
Zápisnica zo 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa  
27. júna 2016 

________________________________________________________ 
 
Začiatok zasadnutia: 9:00 hod. 
Štrnáste 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 
     Monika Jarošová 
     Róbert Vlček 
     Pavol Dedič 
                Jana Foldinová           
Ospravedlnení: Ing. Radoslav Zajac 
                         Pavol Čagaľa 
    Ľuboš Stríž 
    Jozef Gacho 
 
Voľba návrhovej komisie a overovateľov 
 
Návrhová komisia:  Vlasta Kašíková, Pavol Dedič 
Overovatelia:              Monika Jarošová, 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 bol doplnený bod programu: 
22g) Žiadosť o súhlasné stanovisko k výstavbe rekreačnej chaty – Ing. R. Hatala, bytom ČR 
Poslanci sa dohodli na zmene poradia bodov v programe rokovania.  
Obecné zastupiteľstvo schválilo program rokovania a prijalo uznesenie č. 161/2016. 
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 4 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Bod programu 5) Informácie o verejnom osvetlení – Návrh zmluvy 
p. Zigo /zástupca SSE/ – predstavil ponuku verejného osvetlenia od SSE pre obec Klokočov. 
Ponuka spočíva v tom, že by sa staré svietidlá nahradili novými led svetlami – menili by sa 
svietidlá, výložníky a rozvádzače. Prestali by chodiť faktúry na verejné osvetlenie od SSE, 
prišla by len jedna faktúra, ktorá by obsahovala samotnú dodávku el. energie – servis 
a pravidelné revízie. Ďalej informoval OZ aj o možnosti nočného svietenia a nastavenia 
šetrenia. Životnosť svietidiel 25 rokov s garanciou po celú dobu. Je možnosť vybrať si 
z varianty, že sa vymenia svietidlá kus za kus (súčasný stav 474 svietidiel) resp. z varianty 
s navýšením svietidiel, kde by klesli náklady na jednu lampu. Počas doby viazanosti, je 
možné svietidlá doplniť podľa potreby. Vedia pomôcť aj s verejným obstarávaním. 
Referencie môžu podať obce, v ktorých už projekt robili (Porubka, Lietava, Liptovská 
Štiavnica).  
Veronika Haferová /starostka obce/ – opýtala sa, či v mesačnom poplatku je zahrnutá aj 
údržba, revízie 
p. Zigo /zástupca SSE/ - je to v poplatku zahrnuté 
Róbert Vlček /poslanec obce/  – opýtal sa na nastavenie intenzity svietivosti 
p. Zigo /zástupca SSE/ - dajú sa nastaviť jednotlivé vetvy 



Pavol Dedič /poslanec obce/  - opýtal sa, či je ponuka vypracovaná na obdobie 15 rokov 
p. Zigo /zástupca SSE/ - predložená ponuka je na obdobie 15 rokov, po 15 rokoch svietidlá 
prejdú pod obec, a môžeme sa rozhodnúť či budeme pokračovať v zmluve ďalej alebo sa bude 
o to obec starať. Po 15 rokoch to bude ponížené už o investíciu svietidiel 
Róbert Vlček /poslanec obce/ - následne oslovil p. Ziga, aby vysvetlil OZ problematiku 
prechodu  majetku celej sústavy pod systém SSE a potom späť pod obec. 
 Po bližších informáciách p. Ziga, čo sa týka prechodu majetku po uplynutí doby pod 
obec, ďalších informáciách o verejnom osvetlení a po ukončení diskusie boli podané návrhy. 
Celá diskusia je zaznamenaná na zvukovom zázname, ktorý tvorí prílohu zápisnice a je 
zverejnený na web stránke obce.  
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ - navrhuje presne z dokladov vypočítať, koľko obec 
stojí osvetlenie. Je potrebné zistiť reálny stav – mesačné náklady na osvetlenie a údržbu, lebo 
boli platené aj staré faktúry; zistiť náklady za rok 2015 a či skutočne je ponuka pre obec 
výhodná.  
Róbert Vlček /poslanec obce/  –  zistiť náklady za elektriku minimálne za dva roky dozadu; 
v prípade ak by sa ich ponuka prijala, dohodnúť sa s nimi a porozmýšľať aj ohľadne internetu, 
rozhlasu; dať pozor aj na  odkúpnu spätnú hodnotu po 15  rokoch 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie  informácie o verejnom osvetlení od firmy SSE, 
ktoré prezentoval p. Radovan Zigo  a odporučilo vedeniu obce vypracovať celkové náklady 
na údržbu verejného osvetlenia a spotrebovanú    elektrickú energiu za roky 2014 a 2015 
Termín: do 14 dní a prijalo uznesenie č. 162/2016. 
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 4 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Bod programu č. 6) Správa o plnení uznesení z posledných zastupiteľstiev 
V tomto bode programu bola predložená  správa o kontrole plnenia uznesení prijatých na 11. 
a 12. zasadnutí OZ.  
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu o plnení uznesení ako informatívnu 
a prijalo uznesenie č. 163/2016. 
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 4 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Bod č. 7)  Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra obce na II. Polrok 2016 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – na finančnej  komisii navrhovali z plánu kontrolnej 
činnosti vypustiť bod č. 4  a bod č. 8. Na základe nezrovnalostí, ktoré boli zistené pri kontrole 
navrhuje doplniť:  
1. Kontrolu obecného vodovodu za rok 2015 – všetky príjmy a výdavky  
2. dať do súvisu TJ Klokočov – účtovné doklady za rok 2015 – príjmy a výdavky 
Anna Gulčíková /kontrolórka obce/ - v bode č. 5 sa opravuje vykonanie inventarizácií 
pokladničných hotovosti v III. štvrťroku 2016.  

Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na II. Polrok 2016 tvorí prílohu zápisnice. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na II. polrok 2016 
s úpravami a prijalo uznesenie č. 164/2016. 
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 4 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
      
Bod č. 8) Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu Obce Klokočov za 
rok 2015 
Anna Gulčíková /kontrolórka obce/ - predniesla stanovisko hlavnej kontrolórky obce 
k záverečnému účtu Obce Klokočov za rok 2015 s výhradami  
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie  stanovisko hlavného kontrolóra obce 
k Záverečnému účtu obce Klokočov za rok 2015 a prijalo uznesenie č. 165/2016. 
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 4 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 



Pred začatím ďalšieho bodu programu rokovania poslanec Pavol Dedič poďakoval 
všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na prácach a opätovnom sfunkčnení 
ihriska na Kašanke. Taktiež sa poďakoval Romanovi Koniarovi, ktorý na ihrisku strávil 
množstvo svojho času a hlavne pri dokončovaní.  
 Poslanci sa dohodli na odmene p. Koniarovi, za jeho obetavú prácu.  
 
Bod č. 9) Správa nezávislého audítora pre Obecné zastupiteľstvo a štatutárny orgán 
obce Klokočov 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu nezávislého audítora k Záverečnému 
účtu obce Klokočov za rok 2015 a prijalo uznesenie č. 166/2016 
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 4 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Bod č. 10a)  Oboznámenie o výsledku kontroly účtovníctva a rozpočtovníctva NKÚ SR 
a prijatie opatrení 
Veronika Haferová /starostka obce/ – informovala poslancov o výsledku, ktorú vykonával 
NKÚ, prostredníctvom listu zaslaného z  NKÚ. Prečítala zistené nedostatky, ktoré zistil 
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky v rámci kontroly účtovníctva a rozpočtovníctva 
samosprávy v obci Klokočov v čase od 15.02.2016 do 23.05 2016. Následne prečítala 
opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov uvedených v Protokole o výsledku kontroly 
účtovníctva a rozpočtovníctva samosprávy. 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu NKÚ SR o výsledku kontroly účtovníctva 
a rozpočtovníctva obce Klokočov, ktorú  predložila starostka obce; prijaté opatrenia na 
odstránenie nedostatkov uvedených v protokole, vypracované správou vedenia obce 
a prijalo uznesenie č. 167/2016. 
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 4 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 

Poslanci majú možnosť nahliadnuť do Protokolu o výsledku kontroly účtovníctva 
a rozpočtovníctva samosprávy, ktorý sa nachádza v kancelárii starostky obce a je 
k nahliadnutiu.  
     
