
 
Zápisnica z 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa  

24. marca 2016 
___________________________________________________________________________ 
 
Začiatok zasadnutia: 9:00 hod. 
Jedenáste 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 
      Pavol Čagaľa 
      Róbert Vlček 
      Pavol Dedič 
                 Jana Foldinová           
Ospravedlnení:  Ing. Radoslav Zajac 
                          Monika Jarošová 
               Ľuboš Stríž 
    Jozef Gacho 
 
Voľba návrhovej komisie a overovateľov 
 
Návrhová komisia:  Vlasta Kašíková, Róbert Vlček 
Overovatelia:              Jana Foldinová, 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.  

Pred schválením programu rokovania  11. zasadnutia OZ vystúpil p. Kolařík 
a predniesol svoju sťažnosť, týkajúcu sa nezaplatenej faktúry z minulého obdobia 
p. Kolařík – informoval OZ, že mu nebola uhradená faktúra spred troch rokov, chcel vedieť 
dôvod neuhradenia jeho faktúry 
Veronika Haferová /starostka obce/  - k bodu programu otvorila diskusiu 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ -  cesty sa robili 4 roky dozadu. Opýtala sa,  koľko krát 
s ním bývalý starosta  komunikoval, že sa má dostaviť na OZ, nakoľko  jeho práca bola taká, 
že po dvoch rokoch sa cesty rozpadali, pri cestách bola záruka. Opýtala sa či komunikácia 
medzi nimi prebiehala, lebo ani raz sa nedostavil 
p. Kolařík – bol tu každý rok, aj  reklamácie robil, veci naviac – čistil priekopy bagrom, 
upchané kanalizácie. Cesty v obci Klokočov, budú vždy problém – voda pramení uprostred 
ciest, cesty sa budú rozpadať vždy. Nie je to ich technológiou. 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/ - pri oprave ciest neboli dodržané plány – cesty sa nedajú 
reklamovať, lebo nevieme ktoré cesty v ktorom roku sa robili – nie sú úseky zaznamenané. 
Čo sa týka reklamácií, volali ho na OZ a žiadali p. starostu, aby ho zavolal, aby sme mohli 
priamo komunikovať, ale nikdy neprišiel  
p. Kolařík  – jemu nikto nevolal 
Pavol Dedič /poslanec obce/ – zobral sa úver na cesty a úver nie je zaplatený, a cesty sú 
katastrofálne -  v horšom stave. Starosta bol kompetentný Vás zavolať, dnes za to nikto 
nezodpovedá 
p. Kolařík – nikto ho nevyzval, ani nekontaktoval  
Veronika Haferová /starostka obce/ – nie je pravda, že ho nikto nevyzval. Keď prišla do 
funkcie, telefonicky ho kontaktovala, aby prišiel na OZ. Telefonovali spolu najmenej tri krát 



Róbert Vlček /poslanec obce/ – ešte nevidel zmluvu o dielo, na základe čoho sa cesty 
spravovali. Opýtal sa, či bolo dohodnuté dovoz materiálu alebo rekonštrukcia ciest? 
p. Kolařík – je tam zmluva o dielo na cestu a dodatok k zmluve o dielo 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/  – je tu od samého začiatku, lebo aj schvaľovali úver. 
Keď išiel robiť prácu, dopredu si ju prezrel a nacenil. Mal odviesť prácu tak, ako si ju nacenil  
a na základe  toho boli platby uhrádzané. Poslankyne chodili po cestách, ktoré ste robili 
a ktorá už bola hotová, odovzdaná -  ale ani jedna cesta nebola v poriadku - cesty nezhútnené, 
prerastala tráva, málo materiálu.  
p. Kolařík – k ceste bol vyžiadaný aj znalecký posudok, ktorý platil a je k dispozícii. Pokiaľ 
nie je na ceste urobený dobrý základ, tráva prerastie 
Pavol Čagaľa /poslanec obce/ - reagoval, že cestu v tom prípade s takou technológiou nemal 
robiť. Najskôr spraviť kanalizáciu, priekopy 
p. Kolařík – priekopy robil on sám zdarma 
Pavol Čagaľa /poslanec obce/  - oni ako firma to odmietla, chceli až sa najskôr urobia 
priekopy, žľaby. Nemal do toho ísť, keď videli cesty - mali najskôr zhodnotiť a posúdiť, či sa 
to oplatí    
Róbert Vlček /poslanec obce/ - v závere diskusie navrhol, stretnúť sa s p. Kolářikom na OÚ, 
s tým, že prinesie a predloží všetku potrebnú dokumentáciu čo sa týka ciest 
Nakoľko vec je už u právnika, stretnutie na OÚ sa konať nebude. 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie sťažnosť  p. Kolaříka k nezaplatenej faktúre č.  
2013026 za opravu miestnych komunikácií  v obci Klokočov a prijalo uznesenie č. 144/2016 
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 4 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
Uznesenie podpísané starostkou obce dňa 30.03.2016 
 
Schválenie Programu rokovania: 
Poslanci sa dohodli na zmene poradí bodov v programe rokovania.  
Obecné zastupiteľstvo schválilo program rokovania a prijalo uznesenie č. 143/2016 
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 4 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
Uznesenie podpísané starostkou obce dňa 30.03.2016 
 
Bod č. 5 Správa o plnení uznesení 
Veronika Haferová /starostka obce/ - informovala poslancov k plneniu uznesenia č. 
138/2016 zo dňa 27.11.2015. Následne prečítala z dedičského konania po zosnulom p. M. 
Bernátovi z Klokočova zo dňa 14.10.2015. Bol vydaný nepatrný majetok a čo sa týka domu, 
je vyhorený 
Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka OÚ/ - dodala, že nedoplatok eviduje aj na DzN 
Na základe doloženého dokladu a s prihliadnutím na skutočnosť, že dom je vyhorený, 
poslanci súhlasili, aby sa pohľadávka za komunálny odpad a DzN odpustila. 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpustenie pohľadávok na základe Uznesenia 
5D/109/2015 – 36 Dnot 143/2015 právoplatné 14.10.2015   po zosnulom Miroslavovi 
Bernátovi, bytom Klokočov 66 za komunálny odpad vo výške 85,04 e a z DzN vo výške  DzN 
47,26 € a prijalo uznesenie č. 145/2016 
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 4 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
Uznesenie podpísané starostkou obce dňa 30.03.2016 
K správe o plnení uznesení neboli žiadne ďalšie otázky, pripomienky. Následne OZ zobralo 
na vedomie správu o plnení uznesení tak ako bola predložená  
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu o plnení uznesení ako informatívnu 
a prijalo uznesenie č. 146/2016 
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 4 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
Uznesenie podpísané starostkou obce dňa 30.03.2016 



