
Zápisnica z 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa  
27. novembra 2015 

________________________________________________________ 
 
Začiatok zasadnutia: 9:00 hod. 
Ôsme zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce Klokočov Veronika 
Haferová. Skonštatovala, že z počtu 9 poslancov je prítomných 7 poslancov, čiže 
zastupiteľstvo je uznášania schopné. 
Prítomní: Vlasta Kašíková 
     Monika Jarošová 
     Róbert Vlček 
     Pavol Dedič 
     Jozef Gacho 
                Ľuboš Stríž 
                Jana Foldinová   
Ospravedlnení: Ing. Radoslav Zajac 
                         Pavol Čagaľa 
 
Voľba návrhovej komisie a overovateľov 
 
Návrhová komisia:  Vlasta Kašíková, Róbert Vlček 
Overovatelia:              Monika Jarošová, Pavol Dedič 
Zapisovateľka: Mgr. Paula Pápolová 
 
Veronika Haferová /starostka obce/- následne prečítala program rokovania OZ, opýtala sa 
prítomných, či má niekto doplňujúci bod do programu zasadnutia. Vlasta Kašíková doplnila 
bod programu 20f) Školský bufet – zriadenie. Poslanci sa dohodli na zmene poradí bodov 
v programe rokovania. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo program rokovania a prijalo uznesenie č. 109/2015 
Hlasovanie: 7 poslancov ZA, 2 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Bod č. 5 
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/ - úprava sa týka CVČ Klokočov. Po prehodnotení 
riaditeľ CVČ zistil, že pre rodiny, ktoré majú viac detí a prihlásia sa na viacero krúžkov, je to 
neúnosné. Navrhuje 2€ na rok pre deti zo ZŠ Klokočov a pre deti z okolitých obcí  10 € ročne 
Jozef Gacho /poslanec obce/ - aj pre cudzie deti sa mu zdá suma veľká 
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/ - obec na cudzie dieťa peniaze nedostáva, dostane ich 
obec, z ktorej žiak je 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ - nemyslí si, že 10 € ročne je veľa 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolór obce/ - upozornila, že VZN nesmie byť schválené uznesením. 
VZN sa schvaľuje iným počtom poslancov a uznesenie iným počtom. Klauzula – schvaľuje sa 
uznesením tam nesmie byť. Schvaľuje sa číslo VZN , ale nie uznesenie. VZN sa schvaľuje 3/5 
väčšinou prítomných a uznesenie sa schvaľuje nadpolovičnou väčšinou  
Obecné zastupiteľstvo schválilo Všeobecné záväzné nariadenie č.4/2008 o výške príspevku 
na čiastočnú úhradu nákladov  v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 
pôsobnosti obce Klokočov – Úprava č. 7 
Hlasovanie: 7 poslancov ZA, 2 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
 