Bod č. 10b) Záverečný účet obce za rok 2015 
V tomto bode programu bol prejednaný záverečný účet obce za rok 2015. 
Obecné zastupiteľstvo prejednalo Záverečný účet obce za rok 2015; schválilo Záverečný 
účet obce za rok 2015 s výhradami a prijalo uznesenie č. 168/2016. 
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 4 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Bod č. 10c) Schválenie  prolongácie kontokorentného úveru č. 31/004/12 
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/ – predniesla predmetný bod. Uviedla, že k 28.07.2016 
končí predĺženie prolongácie úveru, z toho dôvodu je potrebné prolongáciu ďalej predĺžiť.  
Róbert Vlček /poslanec obce/ - v diskusii dodal, že sa prolongácia schvaľuje za podmienok, 
že sa ostatné ustanovenia v pôvodnom dodatku  meniť nebudú 
Obecné zastupiteľstvo schválilo prolongáciu kontokorentného úveru č. 31/004/12 na dobu 
jeden rok a prijalo uznesenie č. 169/2016 
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 4 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Bod č. 11) Výsledky inventarizácie majetku obce k 31.12.2015 
Elena Stopková /pracovníčka OÚ/ - informovala OZ o výsledkoch inventarizácie majetku 
obce k 31.12.2015. Inventarizačné zápisy z obce, ZŠ, MŠ, ŠJ boli predložené do materiálov. 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ - opýtala sa na účet Peniaze na ceste 
Veronika Haferová /starostka obce/ - informovala OZ, že telefonovala s vyšetrovateľom – 
bolo potrebné ešte vyhotoviť znalecký posudok znalcom z odboru účtovníctva. 



Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu o výsledkoch inventarizácie majetku, 
záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce Klokočov k 31.12.2015 a prijalo uznesenie č. 
170/2016. 
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 4 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Bod č. 12)  Správa o hospodárení ZŠ Klokočov za rok 2015, MŠ, CVČ 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ - informovala OZ o hospodárení ZŠ Klokočov za rok 
2015 a o jednotlivých účtovných položkách z rozpočtu. 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu o hospodárení ZŠ Klokočov a ŠJ za rok 
2015. V prípade potreby sa bude rozpočet upravovať v priebehu roka a prijalo uznesenie  
č.  171A/2016. 
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 4 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ - informovala OZ o hospodárení MŠ Klokočov za rok 
2015 a o jednotlivých účtovných položkách z rozpočtu.  
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu o plnení rozpočtu MŠ Klokočov za rok 
2015. V prípade potreby sa bude rozpočet upravovať v priebehu roka a prijalo uznesenie  
č. 171B/2016. 
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 4 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/ - informovala OZ o hospodárení CVČ Klokočov za rok 
2015 a o jednotlivých účtovných položkách z rozpočtu.  
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu o hospodárení CVČ Klokočov za rok 
2015. V prípade potreby sa bude rozpočet upravovať v priebehu roka a prijalo uznesenie  
č. 171C/2016. 
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 4 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Bod č. 13) Správa o nedoplatkoch na DZN, na komunálnom odpade, vodné, stočné, 
elektrická energia, nájomné na kúrení k 31.12.2015 
Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka OÚ/ - informovala OZ o nedoplatkoch na DzN a dani za 
psa k 31.12.2015. Posielajú sa upomienky na doručenku. Časť nedoplatkov je uhradená, sú 
spísané aj splátkové kalendáre 
Mgr. Paula Pápolová /pracovníčka OÚ/ - informovala OZ o nedoplatkoch na komunálnom 
odpade k 31.12.2015. Časť nedoplatkov je uhradená, sú spísané splátkové kalendáre a ľudia 
splácajú postupne nedoplatky aj od roku 2009 
Anna Koniarová /pracovníčka OÚ/ - informovala OZ o nedoplatkoch na nájomnom na 
kúrení  k 31.12.2015. Nedoplatky na el. energii neeviduje. 
Elena Stopková /pracovníčka OÚ/ - informovala OZ o nedoplatkoch na nájomnom 
k 31.12.2015. Niektorí neplatiči sa riešia súdnou cestou, nakoľko tam iná možnosť nebola. 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu o nedoplatkoch na DZN, na 
komunálnom odpade, vodné stočné, elektrická energia, nájomné na kúrení k 31.12.2015 
ako informatívnu; uložilo správe obce dôsledne vymáhať nedoplatky  a prijalo uznesenie  
č. 172/2016.  
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 4 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
 
 
 
 