Bod č.  6  
Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka OÚ/ - v situácii pasportu sú miestne komunikácie 
rozdelené na MK II., III. a IV. triedy.  Ku pasportu bola vyhotovená aj situácia, kt. je 
v kancelárii. Prvotná pasportizácia, kde sú len zamerané dĺžky metrov, potom bude druhá časť 
– šírka , dĺžka a kvalita vozovky – to bude druhá časť – to ešte nie je spracované. Chodila p. 
Elena Stopková. Neriešia sa tam vlastnícke vzťahy, či sú cesty vysporiadané alebo nie. Je to  
technická evidencia miestnych komunikácii, ktoré obec udržiava - o kt. sa stará v lete aj zime 
p. Matejík /občan/ - opýtal sa, akým spôsobom resp. akého zákona sa do uvedeného plánu 
zaregistroval jeho majetok. Prečo je v pasportizácii jeho prístupová cesta, ktorú si na vlastné 
náklady vybudoval? 
Veronika Haferová /starostka obce/  – vysvetlila, že pasportizácia znamená, že sa do 
pasportu dávajú miestne komunikácie, ktoré obec udržiava, spravuje. Je to evidované ako 
cesta a bola vyhotovená pasportizácia  
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolór obce/ - uviedla, že sú to dva rozličné problémy, treba teraz 
riešiť pasportizáciu 
Veronika Haferová /starostka obce/  - prerušila p. Matejíka, uviedla, že sú to dva body 
programu – najskôr je pasportizácia a potom bude žiadosť p. Matejíka 
Róbert Vlček /poslanec obce/ - opýtal sa, prečo sa to schvaľuje až teraz, keď je to 
spracované už v roku 2013 a k čomu je pasport potrebný 
Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka OÚ/ - bol schválený zámer, kedy poslanci ešte nevedeli, 
ktoré cesty budú zamerané. Teraz sú už cesty v evidencii zakreslené. Informovala sa, že nič sa 
neporuší, keď bude pasport schválený. Ak by sme chceli do budúcna rekonštruovať cesty, 
musia byť cesty vysporiadané 
Róbert Vlček /poslanec obce/ - hlasovania sa zdrží. Opýtal sa, keď doteraz nebol pasport 
schválený, udržiavala sa cesta? Ide o to, aby nevznikol majetko – právny spor medzi dvoma 
osobami. Prečo by sme mali obec zaťahovať do týchto sporov 
Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka OÚ/ - jedná sa o tom, že tam bol schválený zámer, kde 
poslanci predtým nevedeli, ktoré cesty tam budú. Teraz je pasport hotový, agenda bola na 
úseku majetku 
Róbert Vlček /poslanec obce/ - zdržal sa hlasovania, je za to, aby sa všetky veci vysvetlili 
okolo pasportu, dal by to na ďalšie rokovanie. Opýtal sa, či sa to dá odročiť. 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolór obce/ - pasportizácia miestnych komunikácii, technická 
evidencia sa vypracováva na základe zákona č. 135/1961 Z.z. o pozemných komunikáciách,  
citovala zo zákona : „Správcovia diaľníc, ciest a miestnych komunikácii vedú o týchto 
pozemných komunikáciách technickú evidenciu.“  
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje situáciu pasportu  miestnych komunikácií Obce Klokočov 
z 9/2013 vyhotovenú Ing. Vladimírom Pisaríkom a prijalo uznesenie č.147/2016 
Hlasovanie: 4 poslancov ZA, 4 ospravedlnení, 1 zdržal sa, 0 proti 
Uznesenie podpísané starostkou obce dňa 30.03.2016 
 
Róbert Vlček /poslanec obce/ - zdržal sa hlasovania, je za to, aby sa všetky veci vysvetlili 
okolo pasportu, dal by to na ďalšie rokovanie 
Pavol Dedič /poslanec obce/ - zahlasoval tak ako zahlasoval, nemusí nič vysvetľovať 
Róbert Vlček /poslanec obce/ - povedal svoj názor, a keď nemôže povedať nič na OZ, nemá 
tam čo sedieť  
Jana Foldinová /poslankyňa obce/ - p. Vlčkovi povedala, že si to zle vysvetlil 
Róbert Vlček /poslanec obce/ - má rovnaké práva ako každý poslanec v zastupiteľstve 
Róbert Vlček odchod 10:30 hod.  Následne bolo zasadnutie OZ prerušené. 
 



Obecné zastupiteľstvo prerušené do 10:40 hod. 
Poslanec Róbert Vlček sa na Obecné zastupiteľstvo vrátil a to z toho dôvodu, aby bolo OZ 
právoplatné, nakoľko  je nedostatočný počet poslancov. Na zasadnutí OZ sú aj občania, ktorí 
si zobrali dovolenku, je potrebné schváliť rozpočet.   
 