Bod č. 6 
Miroslava Fujaková /pracovníčka OÚ/ -  oboznámila poslancov s VZN o vyhradení miest 
a stanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na 
verejných priestranstvách obce Klokočov. Počas doby vyvesenia, neboli k návrhu VZN 
podané žiadne pripomienky 
Róbert Vlček /poslanec obce/ - opýtal sa, či sa VZN vzťahuje len na verejné priestranstvá, 
pozemky majetku obce alebo aj súkromné? 
Miroslava Fujaková /pracovníčka OÚ/ - musia byť len na verejných priestranstvách 
v majetku obce. Na súkromné pozemky sa volebné plagáty nesmú dávať. Obec má verejné 
priestranstvá -  tabule na námestí a na zástavke 
Jozef Gacho /poslanec obce/ -  opýtal sa, čo bude obec potom robiť s tým, keď si plagáty 
politické strany vylepia aj po zástavkách? 
Ľuboš Stríž /poslanec obce/ - ak sa OZ uznesenie na tom, že plagáty po zástavkách vylepené 
byť nesmú, príde pracovník a plagát odstráni 
Jozef Gacho /poslanec obce/ - pokiaľ obec nemá nástenky v zástavke, resp. dostatok miesta, 
kde si pol. strany plagát môžu vylepiť, tým pádom sa politické strany obmedzujú 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolór obce/ - schvaľuje sa VZN, v ktorom sú určené tri miesta, kde 
sa môžu vylepovať volebné plagáty. Na iné miesta sa plagáty lepiť nemôžu, bude to porušenie 
VZN. V obci sú na to určené tri miesta, nikoho neobmedzujeme. Schválením VZN 
zamedzujeme tomu, aby sa volebné plagáty nevylepovali na iné miesta 
Ľuboš Stríž /poslanec obce/ - ustriehnuť politické strany, kde si ktorá vylepí plagát je 
nemožné. Vo VZN sú jasne určené miesta, kde sa plagáty môžu lepiť. Ide o to, keď niektorá 
strana plagát vylepí na zástavku, či tam ten plagát necháme alebo sa odstráni 
Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN o vyhradení miest a stanovení podmienok na 
umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na verejných priestranstvách 
obce Klokočov. 
Hlasovanie: 7 poslancov ZA, 2 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
Pozn. Celé znenie uznesenia tvorí prílohu zápisnice. 
 
Bod č. 7 
Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka OÚ/ - oboznámila poslancov s VZN o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. Počas vyvesenia 
návrhu neboli podané žiadne pripomienky. Navrhovaná sadzba sa zmenila len u lesných 
pozemkov na 0,75%, do stavieb bol doplnený bod e), f)  garáže pod zemou, hromadné garáže. 
Daň za verejné priestranstvo je zapracovaná tak, ako bol schválený doplnok 
Veronika Haferová /starostka obce/- keďže sa zvyšovala len sadzba za lesný pozemok, 
navrhuje, aby táto sadzba  ostala nezmenená 
Róbert Vlček /poslanec obce/ - §11 sadzba dane za užívanie verejného priestranstva – 
sadzbu navrhuje znížiť. Predajcovia boli pobúrení a zvažujú, že prestanú do obce chodiť 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/ - aj obec Korňa, Olešná mala rovnakú sadzbu. Ostatné 
obce majú sadzbu vyššiu. Sadzba sa zvýšila aj kvôli hodovým slávnostiam. Trhovníkov je tu 
veľa a každý niečo zarobí. Každý má možnosť si vybrať, či príde alebo nie. Ľudia, ktorí platia 
nájmy sú ohrození predajcami, ktorí do obce chodia. Na druhej strane, predajcovia nech prídu, 
ľudia majú právo si vybrať. Navrhuje, že sadzba sa môže  upraviť na 1,20 €, ale nie vracať sa 
na sadzbu pôvodnú 
Ľuboš Stríž /poslanec obce/ -  myslí si, že poplatok 1,50 € nie je veľa, ale predajcovia boli 
nespokojní. To, že poplatok znížime bude pre predajcov motivujúce a neprestanú do obce 
chodiť. Je to vec každého občana, čo si kde kúpi. To, že má občan ku komu prísť, to je tá 
služba, ktorú obec má možnosť občanovi poskytnúť 
Róbert Vlček /poslanec obce/ - navrhuje, aby sa VZN schválilo na rok 2016 



Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka OÚ/ - pokiaľ OZ nechce navrhovať iné sadzby, VZN by 
bolo platné stále 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/  - navrhuje do VZN zapracovať Vianočné trhy – daň za 
verejné priestranstvo nevyrubovať 
Mgr. Paula Pápolová /pracovníčka OÚ/ - informovala poslancov, že vo VZN sa zmenila 
sadzba na 0,050€ , čiže 18,25 na deň za osobu, pribudla sadzba za drobný stavebný odpad 
0,020€, v §29 odst. 2c) – zrušený a nahradený zo zákona v §31 ods.3. Poplatok bol v rovnakej 
výške od roku 2011, ale boli zas úľavy. Informovala poslancov, že za minulý rok sa za odpad 
doplácalo okolo 12.000 eur. Stav k 31.10.2015 – už teraz doplácame necelých 10.000 eur za 
odpad. Odpad sa separuje, ale aj komunálneho odpadu pribúda 
Veronika Haferová /starostka obce/- odpadu veľmi pribúda, problémom sú aj kontajnery – 
ľudia do nich hádžu počas celého roka všetko, vôbec nerešpektujú veľkoobjemový zvoz 
Ľuboš Stríž /poslanec obce/ - sami vidíte, že odpadu je stále viac a ako povedala starostka, 
my ľuďom vytvoríme podmienky, dáme im popolnice, kontajnery. Pre obec sú najväčšie 
bremeno kontajnery - ľudia tam dávajú čo chcú. Tí čo majú popolnice, dajú do nich len to, čo 
tam patrí. Už sa aj skúšalo, že sa v niektorých lokalitách kontajnery odobrali a nahradili  sa 
popolnicami, najmä v letnom období.  Osobne za zvýšenie poplatku hlasovať nebude. Je 
potrebné nájsť riešenie, čo sa týka kontajnerov 
Martin Janec /občan/ - vie o lokalitách, v ktorých by sa dali kontajnery nahradiť 
popolnicami. Treba za ľuďmi prísť a vysvetliť im, aká je situácia 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/  - tento problém tu je stále 
Róbert Vlček /poslanec obce/ - brať ľuďom kontajnery, s tým že si budú popolnice zvážať 
niekoľko metrov –  zdravý človek to dokáže, ale čo so starými ľuďmi? Je pravdou, že do 
kontajnerov sypú odpad aj ľudia, ktorí nie sú občania Klokočova. Ak sa kontajnery zoberú, 
všetok odpad bude v lese 
Veronika Haferová /starostka obce/ - musíme brať do úvahy, že nie všade zberný voz vyjde 
Pavol Dedič /poslanec obce/ - máme rozťahanú obec a človek, keď postavil dom na kopci, 
musel aj s niečím počítať a aj čo sa týka napr. v zime rozorávania ciest a to isté s popolnicou 
Róbert Vlček /poslanec obce/ -  stalo by za zváženie, ako to majú ošetrené ostatné obce, 
napr. Zákopčie. Sú aj spoločnosti, ktoré sa zaoberajú odpadmi a dokázali by nám poradiť 
a možno aj fond vybaviť. Komisia životného prostredia sa tým môže zaoberať a aj on sám je 
ochotný sa k tomu pridať 
Veronika Haferová /starostka obce/ - každá obec je špecifická a má inú sadzbu 
Ľuboš Stríž /poslanec obce/ -   človek zaplatí určitý poplatok za celú rodinu a popolnice sa 
mu vyvážajú podľa potreby. Na popolnicu dá žetón a popolnica nemusí byť plná. Keď by si 
mal už žetón kúpiť, dobre by si zvážil či do popolnice dá plechovku, alebo fľašu resp. odpad, 
ktorý tam nepatrí. Možno aj toto je možnosť, ktorú treba do budúcna zvážiť. Toto sa však 
nedá urobiť pri kontajneroch 
Veronika Haferová /starostka obce/ - je to všetko o ľuďoch, v kontajneroch je veľa vecí, 
ktoré môžu doma spáliť 
Róbert Vlček /poslanec obce/ - urobiť medzi ľudí osvetu, napr. letáky  
Ľuboš Stríž /poslanec obce/ -   každý kto ide ku kontajneru, tam má napísané čo tam nepatrí 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ - na stretnutí k VZN sa dohodli na vyššej sadzbe. Vidí, 
že sa niekoľko opatrení, čo sa týka odpadu, urobilo. Odpadu je stále viac a aj osvety bolo dosť 
– preto súhlasila, aby sa poplatok zvýšil a ešte nevieme, aké budú opatrenia zo strany TKO 
Semeteš od roku 2016, preto by sa priklonila k vyššej sume 
Jozef Gacho /poslanec obce/ -  návrh na zvýšenie poplatku za odpad nepodporí, napr. pre 
viacčlennú rodinu je to vysoká suma. Obec na odpad doplácala aj v minulosti, keď prišlo 
k tomu, aby sa zvýšil poplatok za komunálny odpad, vždy aj starí poslanci boli proti tomu, 
preto aj teraz nezdvihne ruku za zvýšenie poplatku za komunálny odpad 