Bod č. 14) VZN obce Klokočov č.  2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce – Návrh 
Mgr. Paula Pápolová /pracovníčka OÚ/ - predniesla poslancom OZ predmetný bod. Bol 
schválený nový zákon o odpadoch s účinnosťou od 1.1.2016 a obce sú povinné do 30.06.2016 
dať VZN do súladu s novým zákonom. VZN rieši nakladanie viacerých zložiek komunálneho 
odpadu. Pri vypracovaní VZN postupovala podľa usmernení a zákona č. 79/2016 o odpadoch. 
O separované zložky komunálneho odpadu sú zodpovedné organizácie zodpovednosti 
výrobcov, s ktorými má obec uzatvorenú zmluvu. Pre obec Klokočov bude separovaný zber 
naďalej vykonávaný n.o. TKO Semeteš a náklady na zber separovaného zberu nebudú 
fakturované obci.  
Veronika Haferová /starostka obce/ - informovala OZ o separovanej zložke – pneumatiky. 
Je potrebné, aby firmy – servisy, ak v obci sú,  uzatvorili zmluvu na odber pneumatík  a tak 
zabezpečili likvidáciu pneumatík v obci, nakoľko Združenie TKO od 1.07.2016 nemôže 
vykonávať odber zložky odpadu – pneumatiky. Čo sa týka osvety, občania musia odovzdať 
pneumatiky v tom servise, kde im vykonali prezutie vozidla a mali by im odobrať aj 
pneumatiky, ktoré sa u občanov nachádzajú.  
Obecné zastupiteľstvo schválilo Všeobecne záväzné nariadenie obce Klokočov č. 2/2016 
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce 
Klokočov; zrušilo Všeobecne záväzné nariadenie obce Klokočov schválené Obecným 
zastupiteľstvom dňa 3. novembra 2006 uznesením č. 349/2006. 
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 4 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Prestávka od 12:15 hod. do 13:05 hod. 
 
Odchod P. Dedič 13:05 hod. 
Príchod Jozef Gacho 13:05 hod. 
 
Bod č. 14a)  Predĺženie platnosti „Programu odpadového hospodárstva obce Klokočov“   
V tomto bode sa prejednalo predĺženie platnosti Programu odpadového hospodárstva obce 
Klokočov do 31.12.2016. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo predĺženie platnosti „Programu odpadového hospodárstva 
obce Klokočov“ do 31.12.2016 a prijalo uznesenie č. 173/2016. 
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 4 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Bod č. 15)  Dodatok č. 1 k VZN č. 7/2012 o spôsobe výpočtu nájomného v obecných 
bytoch a finančnej zábezpeky za užívanie bytu - Návrh 
Elena Stopková /pracovníčka OÚ/ - informovala OZ o predmetnom bode programu. Návrh 
bol prerokovaný aj na finančnej komisii za prítomnosti starostky obce a kontrolórky a komisia 
odporúča výšku nájomného 2,34 €/m².  Pri výpočte výšky nájomného vychádzala z opatrenia 
MF SR  č. 01/R/2008 o regulácii cien nájmu bytov v znení neskorších zmien a doplnkov . 
V materiáloch bolo priložené aj pôvodné VZN, v ktorom je táto výška nájomného v 14 b.j.  
Jozef Gacho /poslanec obce/ –  prikláňa sa k cene, ktorá je stanovená aj pri 14 b.j., 
nemôžeme robiť rozdiely  
Monika Jarošová /poslankyňa obce/ – opýtala sa,  odkedy bude bytovka otvorená 
Veronika Haferová /starostka obce/  – momentálne prebieha kolaudácia 
Elena Stopková /pracovníčka OÚ/  – v čl. 3 sa mení mesačné nájomné za byty 2,34 €/m² 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie dôvodovú správu k návrhu Dodatku č. 1 k VZN 
obce Klokočov č. 7/2012 o spôsobe  výpočtu nájomného v obecných bytoch a finančnej 
zábezpeky na užívanie bytu; schválilo dodatok č. 1 k VZN obce Klokočov č. 7/2012 
o spôsobe výpočtu nájomného v obecných bytoch a finančnej zábezpeky za užívanie bytu. 



Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 4 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Bod č. 16) Domový poriadok pre Nájomný bytový dom 15 b.j., Hlavice č.s. 1082, 
Klokočov – schválenie 
Elena Stopková /pracovníčka OÚ/  - predniesla predmetný bod programu rokovania. 
Informovala poslancov o zmenách a doplneniach v jednotlivých článkoch domového poriadku 
pre 15 b.j. bytový dom na Hlaviciach. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo Domový poriadok pre Nájomný bytový dom 15 b.j., Hlavice 
č.s. 1082, Klokočov s úpravou a prijalo uznesenie č. 174/2016. 
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 4 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Bod č. 17) Schválenie platu starostu obce 
Anna Koniarová /pracovníčka obce/  - informovala poslancov o predmetnom bode 
a vysvetlila dôvod opätovného schválenia platu. Zvýšila sa minimálna mzda v národnom 
hospodárstve 
Obecné zastupiteľstvo schválilo plat starostky obce a prijalo uznesenie č. 175/2016. 
Hlasovanie: 4 poslancov ZA, 4 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 1 proti 
Pozn.1  Plat starostky obce ostal nezmenený, len sa upravil na základe zvýšenia minimálnej 
mzdy zamestnanca v hospodárstve SR. 
Pozn.2  Celé znenie uznesenia tvorí prílohu zápisnice.  
 
Bod č. 18) Schválenie platu obecnému kontrolórovi 
Anna Koniarová /pracovníčka obce/  - informovala poslancov o predmetnom bode 
a vysvetlila dôvod opätovného schválenia platu. Zvýšila sa minimálna mzda v národnom 
hospodárstve. Základný plat kontrolóra 363 € v hrubom mesačne.  
Obecné zastupiteľstvo schválilo plat kontrolóra obce a prijalo uznesenie č. 176/2016. 
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 4 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
Pozn. Celé znenie uznesenia tvorí prílohu zápisnice.  
.  
Bod č. 19) Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku - František Krištiak, bytom 
Klokočov a Mgr. Martina Kaduchová, bytom Dlhá nad Kysucou 
Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka OÚ/  – na tomto pozemku -  je to v Klíne nad p. 
Cisaríkom. V územnom pláne obce sú to ako funkčne zmiešané plochy – bývanie, občianska 
vybavenosť, individuálna výstavba a čo sa týka podlažnosti stavieb – jednopodlažná stavba 
s podkrovím. Do hodnoty majetku 40.000€ by mal byť vypracovaný znalecký posudok. 
Posudok sa zatiaľ nedával vypracovať z dôvodu, či vôbec OZ súhlasí s odpredajom  alebo nie.  

Následne, v diskusii,  Ing. Gajdičiarová vysvetlila poslancom, o ktorý pozemok na 
katastrálnej mape sa jedná.  
Veronika Haferová /starostka obce/  - informovala poslancov, že na OÚ je ponuka na cyklo 
ihrisko, zvažovali sme či by to nebolo vhodné realizovať na parcele 5483/1, ale dotyčný pán 
sa nemohol na dnešnom OZ zúčastniť. Ozve sa cez týždeň a šli by sme sa pozrieť na tvár 
miesta na daný pozemok. Obec by projekt nestál nič. 
Elena Stopková /pracovníčka OÚ/ – pokiaľ nie je znalecký posudok, nevieme akým 
spôsobom pôjde majetok obce predať. V zákone sú uvedené tri spôsoby odpredaja majetku: 
na základe obchodno verejnej  súťaže,  dobrovoľnou dražbou alebo priamym predajom 
najmenej vo výške všeobecnej hodnoty majetku. Keď bude vypracovaný znalecky posudok 
a hodnota majetku nepresiahne 40000 €, majetok sa môže odpredať a to tak, že obec zverejní 
zámer, zverejní lehotu na doručovanie cenových ponúk – čiže o tento pozemok môžu prejaviť 
záujem viacerí záujemci a vyberá sa najvyššia ponúknutá cena.  



Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka OÚ/  - záleží na OZ, či pozemok chcú vôbec odpredať, 
ak áno, dal by sa vypracovať znalecký posudok 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – koľko má obec  obecných pozemkov a kde? 
Veronika Haferová /starostka obce/ – nerada by sa zbavovala obecných pozemkov ktoré sú 
v jednej jednine v CKN stave 
Obecné zastupiteľstvo neschválilo zámer odpredať nehnuteľný majetok Obce Klokočov – 
parcelu CKN 5483/2-trvalý trávny porast o vým. 1266 m2 a prijalo uznesenie č. 177/2016.  
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 4 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
      
Bod č. 20)  Žiadosť o súhlasné stanovisko k výstavbe rekreačnej chaty - Lenka Fojtíková 
a Rudolf Fojtík, bytom Turzovka 
Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka OÚ/ – informovala o predmetnom bode programu 
rokovania. Pozemok sa nachádza v prelúkach existujúcej zástavby a v tomto prípade je možné 
stavbu povoliť.  Stavba pokiaľ bude schválená, bude zapracovaná do územného plánu. Čo sa 
týka infraštruktúry, všetko si musia zabezpečiť na vlastné náklady. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo výstavbu rekreačnej chaty a príslušenstva na parcele CKN 
10600/8 pani Lenke Fojtíkovej a Rudolfovi Fojtíkovi, bytom Turzovka, pričom príslušnú 
infraštruktúru si budú stavebníci budovať a udržiavať na vlastné náklady; odporučilo aby 
táto stavba bola zapracovaná do Doplnku k ÚP a prijalo uznesenie č. 178/2016.  
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 4 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Bod č. 21)Žiadosť o povolenie výstavby rodinného domu - Tibor Zajac, bytom Klokočov  
Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka OÚ/ – informovala o predmetnom bode programu 
rokovania. Jedná sa o pozemok u Pantokov, blízko Zvoničky.  
Obecné zastupiteľstvo schválilo výstavbu rodinného domu a príslušenstva na parcele CKN 
7674/2 Tiborovi Zajacovi,  bytom Klokočov , pričom príslušnú infraštruktúru si bude 
stavebník budovať a udržiavať na vlastné náklady; odporučilo  aby táto stavba bola 
zapracovaná do Doplnku k ÚP a prijalo uznesenie č. 179/2016.  
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 4 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Bod č. 22a)  Informácia k pozemkom pri rodinnom dome - Ing. Vladimír Cisárik, bytom 
Žilina 
Veronika Haferová /starostka obce/  – predniesla predmetný bod. Teraz zistili, že nemajú 
vysporiadanú záhradu – to čo majú oplotené. Vysporiadaný je len pozemok pod domom.  
Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka OÚ/ - Pri písomnej informácii k ohláseniu drobnej 
stavby zistili, že pozemok nemajú na LV. Oni si mysleli, že to majú na LV. Keď dávali robiť 
znalecký posudok do dedičského konania, znalec ohodnotil aj tie dve parcely, ale 
pravdepodobne z dôvodu užívania.  
Veronika Haferová /starostka obce/  - dodala, že znalci ohodnocovali aj parcely, ktoré 
neboli na LV.  
Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka OÚ/ - časť pozemkov bolo vyvlastnených v rokoch 1968 
pod IBV. Po zápise ROEPu sa zistilo, že im priznali na LV, len to čo mali vybavené . Jeho 
rodičia v r. 1965 roku od pôvodného vlastníka kúpili pozemok pod domom, ale kúpna zmluva 
sa nedala zapísať. Oni postavili dom a v r. 1968 roku sa pozemky vyvlastnili. V r. 1988 bola 
uzatvorená Dohoda o zriadení práva osobného užívania pozemku medzi MNV a p. Cisaríkom 
Pavlom a manželkou Teréziou, na ktorom bol postavený rodinný dom bez stavebného 
povolenia. Časť vyvlastnených pozemkov je na obec Klokočov, a časť je na vlastníkov, ktorí 
nežijú. Z Katastra mu odporučili, aby si dal urobiť geometrický plán - aby si  dal zamerať 
vysporiadanú časť, a či my, ako obec by sme mu vyvlastnené obecné pozemky odpredali.  



Veronika Haferová /starostka obce/ – má zrušený LV – musí si dať spraviť geom. plán 
a ním  oddeliť vysporiadanú časť od nevysporiadanej časti. 
Jozef Gacho /poslanec obce/  – už keď to má zahradené a vybaví si k tomu všetky potrebné 
formálne veci – predal by mu  to tak, ako on  chcel kedysi predať obci pozemky, ktoré od 
neho chcela 
Róbert Vlček /poslanec obce/ – p. Cisarík nech si pošle na OZ žiadosť, v ktorej svoj súčasný 
stav opíše  
Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka OÚ/ - p. Cisarík už žiadosť aj s prílohami dal a žiada 
o uvedenie LV do pôvodného stavu v súlade s osvedčením o dedičstve 
Veronika Haferová /starostka obce/ - na katastri bolo zistené narušenie vlastníckej hranice.  
Na  kataster portál sa nezobrazuje kód nepriznania parciel a oni žili v domnení, že parcely 
majú zapísané na LV. Teraz im prišiel výpis po ROEPe, že im nepriznali parcelu v CKN, ale 
pôvodnú pozemno – knižnú parcelu o danej výmere, s tým že kataster p. Cisaríkovi odporučil 
vyhotoviť geometrický plán a odčleniť nevysporiadané parcely od vysporiadaných. 
Róbert Vlček /poslanec obce/ - navrhuje predmetný bod prejednať na ďalšom OZ 