Bod č. 7  
Veronika Haferová /starostka obce/ - vysvetlila situáciu – sú tam dva domy, kt. vlastníkom 
je p. Marec a p. Matejík.  Za mostom ide prístupová komunikácia a časť parcely p. Matejíka 
zachádza do prístupovej komunikácie, ktorú nemal vysporiadanú, až do r. 2012, kedy bol 
robený geometrický plán. Parcela nebola na LV, dal robiť geom. plán, kt. bola zameraná 
parcela, ktorá zachádza to tejto prístupovej komunikácie. p. Matejík chcel stavebné povolenie 
na záhradu, kt. mu obec v r. 2014 
Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka OÚ/ - v roku 2014 mu bolo vydané  stavebné povolenie 
na časť pozemkov na oplotenie. Na časť parcele, po kt. ide prístupová komunikácia, sa 
stavebné povolenie nevydalo. Okresný úrad Žilina toto stavebné povolenie zrušil na nové 
konanie, v ktorom sa pokračuje. Je to ako prístupová cesta – je vedená od r. 1992. Užívatelia 
v jednej polovici p. Matejík a v druhej p.  Marec. Oni už vtedy súhlasili, aby sa to takto na list 
užívateľa napísalo 
Následne Ing. V. Gajdičiarová vysvetlila poslancom situáciu z prefotenej kat. mapy, ktorá je 
súčasťou materiálov 11. OZ zo dňa 24. marca 2016, ktoré tvoria prílohu zápisnice.  
Veronika Haferová /starostka obce/  – dodala, v roku 1993 bolo prečíslovanie parciel 
a vytvárali sa parcele v CKN stave 
p. Matejík /občan/  – v tejto veci sa cíti byť poškodený a následne poslancom vysvetlil 
situáciu 
Róbert Vlček /poslanec obce/ - nevie, či im ako Obecnému zastupiteľstvu, prináleží 
rozhodovať o majetko-právnych sporoch 
p. Matejík /občan/  - je toho názoru, že nemalo byť právo užívateľské ale vlastnícke 
Veronika Haferová /starostka obce/   – prístupová cesta tam je. Problémy nastali až 
v určitom čase, kde p. Matejík chce  od prístupovej cesty odrezať druhého vlastníka domu. 
Keby chcel oplotiť časť prístupovej cesty, tým pádom sa zneprejazdní cesta druhému 
vlastníkovi domu.  Spodná časť od mostíka - tiež je časť cesty nevysporiadaná. Ako sa potom 
dostanete k svojmu domu, keď ostatní vlastníci pozemku si zahradia?  
Róbert Vlček /poslanec obce/  – či to musí mať zahradené a oplotené? 
p. Matejík /občan/  – vyjadril sa, že druhý vlastník domu  mu tam robí škodu. Chcel cestu 
upraviť 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/  - riešime tu prístupovú cestu a nie majetkové 
vysporiadania a susedské vzťahy! 
Róbert Vlček /poslanec obce/  - toto je verejné zasadnutie, upozornil p. Matejíka, aby 
súkromné veci neprezentoval, nakoľko druhá osoba tu nie je a nemôže sa brániť. Má dojem, 
že sa to tu nevyrieši, nakoľko OZ  nie je určené na to, aby rozhodovalo v majetko – právnych 
sporoch  osôb 
p. Matejík /občan/   - je potrebné prísť na tvár miesta, aby poslanci videli, čo sa tam skutočne 
deje. Cestu nemôže využívať, nemôže vyjsť ku domu 
Róbert Vlček /poslanec obce/  - navrhuje, aby komisia výstavby a dopravy, v ktorej sú 
poslanci a zamestnanci OÚ, aby sa dojednalo spoločné jednanie s druhým vlastníkom domu 
a s p. Matejíkom 
Veronika Haferová /starostka obce/   – bola na tváre miesta, bol tam aj p. Gacho, p. Jakuš. 
Boli tam spravené betónové zátarasy, ktoré   bývalý starosta dal odstrániť. V priekope bola 
navozená hlina, tesne na krajnici tej cesty a keď začalo pršať, stekalo to na cestu. To Vám p.   
bývalý starosta nariadil odstrániť 



Veronika Haferová /starostka obce/   – p. Matejík písal žiadosť o prehodnotenie pasportu 
miestnych komunikácií, a tá parcela je zastavaná plocha so spôsobom užívania 22 – čo 
znamená pozemok na ktorom je postavená inžinierska stavba , je to cestná, miestna a účelová 
komunikácia, lesná cesta, poľná cesta. Nie je v našej kompetencii, aby sme zmenili spôsob  
užívania tohto pozemku. 
 
Bude zvolaná  komisia, výstavby a dopravy,  stretnú sa na tvári miesta za účasti oboch strán 
účastníkov a p. Matejík na dohovor poskytol svoje tel. číslo.  
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie žiadosť o prehodnotenie pasportu miestnych 
komunikácii p. Jozefa Matejíka a manželky Anny Matejíkovej, bytom Púchov a prijalo 
uznesenie č. 148/2016. 
Hlasovanie: 4 poslanci ZA, 4 ospravedlnení, 1 zdržal sa, 0 proti 
Uznesenie podpísané starostkou obce dňa 30.03.2016 
 
Bod č.  8 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolór obce/ - predniesla odborné stanovisko k návrhu viacročného 
rozpočtu obce Klokočov na roky 2016-2018 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2016, ktorý bol 
spracovaný v súlade s § 9 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bol vypracovaný v súlade so 
všeobecne záväznými právnymi predpismi, so všeobecne záväznými nariadeniami obce. 
Informačná povinnosť zo strany Obce Klokočov bola dodržaná . Doporučuje predložený 
návrh k rozpočtu schváliť.  
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie Odborné stanovisko hlavného kontrolóra Obce 
Klokočov k návrhu viacročného rozpočtu Obce Klokočov na roky 2016 – 2018 a k návrhu rozpočtu 
obce na rok 2016  a prijalo uznesenie č. 149/2016 
Hlasovanie: 4 poslanci ZA, 4 ospravedlnení, 1 zdržal sa, 0 proti 
Uznesenie podpísané starostkou obce dňa 30.03.2016 
 