Ľuboš Stríž /poslanec obce/ - možno aj to bola chyba. Keby sa poplatok postupne zvyšoval, 
dnes by sme už možno boli na sume, ktorá je v návrhu. Zdá sa mu nespravodlivé aj voči tým, 
ktorí majú popolnice a poctivo separujú - budú hodení do jedného vreca. Je za mierne 
navýšenie, ale nie o tak veľa 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/  - opýtala sa, aké sú vyhliadky na rok 2016, či bude ešte 
navýšenie z TKO 
Mgr. Paula Pápolová /pracovníčka OÚ/ - od 1. Januára 2016 sa zvýši suma skladočného na 
27 € bez DPH 
Róbert Vlček /poslanec obce/ - to že sa roky nezvyšoval poplatok za odpad bola asi chyba 
a už teraz obec za odpad dopláca zo svojich peňazí. Peniaze, ktoré dáme za odpady, 
nemôžeme  použiť napr. na osvetlenie, cesty. Už ako bolo spomenuté, od 1. Januára 2016 sa 
bude zvyšovať suma skladočného, obec by doplácala ešte viac. Je za mierne navýšenie 
Jozef Gacho /poslanec obce/ - p. Pápolová hovorila, že od nového roka sa bude zvyšovať 
cena skladočného.  Kazeta mala byť na 25 rokov. Prečo tu dovážajú odpad od Púchova? 
Náklady prenášajú na ľudí 
Róbert Vlček /poslanec obce/ - zaujíma sa o to od marca. Na niektorých OZ to spomínal, 
schvaľuje sa VZN, teraz sa to tu nevyrieši 
Navrhovaná sadzba 0,045 pri prestupnom roku 366 dní 16,47€ 
Hlasovanie: 4 poslancov ZA, 2 ospravedlnení, 2 zdržal sa, 1 proti 
Návrh neprešiel. 
 
Jana Foldinová – odchod 10:20 hod. 
 
Bod č. 15 
Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka OÚ/ - na predošlom OZ sa schválil zámer, teraz je 
potrebné schváliť druhý krok - odpredaj. Zámer bol vyvesený na úradnej tabuli a internetovej 
stránke obce 
Obecné zastupiteľstvo schválilo zámer odpredania parcely CKN 5901/2 – záhrada o vým. 
22m² a parcelu CKN 5902/2 – zastavaná plocha o vým. 148 m² p. P. Horčičákovi, bytom 
Čadca. Cena 0,50 €/m² a prijalo uznesenie č. 110/2015. 
Hlasovanie: 6 poslancov ZA, 2 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti, 1 neprítomný 
Pozn. Celé znenie uznesenia tvorí prílohu zápisnice. 
 
Bod č. 16 
Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka OÚ/ - v materiáloch poslanci dostali žiadosť od J. 
Stopku. Pozemky vysporiadaval v rámci ROEPu. Predmetná stará cesta je na LV obce. 
K žiadosti bol priložený geometrický plán, v priloženej fotodokumentácii. Cesta to už nie je, 
ale pozemok, ktorý chce odkúpiť. Na priloženom snímku katastrálnej mapy poslancom 
vysvetlila, o ktorú parcelu sa jedná 
Veronika Haferová /starostka obce/ - v súčasnej dobe tam už stará cesta nie je  
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo zámer obce Klokočov previesť nehnuteľný majetok 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa a schvaľuje zámer odpredania parcely CKN 3410/3 – 
zast. plocha o vým. 142 m² p. J. Stopkovi, bytom Stonava. Cena 0,50 eura m2 a prijalo 
uznesenie č. 111/2015. 
Hlasovanie: 6 poslancov ZA, 2 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti, 1 neprítomný 
Pozn. Celé znenie uznesenia tvorí prílohu zápisnice. 
 