Po diskusii, poslanci zobrali na vedomie informácie k pozemkom pri rodinnom dome  
a dohodli sa, že sa predmetným bodom budú zaoberať na ďalšom OZ za prítomnosti p. V. 
Cisaríka. 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie informácie k pozemkom pri rodinnom dome p. 
Ing. Vladimíra Cisaríka, bytom Žilina a bude sa týmto bodom zaoberať na ďalšom 
zasadnutí OZ, s tým, že p. Ing. Vladimír Cisarík bude pozvaný na nasledujúce zasadnutie 
OZ a prijalo uznesenie č. 180/2016. 
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 4 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Bod č. 22b)  Žiadosť o náhradu škody – Pavol Kapusňák, bytom Klokočov 
Veronika Haferová /starostka obce/ - po búrke občanom z Vrchpredmiera zatopilo pivnice 
a  cesty splavilo. Pri rodinnom dome p.  Kapusňáka upchalo priekopu – žľab. Voda nestačila 
odtekať a zatopilo mu pivnicu. V priekope si vymenil rúru za rúru s väčším priemerom 
a žiada o jej preplatenie.  
Anna Gulčíková /kontrolórka obce/ - opýtala sa, či sa jedná o obecný pozemok 
Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka OÚ/ - informovala, že sa jedná o obecný pozemok. Cesta 
je vysporiadaná  
Róbert Vlček /poslanec obce/ - dodal, že nakoľko je to obecná cesta, v tomto prípade sa to 
preplatí, ale do budúcna ľudia nesmú robiť akékoľvek úpravy na obecnom pozemku bez 
súhlasu obce 
Obecné zastupiteľstvo súhlasilo s preplatením materiálu na opravu prístupovej cesty p. 
Pavlovi Kapusňákovi, bytom Vrchpredmier vo výške 52,68 €, po doložení originálu VPD. 
Nakoľko je pozemok vo vlastníctve obce, v  prípade ďalšej kalamity je zakázané vykonávať 
akékoľvek úpravy na pozemku bez súhlasu obce a prijalo uznesenie č. 181/2016. 
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 4 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Bod č. 22c)  Odstúpenie z členstva v redakčnej rade Obecného listu 
Elena Stopková /pracovníčka OÚ/ - informovala OZ o odstúpení z redakčnej rady 
k 3.05.2016.  
Jana Foldinová /poslankyňa obce/ - bola pohoršená z toho, že zakaždým odchádzajú ďalší 
členovia z redakčnej rady, dala by to všetkým zamestnancom do pracovnej náplne. Keďže to 
nie je v právomoci poslancov, navrhla, aby pracovník z každého úseku OÚ bol člen a zo 
svojho úseku promptne pripravoval príspevky do OL a pomohli aj so spracovaním OL 
Elena Stopková /pracovníčka OÚ/ - p. starostke povedala, že nemá žiaden problém 
prispievať článkami zo svojho úseku, ale nechce byť členom redakčnej rady 



Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ - OL je aj v rozpočte, začal sa vydávať s tým, že sa budú 
informovať občania Klokočova 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/ - je zato, aby každý pracovník z úsekov OÚ prispieval 
článkami, ale aj pomôcť a  spolupodieľal sa na konečnom spracovaní Obecného listu 
Róbert Vlček /poslanec obce/ - povedal, že nemôže nútiť zamestnancov, aby boli členmi 
redakčnej rady a aby sa zamyslela, prečo členovia z redakčnej rady odchádzajú 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/ - do Obecného listu sa dávajú príspevky z obecného 
zastupiteľstva; to čo sa deje v obci a veci, ktoré sú verejne prezentované na OZ  
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie odstúpenie člena Eleny Stopkovej z redakčnej 
rady Obecného listu zo dňa 3.05.2016 a prijalo uznesenie č. 182A/2016;  
Hlasovanie: 4 poslancov ZA, 4 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 1 proti 
 