K ďalšiemu bodu programu – Rozpočet obce na rok 2016 vystúpil veliteľ DHZO Klokočov 
Ján Hruška s riešením stavu hasičskej zbrojnice.  
Ján Hruška /veliteľ DHZO Kloko čov / - vyjadril sa, že ani raz im neboli poskytnuté 
finančné prostriedky na opravu budovy, projekt sa tiež každý rok odkladal a budova je v čoraz 
horšom stave. Navrhuje, aby sa hasičská zbrojnica presunula do opráv budov, ktoré má obec 
v rozpočte. Chce vedieť, čo má Obecné zastupiteľstvo v pláne, a aké majú vízie, pretože 
zbrojnica stagnuje. Chce vedieť, či sa pôjde do nejakého projektu, alebo dostanú financie, za 
ktoré si svojpomocne budú budovu opravovať. V budove bývajú voľby, sú súťaže, chýba tam 
sociálne zariadenie, technika chátra. Je tu nový projekt, v ktorom sú zaradený do kategórie B 
a mohli by ísť aj vyššie, čo by znamenalo väčšie finančné prostriedky, za ktoré nakupujú 
materiál, oblečenie.  Snažia sa ako môžu, chcú vedieť plány obce, čo sa týka hasičov. Opýtal 
sa na pozemok, či je alebo nie je  prenesený – nevedia, či môžu niečo robiť, alebo je potrebné 
hľadať iné riešenie. 
 
Príchod 11:18 hod – príchod Monika Jarošová 
Pavol Dedič /poslanec obce/ – nie je pravda, že sa o hasičov nezaujímajú. Hovoril o tom aj 
s p. Horčičákom a uviedol, že je veľká škoda projektu, ktorý v minulosti bežal na opravu – 
rekonštrukciu zbrojnice. Vidí, že sa starajú, robia v obci prevenciu, venujú sa deťom, ich 
prácu si váži. Dal návrh, skúsiť dať zbrojnicu presťahovať do Vrchpredmiera - je tam budova, 
sú tam garáže 
Ján Horčičák /člen DHZO Klokočov/ – vo Vrchpredmieri nie sú vykurované garáže, 
z hľadiska požiaru a čo sa týka dostupnosti  je to nevyhovujúce, je to odľahlé miesto. Obec 



má povinnosť zo zákona vybudovať hasičskú zbrojnicu. Je potrebné s niečím začať, zavolať 
statika, aby sa vyjadril,  či sa dá nadstavovať zbrojnica alebo nie  
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – už sa viac krát pýtala, kto je za požiarnikov z obce 
zodpovedný. S požiarnikmi sa zapodievajú vždy, keď sa dalo, aj rozpočet zvýšili, lebo chceli 
niečo opravovať, momentálne ale nie je z čoho. Opýtala, sa či pozemok pod budovou je 
obecný  
Štefan Valčuha /člen DHZO Klokočov/ – pripomienka k projektu – keď začali stavať 
cvičisko, odpracovali tam veľa hodín, všetko si sami urobili. Chceli tam altán stavať, ale mali 
s tým problémy. A čo sa týka aj projektu bolo im povedané,  po jaseň si majú zamerať, chceli 
aj prístupový chodník – pristaviť si vežu , toaletu – následne že nemôžu nič robiť, nakoľko sa 
jedná o urbársky pozemok a nedostanú povolenie 
Veronika Haferová /starostka obce/ –  čo sa týka parcely vedľa hasičskej zbrojnice – 
urbarialisti nemôžu predávať, dali to do nájmu na 50 rokov, s tým, že keby sa s tým chcelo 
niečo robiť, aj keď to je v užívaní, stavebné povolenie by sa dostalo  
František Krišťák /občan/ – je nový zákon, že urbársky majetok sa môže predať, nevie, 
prečo by nešlo spraviť niečo pre hasičov  
Róbert Vlček /poslanec obce/  – osloviť vedenie urbáru a dohodnúť sa s nimi 
Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka OÚ/ - je tam urbársky pozemok a časť bola zameraná 
geometrickým plánom, budova hasičskej zbrojnice je zapísaná na LV, ďalšia parcela od cesty 
dozadu – nato je nájomná zmluva od urbáru na 50 rokov, kde príloha je projekt spracovaný 
Ing. Jurgom. Účelom nájmu je prevádzkovanie už postavenej hasičskej zbrojnice a jej 
modernizácia podľa priloženej projektovej dokumentácie. Ak sa bude postupovať podľa 
projektu, urbár proti tomu nebude mať nič  
Ján Hruška /veliteľ DHZO Kloko čov /  – čo sa týka projektu, je zrobená len časť, nikto sa 
nepýtal, nezaujímal – nebola predložená kalkulácia položiek, koľko bude čo stáť. Je ochotný  
chodiť sa aj informovať niekde, ale nevie či projekt prejde a či je obec schopná 5% 
spoluúčasti 
-žiada, aby poslanci zaujali stanovisko, či sa budova zbrojnice presunie do rozpočtu - do 
opráv budov 
-či sa vyčlenia finančné prostriedky, aby zatiaľ urobili menšiu opravu, alebo v prípade výzvy 
sa mohli žiadať fin.prostr. 
Ján Horčičák /člen DHZO Klokočov/ - čo sa týka rozpočtu – opravy budov, už roky nie je 
hasičská zbrojnica zahrnutá do opráv. Budova nie je hasičov, ale obce. Z rozpočtu majú 
dostať peniaze na podporu, nie na budovu.  
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – za tento rok sa snažili všetky dlžné faktúry dať do 
rozpočtu, aby sa dlhu zbavili a na rok sa môže uvažovať nad vecami, ktoré sú rozsiahlejšie 
a posunú obec vpred. Tento rok sa v tejto situácii nevyrieši nič, lebo skutočne na to nie sú 
finančné prostriedky pokiaľ sa nevyrovnajú  dlhy 
Ján Hruška /veliteľ DHZO Kloko čov /  – opýtal sa, či sa  to presunie do plánu opráv budov, 
aby to bolo na ďalšie roky zahrnuté 
Ján Horčičák /člen DHZO Klokočov/ - podotkol, že nevie ako sa bude riešiť situácia, keď 
spadne strecha, už na to upozorňoval 
Róbert Vlček /poslanec obce/ – ak je strecha skutočne v havarijnom stave – ide o to, aby 
nezanedbali povinnosť pri správe cudzieho majetku. Pýta sa, kde by sa malo ubrať a dať 
hasičom? 
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/ – v rozpočte, v kapitole  Komunikácie, ostali ešte 
finančné prostriedky – je to položka, ktorá je nerozpočtovaná, v prípade, ak by boli projekty 
Veronika Haferová /starostka obce/ - navrhuje časť z nerozpočtovaných fin. prostriedkov 
presunúť na komunikácie 



Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – je potrebné zvolať komisiu a pozrieť situáciu na 
mieste a ak už je projekt, navrhuje prijať možnosť riešenie k určitému dátumu, aby sa situácia 
pohla dopredu   
Hasiči navrhujú presunúť hasičskú zbrojnicu do opráv budov, vyčleniť 10000 € a aby 
finančné prostriedky boli použité na dopracovanie projektovej dokumentácii, aby v prípade 
výzvy  žiadali finančné prostriedky 
Róbert Vlček /poslanec obce/ – pýtal sa, kto  je zodpovedný za sledovanie fondov.  Oslovil 
veliteľa DHZO Jána Hrušku, keď má kontakty, aby sa poinformoval, či nebeží výzva pre 
hasičov a z tých nerozpočtovaných peňazí, by sa vyčlenilo na rekonštrukciu budovy   
Jana Foldinová /poslankyňa obce/ - radi by uvoľnili peniaze pre hasičov aj hneď, ale je tu 
dlh, ktorý treba splácať. Čo majú robiť, splácať dlhy, výzvy na zaplatenie alebo poskytnúť 
prostriedky na zbrojnicu? Cesty tú tiež rozbité, bol tu p. Kolářík, ktorému obec dlží peniaze. 
Keď bude výzva, vyčlenia peniaze z nerozpočtovaných fin. prostriedkov a radi na projekt dajú 
Ján Horčičák /člen DHZO Klokočov/ - navrhuje, aby sa stavebná komisia stretla a aby sa šli 
spoločne pozrieť na stav hasičskej zbrojnice a prijať stanovisko 
Róbert Vlček /poslanec obce/  - nie je členom komisie, ale v prípade stanovenia termínu 
stretnutia dať mu vedieť a pôjde s komisiou aj on na tvár miesta  
Jana Foldinová /poslankyňa obce/ - predtým sa nikto nechodil sťažovať, toto nevyriešime 
zo dňa na deň 
Štefan Valčuha /člen DHZO Klokočov/  – prevencia sa posiela do Čadce na ORHaZZ, 
Prevenciu budú robiť aj v budove hasičskej zbrojnice a on ako preventivár musí urobiť 
objektívny zápis, v prípade keby sa niečo stalo, je tam veľa nedostatkov, ktoré treba odstrániť 
vrátane revíznej správy elektroinštalácie 
Ján Hruška /veliteľ DHZO Kloko čov / – informoval OZ o stave hasičskej zbrojnici, svoju 
povinnosť splnil 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/ - navrhuje, zatiaľ hasičov presťahovať do 
Vrchpredmiera, keď budova v Klíne je v havarijnom stave a keď bude výzva, vyčlenia sa 
finančné prostriedky na 5% spoluúčasť z obecného rozpočtu  
Róbert Vlček /poslanec obce/  – navrhuje osloviť odborne spôsobilú osobu, aby posúdila 
stav hasičskej zbrojnice, či budova spĺňa alebo nespĺňa bezpečnostné požiadavky 
Obecné zastupiteľstvo odporúča  vedeniu obce zabezpečiť prehliadku požiarnej zbrojnice 
DHZO Klokočov, odborne spôsobilou osobou, čo sa týka bezpečnosti budovy, Termín:  
27. Máj 2016 a prijalo uznesenie č. 150/2016. 
Hlasovanie: 6 poslanci ZA, 4 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
Uznesenie podpísané starostkou obce dňa 30.03.2016 
 
Ján Hruška /veliteľ DHZO Kloko čov / -  predniesol návrh rozpočtu DHZO Klokočov na 
rok 2016 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ - zasadala finančná komisia ku všetkým návrhom 
rozpočtu, porovnávali aj s minulým rokom a pre tento rok je mierne navýšený ako v minulom 
roku , ale ich návrh rozpočtu znížili. Komisia sa zhodla na tom, že pre tento rok vyčlenia aj 
pre dôchodcov finančné prostriedky, nakoľko minulý rok nemali žiadne stretnutie, z toho 
dôvodu u hasičov rozpočet znížili  
Ján Hruška /veliteľ DHZO Kloko čov / - odôvodnil jednotlivé položky z návrhu rozpočtu 
DHZO Klokočov a nesúhlasí, aby sa z ich rozpočtu uberalo 
Celá diskusia DHZO Klokočov, čo sa týka stavu  hasičskej zbrojnice a návrhu rozpočtu  je 
zaznamenaná na zvukovom zázname, ktorý tvorí prílohu zápisnice z 11. zasadnutia OZ  a je 
zverejnený na web stránke obce. 
Pavol Dedič /poslanec obce/ - každý z poslancov by rád vyčlenil finančné prostriedky, ktoré 
by potrebovali. Je tu situácia aká je a nie je z čoho im fin.prostriedky vyčleniť. 