 
 
 



Bod č. 17 
Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka OÚ/ - v materiáloch poslanci dostali žiadosť od p. 
Janetkovej o vydanie predbežného súhlasného stanoviska k pripravovanému stavebnému 
zámeru. Prílohou je prefotený snímok z mapy. Na vyznačenej parcele chcú stavať rekreačný 
domček. V schválenom ÚP nie je uvedená parcela určená na zastavanie. Pozemok sa 
nachádza v prelúkach existujúcej zástavby. Prípojky a infraštruktúru si budú musieť 
vybudovať sami. Je to mimo schváleného ÚP, preto potrebujú tento súhlas, aby si začali 
vybavovať všetko potrebné k stavebnému povoleniu. 
Ľuboš Stríž /poslanec obce/ - opýtal sa, kde sa to nachádza 
Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka OÚ/ - ako sa ide do Dorociakov, kde je rod. dom p. 
Pavolovej J. z BA,  u Srubianov 
Obecné zastupiteľstvo schválilo výstavbu rekreačnej chaty a príslušenstva na časti parcele 
CKN 9597/1 p. M. Janetkovej bytom Turzovka a prijalo uznesenie č. 112/2015. 
Hlasovanie: 6 poslancov ZA, 2 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti, 1 neprítomný 
Pozn. Celé znenie uznesenia tvorí prílohu zápisnice. 
 
Bod č. 18 
Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka OÚ/ - žiadosť od firmy Liners.r.o., jedná sa o žiadosť 
o predbežné súhlasné stanovisko  k pripravovanému stavebnému zámeru. K žiadosti je 
priložený LV, snímok z katastrálnej mapy. Pozemky boli zamerané GP – pozemky sa 
nachádzajú na Doroťanke. V snímku je vyznačená vzdialenosť od najbližšej výstavby rod. 
domu 
Róbert Vlček /poslanec obce/ - schvaľujeme výstavbu rekreačnej chaty, ale nevieme aká 
veľká bude 
Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka OÚ/ - momentálne sa to nedá, keďže je to mimo ÚP. 
Jedine, aby mali vypracovanú nejakú štúdiu, ale tú si musia zaplatiť. Čo v prípade, ak OZ 
stavebný zámer neschváli? 
Róbert Vlček /poslanec obce/ - keby si žiadatelia aspoň zadefinovali, aká bude stavba veľká 
v m2, či sa jedná o jedno resp. dvoj podlažnú stavbu. Nemusí to byť odborne vypracovaná 
štúdia, stačí keď to bude náčrt, čo ide dotyčný stavať 
Pavol Dedič /poslanec obce/- musíme predísť problému, resp. môže vzniknúť problém, keď 
nevieme čo ide stavať, aby dotyčný nepostavil veľkú stavbu 
Ľuboš Stríž /poslanec obce/ - v konečnom dôsledku obec vydáva stavebné povolenie 
Veronika Haferová /starostka obce/ -  ak by sa jednalo o veľkú stavbu, stavebné povolenie 
obec nemusí vydať 
Obecné zastupiteľstvo schválilo výstavbu rekreačnej chaty a príslušenstva na  parcele CKN 
9679/3 a parcele 9682/3 p. E. Blažkovej, bytom Frenštát pod Radhoštěm a prijalo uznesenie 
č. 113/2015. 
Hlasovanie: 6 poslancov ZA, 2 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti, 1 neprítomný 
Pozn. Celé znenie uznesenia tvorí prílohu zápisnice. 
 