B/uložilo správe obce zabezpečiť prispievanie článkov do obecného listu a byť nápomocný 
redakčnej  rade a prijalo uznesenie č. 183/B/2016.  
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 4 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Bod č. 22d)  Rozšírenie internetu v obci Klokočov 
Veronika Haferová /starostka obce/ - informovala poslancov OZ o ponuke rozšírenia 
internetu v obci Klokočov a chce to viesť optickými káblami po stĺpoch verejného osvetlenia 
a obecného rozhlasu.  
Róbert Vlček /poslanec obce/ - opýtal sa, či bude mať svoje hodiny na spotrebu energie 
Veronika Haferová /starostka obce/ - odpovedala áno 
Obecné zastupiteľstvo schválilo rozšírenie internetu v obci Klokočov firme Herakles – Net, 
s.r.o., Stred 170, 023 54  Turzovka a vyhotoviť zmluvu medzi firmou Herakles a obcou 
Klokočov  a prijalo uznesenie č. 183/2016. 
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 4 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Bod č. 22e)  Žiadosť o súhlasné stanovisko k výstavbe rekreačnej chaty – Ing. R. Hatala, 
bytom ČR 
Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka OÚ/ - informovala poslancov o predmetnom bode.  
Obecné zastupiteľstvo schválilo výstavbu rekreačnej chaty a príslušenstva na parcele CKN 
4457 Ing. Rolandovi Hatalovi, bytom Rohatec, ČR, pričom príslušnú infraštruktúru si bude 
stavebník budovať a udržiavať na vlastné náklady; odporučilo aby táto stavba bola 
zapracovaná do Doplnku k ÚP a prijalo uznesenie č. 184/2016.  
 
Bod č. 23)  Diskusia 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/ - kultúrna komisia sa rozhodla, že  každým rokom na 
hodových slávnostiach, pomôže  ťažko postihnutým deťom. Teraz sme sa rozhodli uvariť 
guláš a výťažok z neho venovať Šimonovi Koždoňovi, ktorý je zdravotne ťažko postihnutý 
a potrebuje aspoň 2x ročne rehabilitáciu vzhľadom na svoj zdravotný stav. Vyzbierala sa 
suma 615 €, ktoré p. starostka odovzdala dňa 30.06.2016 p. Koždoňovej. Ďalej sa poďakovala 
všetkým občanom, ktorí prispeli akoukoľvek čiastkou a tým pomohli Šimonkovi. Taktiež sa 
poďakovala kultúrnej komisii a zamestnancom OÚ a všetkým, ktorí pomáhali pri varení 
a predávaní guláša. Vyjadrila sa, že chcú pokračovať v charitatívnych aktivitách naďalej 
a pomôcť tak aj ďalším našim deťom, ktoré pomoc potrebujú.  
Veronika Haferová /starostka obce/ – informovala poslancov - obec má 1 opatrovateľku na 
8 hodín. Hlási sa ďalšia opatrovateľka do pracovného pomeru na 4 hodiny 
Anna Koniarová /pracovníčka OÚ/ - pribudli by obci 4 hodiny opatrovateľskej činnosti 
naviac  



Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/  – opýtala sa, či obec dostáva na opatrovateľskú službu 
podielové dane 
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/ - obec dostáva finančné prostriedky v podielových 
daniach 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ - treba pozrieť podielové dane, koľko tam je fin. 
prostriedkov 
Róbert Vlček /poslanec obce/ – na základe podnetu od občanov predniesol požiadavku 
o častejšie vyvážanie kontajnerov  
Veronika Haferová /starostka obce/ - bolo pokazené auto z TKO Semeteš, ale už sa na 
vyvážanie nabehlo a odpadu je strašne veľa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Z Á V E R  
 

Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie  ukončila. 
Ukončenie: 15:35 hod. 
 
 
 
 
V Klokočove  27. júna 2016 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia: 
Jana Foldinová ...................................................................... 
 
Monika Jarošová.................................................................... 
 
 
 
 
Zapisovateľka: 
Mgr. Paula Pápolová ..................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Veronika Haferová 
            starostka obce 