Ján Hruška /veliteľ DHZO Kloko čov / – predniesol  správu o činnosti DHZO  
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – informovala sa, ako to dopadlo s Á 
viou od hasičov 
Veronika Haferová /starostka obce/ - rozprávala s p. Hruškom, dobré by bolo nechať Áviu 
na obci na náhradné diely na Áviu, ktorú má obec 
Ján Horčičák /veliteľ DHZO Kloko čov / - niektoré diely sú tam nové /výfuk/, sú u toho 
pneumatiky, sú tam veci, ktoré obec využije 
Veronika Haferová /starostka obce/ - zistíme, čo bude výhodnejšie, či Áviu odhlásiť - 
 koľko by sa za ňu platilo 
Ján Horčičák /veliteľ DHZO Kloko čov / - upozornil, aby sa to stihlo do júna, z dôvodu, že 
končí STK, potom bude treba aj poistku zaplatiť 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolór obce/ - keď sa vyraďuje neexistujúce staré vozidlo   
Róbert Vlček /poslanec obce/ - zo zákona obec je povinná zabezpečiť chod DHZO, keď sa 
peniaze vyčerpajú a hasiči budú potrebovať ďalšie, tak sa budú pre nich hľadať. Nebol to 
úmysel im ublížiť, uberalo sa každému 
Ján Hruška /veliteľ DHZO Kloko čov / - obec by mohla zabezpečiť aj iné veci, keď treba 
niečo vybaviť telefonuje zo svojho telefónu, používa súkromné auto – tiež má náklady 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolór obce/ - ak je dohoda o vykonaní práce, a v dohode je, že obec 
Vás môže vyslať na služobnú cestu, tak cestovný príkaz sa dá podpísať starostkou obce, 
a bude vyplácané cestovné a stravné  
Ján Hruška /veliteľ DHZO Kloko čov / - informoval o ďalšom bode programe – Správe 
o činnosti DHZO Klokočov 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie  správu o činnosti DHZO Klokočov ako 
informatívnu a prijalo uznesenie č. 151/2016 
Hlasovanie: 5 poslanci ZA, 3 ospravedlnení, 1 zdržal sa, 0 proti 
Uznesenie podpísané starostkou obce dňa 30.03.2016 
 
Bod č. 13  
Poverenie na vykonanie preventívnej protipožiarnej kontroly 
Štefan Valčuha /člen DHZO Klokočov/ - na minulom rokovaní OZ bol schválený päťročný 
plán a následne vysvetlil akou formou sa päťročný plán zostavuje. Je ešte potrebné schváliť 
poverenie na vykonanie preventívnej protipožiarnej kontroly. Na základe toho tlačiva, obec 
poveruje členov DHZO, ktorí vykonávajú preventívne protipožiarne kontroly v obci. 
Vychádza zo zákona 314/2001 Z.z. Na internete počul výroky, že sa na nich obyvatelia 
sťažujú a že či majú právo vstúpiť na pozemok. Ak sa to nevyrieši, členovia budú odmietať 
vykonávať prevenciu a obec je povinná zabezpečiť si prehliadkovú skupinu cez ORHaZZ 
Čadca. Následne vysvetlil postup vykonávania preventívnej protipožiarnej kontroly.  
Ján Hruška /veliteľ DHZO Kloko čov/ - k uvedenej veci sa vyjadril, že to nemuselo byť tak 
povedané, že hasiči sa dobiedzajú. Keď ich niekto nechce pustiť,  nemusí, preventivár zapíše 
do zápisnice, že dom skontrolovaný nebol a z akého dôvodu, odovzdá sa to na úrad a na OZ 
sa to prejedná. Následne sa vykonávajú  dohliadky 
Pavol Dedič /poslanec obce/ - treba to aj hlásiť v rozhlase, že sa preventívne kontroly budú 
vykonávať, alebo povedať aj poštárkam, aby ľudí informovali, pri roznášaní pošty 
Štefan Valčuha /člen DHZO Klokočov/ - právnickým, podnikajúcim osobám sa zvlášť 
posiela oznámenie, že sa bude preventívna kontrola vykonávať a rodinné domy sa hlásia 
v rozhlase 
Veronika Haferová /starostka obce/ - nechce aby došlo k nedorozumeniu, alebo aby riešili 
zbytočné spory a dodala, že p. kontrolórka prečítala, že to je zo zákona 
Štefan Valčuha /člen DHZO Klokočov/ - ľudia sa ho pýtajú na kominára, opýtal sa, či obec 
má spoluprácu s kominárom 



Veronika Haferová /starostka obce/ - má kontakt na kominára p. Cvikla, na široké okolie je 
len ten, ale kvôli jednému komínu nechodí. Robia to tak, že sa spíše niekoľko domov naraz 
a zavolajú ho. p. Cvikel hovoril, že je problém sa aj do kominárskeho cechu sa dostať a je 
veľmi málo kominárov 
František Krišťák /občan/ - opýtal sa poslancov, či sa bude prejednávať jeho žiadosť. Bolo 
mu povedané, že áno 
Veronika Haferová /starostka obce/ - odpovedala, že žiadosť bola doručená v stredu, 
materiály na OZ boli už zaslané. Povedala, že bude len o žiadosti informovať – musia sa 
k tomu nachystať pre poslancov podklady  
Obecné zastupiteľstvo schválilo poverenie na vykonanie preventívnej protipožiarnej 
kontroly a prijalo uznesenie č. 152/2016. 
Hlasovanie: 6 poslanci ZA, 3 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
Uznesenie bolo podpísané dňa 30.03.2016 
Ján Hruška /veliteľ DHZO Kloko čov/ - všetkým sa poďakoval a dal ešte návrh, aby sa pred 
ZŠ dalo zábradlie, deti hneď vybehnú zo školy na zástavku, cesta je frekventovaná  
Ing. Jarmila Kriš ťáková /riaditeľka ZŠ/ - boli tam už zo správy ciest, zástavka je presne 
ako je vstupná brána stĺpik, to má byť zástavka  – tak to majú označené. Aj to tam merali, by 
prišli umiestniť zástavku a od brány smerom k bytovkám, by musel byť vyhradený priestor, aj 
autobusy- nebolo by kde parkovať, ale do dnešného dňa ešte neprišli. V minulosti sa riešili aj 
retardéry, ale tie nemôžu dať kvôli rozorávaniu cesty. Boli umiestnené značky 
Štefan Valčuha /člen DHZO Klokočov/ -  Klokočov je obklopený samými zástavkami, 
navrhuje pred školu dať pevné zábradlie – dodržať vzdialenosť, keď vybehne žiak zo školy, 
aby nevbehol na cestu, ďalej rozšíriť chodník o 1 m a autobusovú zástavku presunúť pred 
námestie. 
 