Prestávka od 10:50 hod do 11:08 hod.  
Ľuboš Stríž neprítomný 
Bod č. 8 
Jozef Gacho /poslanec obce/ - vo faktúrach vidí, že veľké peniaze idú do opravy verejného 
osvetlenia. Opýtal sa starostky obce, prečo odmietla ponuku na rekonštrukciu verejného 
osvetlenia 
Veronika Haferová /starostka obce/ - jednalo sa o výzvu a za ten krátky čas by sa nebolo 
všetko stihlo, čo sa týka skompletizovania všetkých náležitostí k výzve 
Jozef Gacho /poslanec obce/ - vidí, že veľké náklady idú do opráv na osvetlenie 



Veronika Haferová /starostka obce/ - obec by musela mať aj peniaze na 5% spoluúčasť pri 
financovaní, keby sme sa do výzvy zapojili 
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/ - čo sa týka faktúr, veľa faktúr bolo nezaplatených ešte 
z roku 2014 
Róbert Vlček /poslanec obce/ - navrhuje, aby si finančná komisia po novom roku sadla 
a urobila sumár – vyúčtovanie nezaplatených faktúr, aký bol stav k 1.01.2015, koľko bolo 
v danom roku uhradených faktúr a koľko faktúr ostalo neuhradených 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ - opýtala sa na faktúru od p. Kolaříka – minule sa to 
dávalo právnikovi a je tam napísaný splátkový kalendár 
Veronika Haferová /starostka obce/ - bola uhradená jedna splátka ešte v roku 2014 
a zvyšok je u právnika 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolór obce/ - na základe plnenia uznesení a plánu kontrolnej 
činnosti je vypracovaná čiastková správa o vykonanej následnej kontroly č. 14. I. štvrťrok 
časovo nestihla skontrolovať – robila stanovisko k záverečnému účtu a k rozpočtu – je 
urobená kontrola za celý I. polrok. Prekontrolovať komplet všetky príjmy a výdavky nie je 
časovo možné. Stihla skontrolovať len výdavkovú časť pokladne a účtov. Skontrolované nie 
sú príjmy obce – rozhodnutia, faktúry za vodu.  
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu o plnení uznesení  a čiastkovú správu 
o výsledku vykonanej kontroly č. 14 a prijalo uznesenie č. 114/2015 
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 2 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti, 2 neprítomní 
 
Bod č. 9 
Jozef Gacho /poslanec obce/ - vidí, že  poplatok za odber vody je nízky 
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/ -  vyfakturované je všetko, platby budú nabiehať do 
konca roka 
Jozef Gacho /poslanec obce/ - opýtal sa na čerpanie  - poplatok v jedálni a školskej družine 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ - dávajú všetko dohromady a účtuje sa to na konci roka 
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/ - k výdavkovej časti nadväzuje rozpočtové opatrenie č. 
1/2015, ktoré je v ďalšom bode programu. Niektoré položky sú tam upravované, ktoré boli 
nedočerpané, prečerpané a niektoré neboli vyčerpané vôbec. Väčšinou sa uhrádzajú faktúry zo 
starého roka a z nového roka faktúry nevyhnutné. Obec šetrí. Čerpanie rozpočtu je 
k 30.09.2015. Problém bude asi s faktúrami z TKO Semeteš. Je k tomu aj úprava rozpočtu. 
Veronika Haferová /starostka obce/ - do konca roka chcú uhradiť všetky faktúry, bude 
s tým problém 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie čerpanie finančného rozpočtu k 30.09.2015 
a prijalo uznesenie č. 115/2015. 
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 2 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti, 2 neprítomní  
 
Bod č. 10 
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/ - predniesla rozpočtové opatrenie č. 1/2015, ktoré sa 
týka úpravy  rozpočtu obce k jednotlivým položkám, ktoré sú nedočerpané, prečerpané alebo 
nevyčerpané vôbec 
Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočtové opatrenie č. 1/2015 a prijalo uznesenie č. 
116/2015. 
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 2 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti, 2 neprítomní  
Odchod 11:45 hod. – Jozef Gacho 
Prestávka do 12:47 hod. 
 
