. 8 – Otázka sa týkala 15 b.j. na Hlaviciach 
Veronika Haferová /starostka obce/ - kolaudácia bytovky  bola v 7 mesiaci. Nastal tam 
problém, ktorý sa v súčasnosti rieši. Bytovka sa začala  stavať na základe verejného 
obstarávania – z Klokočova sa nikto neprihlásil 
 



 
  Na minulom OZ bola poslancom p. Vlčkom tlmočená žiadosť od občanov o vylučení 
z poštového doručovania. Starostka obce prečítala mail, v ktorom bola reakcia od občana na 
oznam z internetovej stránky obce, na ktorej bol zverejnený postup o vylúčení pošty 
z poštového doručovania. Vyjadrila sa, že toto poštové doručovanie má svoje zákonitosti, 
ktoré vyzistila u vedúcej pošty v Klokočove a na základe týchto zistení bol oznam zverejnený 
na stránke obce.  
Róbert Vlček /poslanec obce/ – keby bol záujem, žeby sa vyčlenilo nejaké miesto vedľa 
autobusových zástaviek - urobiť plochu na stojany, kde by sa schránky dali namontovať 
Veronika Haferová /starostka obce/ – my nemôžeme toto začať konať, človek musí najskôr 
ísť  na poštu a dať žiadosť a až na základe žiadosti 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie email (sťažnosť) zo dňa 5.10.2016 zaslaný 
starostke obce a prezentovaný na OZ dňa  7.10.2016 a prijalo uznesenie č. 215/2016. 
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 4 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Odchod Jozef Gacho 11:00 
 
Diskusia 
Róbert Vlček /poslanec obce/ – ohľadne verejného osvetlenia – navrhuje urobiť zoznam 
svietidiel, v tom zmysle ktoré stĺpy sú obce a ktoré sú majetkom  SSE 
Veronika Haferová /starostka obce/  – skúsiť komunikovať so SSE , či nemajú evidenciu, 
ktoré stĺpy sú ich 
Elena Stopková /pracovníčka OÚ/ - rozširovalo sa verejné osvetlenie vo Vrchpredmieri – 
tie sú obecné 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/ - pasport svetiel je urobený, len nebude evidencia, ktoré 
stĺpy sú SSE 
Róbert Vlček /poslanec obce/ - opýtal sa, či sa hlásia oznamy  na Hrubom Buku, tak ako v 
Klokočove 
Veronika Haferová /starostka obce/  - bude sa nato informovať 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Z Á V E R  
 

Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie  ukončila. 
Ukončenie: 12:19  hod. 
 
 
 
 
V Klokočove  7. október 2016 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia: 
Jana Foldinová........................................................................... 
 
Vlasta Kašíková......................................................................... 
 
 
 
 
Zapisovateľka: 
Mgr. Paula Pápolová ..................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
        Veronika Haferová 
            starostka obce 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