Bod č. 9 
Rozpočet:  ZŠ Klokočov 
Ing. Jarmila Kriš ťáková /riaditeľka ZŠ/  – informovala o návrhu rozpočtu pre ZŠ. Pribudla 
im škola v prírode, ktorá sa ešte uskutoční, lyžiarský kurz bol vyčerpaný. Pribudli dotácie na 
nákup učebníc AJ, prešiel im ešte jeden projekt – z toho dôvodu sa príjmy budú ešte 
upravovať.  Výdavky – majú obmedzené, čo sa musí dávať na mzdy a na prevádzku. Tento 
rok má v pláne popod parapety omietnutie, sieťka opadáva, v streche sú diery. Z peňazí čo 
majú v rozpočte chcú urobiť najnutnejšie opravy.   
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – v jedálni je rozpočet je rovnaký 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/ - poprosila všetkých riaditeľov školských zariadení, ak 
by bolo možno, či by vedeli z rozpočtu nájsť fin.prostriedky na vianočné trhy, mikulášske 
balíčky. CVČ nám pomohlo s mikulášskymi balíčkami aj vlani, z predaja punču sme  výťažok 
dali na ihrisko 
Po dohode sa z položky údržba z jedálne ZŠ vyčlenila 200 € na Vianočné trhy + Mikuláš 
Z návrhu rozpočtu MŠ sa vyčlenilo z položky časopisy 200€ 
Riaditeľ CVČ vyčlenil z položky inzercia. 200 a bude to zvlášť položka 
Obecné zastupiteľstvo schválilo  rozpočet ZŠ, ŠJ a ŠKD Klokočov na rok 2016 s úpravami 
a prijalo uznesenie č. 153/2016 
Hlasovanie: 6 poslanci ZA, 3 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
Uznesenie podpísané starostkou obce dňa 30.03.2016 
 
Bc. Ingrid Časnochová /riaditeľka MŠ/ -  informovala OZ o návrhu rozpočtu pre MŠ na rok 
2016.  
Z návrhu rozpočtu MŠ sa vyčlenilo z položky časopisy 200€ 



Obecné zastupiteľstvo schválilo  rozpočet MŠ Klokočov na rok 2016 s úpravami a prijalo 
uznesenie č. 153/2016. 
Hlasovanie: 6 poslanci ZA, 3 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
Uznesenie podpísané starostkou obce dňa 30.03.2016 
 
Rozpočet CVČ 
PaedDr. Ľ. Kadura /riaditeľ CVČ/ – informoval OZ o návrhu rozpočtu obce CVČ na rok 
2016  - je tam navýšenie rozpočtu, navýšené je v položke pre p. Čerňanského, chcú si ho 
udržať, nakoľko dostal ponuku do Terchovej, ďalej na zakúpenie pomôcok, žiaci reprezentujú 
vo futbale, v basketbale, propagácia CVČ a tým aj obce, vytvorenie vlastnej web stránky 
CVČ Klokočov, súťaže v basketbale, spotrebný materiál – suroviny na varenie, pečenie 
Riaditeľ CVČ vyčlenil z položky inzercia. 200 a bude to zvlášť položka 
Obecné zastupiteľstvo schválilo  rozpočet  CVČ Klokočov na rok 2016 s úpravami, zobralo 
na vedomie rozpočet CVČ Klokočov na roky 2017-2018 a prijalo uznesenie č. 153/2016. 
Hlasovanie: 6 poslanci ZA, 3 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
Uznesenie podpísané starostkou obce dňa 30.03.2016 
 
Rozpočet obce Klokočov 
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/ - informovala OZ o jednotlivých položkách návrhu 
rozpočtu obce na rok 2016. Rozpočet bol položka po položke prejednaný na finančnej komisii 
a následne informovala poslancov o jednotlivých položkách v návrhu rozpočtu obce na rok 
2016. Návrh rozpočtu tvorí prílohu zápisnice. 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/  – neuhradené faktúry, či sa  tento rok uhradia  
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/ – predpokladá, že tento rok by sa vyplatili všetky 
faktúry, ktoré sú na zozname neuhradených faktúra aj z minulých rokov /pozn. zoznam faktúr 
tvorí prílohu zápisnice/ sa faktúry vyplatia. Nie je tam zahrnutá faktúra p. Kolářikovi, 
z dôvodu, že je to u právnika a spoluúčasť na projekty, ktorú sú podané 
Obecné zastupiteľstvo schválilo programový rozpočet Obce Klokočov na rok 2016 podľa 
predloženého návrhu s úpravami, zobralo na vedomie programový rozpočet Obce Klokočov 
na roky 2017-2018 a prijalo uznesenie č. 153/2016 
Hlasovanie: 5 poslanci ZA, 3 ospravedlnení, 1 zdržal sa, 0 proti 
Uznesenie podpísané starostkou obce dňa 30.03.2016 
 
Bod č. 10 
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/  - predniesla predmetný bod rokovania a v novelizácii 
VZN sa upravili položky na základe schváleného rozpočtu 
K novelizácii VZN neboli žiadne pripomienky 
Obecné zastupiteľstvo schválilo novelizáciu č. 6/2016 VZN č. 3/2012 o určení výšky dotácie 
na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území 
obce Klokočov s úpravami 
Hlasovanie: 6 poslanci ZA, 3 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
Uznesenie podpísané starostkou obce dňa 30.03.2016 
 
Bod č. 11 
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/   - predniesla predmetný bod rokovania VZN vyplýva 
zo školského zákona, čo sa týka oznámení, bude to vyvesené na web stránke obce a na 
nástenkách OÚ Klokočov  
K VZN neboli žiadne pripomienky 
Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN č. 1/2016 o určení miesta a času zápisu detí  
do 1. Ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Klokočov  



Hlasovanie: 6 poslanci ZA, 3 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
Uznesenie podpísané starostkou obce dňa 30.03.2016 
 