Rokovanie bodu č. 10 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO 



Jana Foldinová /poslankyňa obce/ - ani jej sa nepáči, že sa zvýši poplatok za komunálny 
odpad, ale odkiaľ naberie obec peniaze, aby vyrovnala dlh? Sú tu veľké dlhy, ktoré obec nevie 
poriešiť a už za rok 2015 je nahromadených veľa faktúr. Tiež by nezdvihla ruku za zvýšenie 
odpadu, ale čo má s tým robiť. Všetci vidia, že sa nepokryjú poplatky, ktoré odpad potrebuje. 
Nemôžeme pred týmto zatvárať oči, lebo teraz nás odpad dobieha. Celé 4 roky sme poplatok 
za odpad nezvýšili. 
Bola navrhnutá sadzba 0,047 € 
Pavol Dedič /poslanec obce/ - tiež nechcel zdražovať vodu, ale musia si všetci uvedomiť, aká 
je situácia. Vie, že to je nepopulárny krok a dúfa, že to pre rodiny nebude až také zaťažujúce. 
Len teraz doplácala obec na odpade cca 10.000€  
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ - ak je potrebné, nech sa schváli VZN len na rok  
Róbert Vlček /poslanec obce/ - navrhuje, aby sa VZN do budúcna rozdelilo na 2 časti 
a v priebehu budúceho roka popracovať na jeho znení 
Úpravy vo VZN na rok 2016: 
Doplňuje sa veta: §12 – dopĺňa sa veta na koniec textu - Počas vianočných trhoch sa daň za 
verejné priestranstvo nevyrubuje 
§11 – zníženie sadzby na 1,20 €/m2 a deň v bode a), b) 
§14 - Sadzba za lesný pozemok sa upravuje na pôvodnú sadzbu 0,40% 
§26 - Sadzba poplatku za komunálny odpad 0,047 € na osobu pri prestupnom roku 366 dní 
Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN obce Klokočov o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Klokočov na rok 
2016 s úpravami. 
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 2 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti, 2 neprítomní  
 
Bod č. 11 
Ing. Gajdičiarová /pracovníčka OÚ/ -  informovalao výške nedoplatku na daň 
z nehnuteľností  vo výške 1577,24€, daň za psa 66,50 € 
Mgr. Paula Pápolová /pracovníčka OÚ/ – informovala o výške nedoplatku na komunálnom 
odpade vo výške  4355,40€ 
Anna Koniarová /pracovníčka OÚ/  – informovala o výške nedoplatku na preddavkoch na 
vykurovaní vo výške 1763,87€. Nedoplatky za odber vody  3474,68 € v lehote splatnosti 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ - opýtala sa, prečo sú také vysoké nedoplatky na 
nájomnom 
Elena Stopková /pracovníčka OÚ/ – nedoplatok na nájomnom v sume 3312,41 € -  
nedoplatky na nájomnom – bytový dom Hlavice. Eviduje sa jedna vysoká pohľadávka v sume 
1803 eur – je tam pán, ktorý neplatí už viac ako rok a byt neodovzdal. Nedá sa s ním spojiť, 
ani poštu nepreberá. Rieši sa to súdnou cestou ako aj ostatné nedoplatky 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu o nedoplatkoch ako informatívnu 
a prijalo uznesenie č. 117/2015. 
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 2 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti, 2 neprítomní  
 
Bod č. 12 
Ing. Jarmila Kriš ťáková /riaditeľka ZŠ Klokočov/ - informovala OZ o správe o výchovno 
– vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2014/2015 
Bc. Ingrid Časnochová /riaditeľka MŠ Klokočov/  - informovala OZ o správe o výchovno 
– vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2014/2015 
Martin Janec /občan/ - opýtal sa, keď boli deti na dopravnom ihrisku v Turzovke, z čoho to 
bolo zaplatené? 
Bc. Ingrid Časnochová /riaditeľka MŠ Klokočov/  - informovala, že autobus zabezpečil  
p. Jozef Gacho a prispeli aj rodičia  