Z dôvodu, že bol dostatočný počet poslancov na schválenie odpredaja z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa, do bodu programu bo dodatočne zaradený bod J. Stopka Stonava 
Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka OÚ/ - oboznámila poslancov s predmetným bodom 
rokovania. Ide o dvojfázový krok. Zámer bol už schválený, je potrebné schváliť odpredaj 
Obecné zastupiteľstvo schválilo odpredaj  parcely, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, p. 
J. Stopkovi, bytom Stonava a prijalo uznesenie č. 154/2016. 
Hlasovanie: 6 poslanci ZA, 3 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
Uznesenie podpísané starostkou obce dňa 30.03.2016 
Celé znenie uznesenia tvorí prílohu zápisnice.  
Starostka obce vyhlásila prestávku 
Prestávka ukončená 14:40 
 
Bod č. 14 
Veronika Haferová /starostka obce/ – OCR Čadca nebol uhradený členský príspevok. 
Dohodla sa s nimi na splátkovom kalendári, chceli obec aj z členstva vylúčiť 
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/ – splátkový kalendár je zahrnutý aj v rozpočte 
Obecné zastupiteľstvo schválilo splátkový kalendár Organizácii cestovného ruchu Kysuce, 
Námestie slobody 30, 022 01  Čadca a prijalo uznesenie č. 156/2016  
Hlasovanie: 5 poslanci ZA, 3 ospravedlnení, 1 zdržal sa, 0 proti 
Uznesenie podpísané starostkou obce dňa 30.03.2016 
Ing. Jarmila Kriš ťáková /riaditeľka ZŠ/ - cez OCR, s ktorou chystajú jedno stretnutie 
z Veľkej Británie, europoslancov, keby sa neplatil členský príspevok, tak by boli z projektu 
vylúčení 
 
Bod č. 15 
Veronika Haferová /starostka obce/ - jedna sa o cestu na Rybároch, dostala stavebné 
povolenie, len je cesta neprejazdná. Materiál by kúpili, len potrebujú techniku. Spoločne s p. 
Čagaľom zvolajú stavebnú komisiu. Prešli by úseky a stanovia prioritu, ktoré cesty treba robiť  
skôr 
Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť o výpomoc s technikou pri oprave cesty p. Slávke 
Pavlasovej, bytom Rybárie a prijalo uznesenie č. 157/2016 
Hlasovanie: 5 poslanci ZA, 3 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti, 1 neprítomný 
Uznesenie podpísané starostkou obce dňa 30.03.2016 
 
Rôzne  
Veronika Haferová /starostka obce/ - predložila členov do rady ZŠ a rady MŠ za 
zriaďovateľa na schválenie 
Obecné zastupiteľstvo schválilo delegátov do rady ZŠ Klokočov: Pavol Dedič, Anna 
Gulčíková, Jaroslava Jarošová, Milan Krenželok 
Hlasovanie: 6 poslanci ZA, 3 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
Pavol Dedič /poslanec obce/ - do rady MŠ navrhuje Janu Foldinovú 
Obecné zastupiteľstvo schválilo člena do rady MŠ: Janu Foldinovú 
Hlasovanie: 5 poslanci ZA, 3 ospravedlnení, 1 zdržal sa, 0 proti 
Uznesenie podpísané starostkou obce dňa 30.03.2016 
 
 
 



Diskusia 
Veronika Haferová /starostka obce/  – informovala poslancov: 
-oslovilo ju poľovnícke združenie, žeby chceli mať miestnosť ako poľovnícke združenie, že 
ako je požiarna zbrojnica 
-žiadosť p. Krišťáka, ktorá bude predmetom budúceho zasadnutia OZ. Jedná sa o odkúpenie 
pozemku vo vlastníctve obce. Pozemok bude slúžiť na výstavbu rodinného domu 
-v obci je NKU, kontroluje sa rok 2015 
-bilboard na urbárskom pozemku pred OÚ je v štádiu riešenia u právnika, zmluva bola 
uzatvorená na desať rokov, v ktorej sa zaviazali, že budú platiť nájomné. Minulý rok chceli 
nájom predĺžiť, ale nakoľko je to urbársky majetok, odkázala ich na vlastníka pozemku. Oni 
teraz žiadajú vrátiť fin.prostriedky 
-žiadosť p. J. Želieckeho o dopustenie poplatku za KO 
-žiadosť p. P. Šipula o odpustenie poplatku za odvoz KO 
 
Odchod Monika Jarošová 15:05 hod.  
-vrátila sa k žiadosti p. Krišťáka. Jedná sa o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce. 
Pozemok bude slúžiť na výstavbu rodinného domu 
Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka OÚ/  - sú to plochy občianskej vybavenosti 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolór obce/  – v územnom pláne to nie je určené na zástavbu RD. 
Zmena územného plánu by bola náročná časovo, aj finančne.  Do sumy pozemku by sa 
musela zahrnúť aj suma za zmenu územného plánu.  Keď sa to v územnom pláne zmení na 
výstavbu rodinných domov, je to automaticky stavebný pozemok a ten je drahý 
Pavol Dedič /poslanec obce/  – treba mu vysvetliť, o čo sa jedná 
Veronika Haferová /starostka obce/  - informovala poslancov, ohľadom uznesenia č. Bolo 
to dané právnikovi a ten sa vyjadril, že náklady treba vymáhať od SSE, že urobila zmenu bez 
súhlasu vlastníka  
Odchod Monika Jarošová 15:05 hod 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolór obce/  – napísať list, že sa obec domnieva, že z ich strany sa 
stala chyba, že zmena bola vykonaná bez súhlasu vlastníka. Do budúcna si dajú pozor, aby 
bol súhlas vlastníka a môžu situáciu aj prehodnotiť 
 
Prílohu zápisnice tvoria celé znenie uznesení, materiály k zasadnutiu OZ a zvukový záznam. 

Koniec 15:20 
 

 

 

 

 

 

Príloha 

 

 



Z Á V E R 

 

Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie  ukončila. 

 

V Klokočove  24. marec 2016 

 

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

Mgr. Paula Pápolová .................................................... 

 

 

       

                  Veronika Haferová  
                          starostka obce 