Ing. Jarmila Kriš ťáková /riaditeľka ZŠ Klokočov/ - spolupracujú s CVČ Turzovka 
a v rámci projektu si každý rok objednávajú ihrisko. Samotné ihrisko je zadarmo 
PaedDr. Ľubomír Kadura /riadite ľ CVČ Klokočov/ - informoval OZ o správe o výchovno 
– vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2014/2015 
Obecné zastupiteľstvo schválilo správy o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 
a podmienkach za školský rok 2014/2015 ZŠ Klokočov, MŠ Klokočov a CVČ Klokočov 
a prijalo uznesenie č. 118/2015. 
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 2 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti, 2 neprítomní  
 
Bod č. 13 
Ing. Jana Horčičáková /pracovníčka OÚ/ - informovala poslancov o Pláne hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja obce na roky 2015 – 2020, ktorý vypracovala. Program obec potrebuje, 
aby sa mohla zapojiť do čerpania z niektorých fondov.  
Veronika Haferová /starostka obce/ - tieto programy spracovávajú externí pracovníci, 
ktorých treba platiť. Tým, že POH vypracovala p. Horčičáková obci ušetrila nemalé finančné 
prostriedky 
Obecné zastupiteľstvo schválilo program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce  
Klokočov 2015/2020 a prijalo uznesenie č. 119/2015. 
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 2 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti, 2 neprítomní  
 
Bod č. 14 
Elena Stopková /pracovníčka OÚ/ - v inventarizačných komisiách sa ponechali členovia, 
ktorí boli aj minulý rok 
Róbert Vlček /poslanec obce/ - robiť inventúru na OÚ aj v škole – je toho veľmi veľa, preto 
chce byť len v jednej inventarizačnej komisii 
Ako predseda komisie v ZŠ Klokočov a ŠJ bola navrhnutá Monika Jarošová 
Obecné zastupiteľstvo schválilo predsedu a členov hlavnej inventarizačnej komisie  na 
vykonanie inventarizácie obecného majetku k 31.12.2015, predsedu a členom ostatných 
komisií a prijalo uznesenie č. 120/2015.  
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 2 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti, 2 neprítomní  
Pozn. Celé znenie uznesenia tvorí prílohu zápisnice. 
 
Bod č. 19 
Róbert Vlček /poslanec obce/ - na plánu zasadnutí OZ na rok 2016 navrhuje doplniť 
Schválenie plánu kontrolnej činnosti – január, marec – ak by bolo možné, zaradiť do 
programu  plnenie rozpočtu za rok 2015 po položkách 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolór obce/ – to asi nebude možné, účtovníčka má uzávierku. Keď 
bude pripravovať rozpočet, to je niečo ako záverečný účet – ten má čas urobiť do 
30.06.daného kal. roka. Nevie, či  stihne urobiť plnenie rozpočtu 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – prikláňa sa k p. Vlčkovi, lebo ide sa o niečom rokovať 
a nevedia o čom. Účtovníčke by stačilo vytlačiť z počítača čerpanie rozpočtu za rok 2015 
a tam je všetko viditeľné presne po položkách 
Po dohode s účtovníčkou bolo čerpanie za rok 2015 presunuté do bodu programu na marcové 
zasadnutie OZ /pozn. ak sa to stihne/ 
Obecné zastupiteľstvo schválilo plán zasadnutí obecného zastupiteľstva v Klokočove na rok 
2016 so zmenami a prijalo uznesenie č. 121/2015. 
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 2 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti, 2 neprítomní  
 
 



Bod č. 20a) 
Veronika Haferová /starostka obce/ - predniesla žiadosť p. Boženy Hrtúsovej o odpustenie 
poplatku za komunálny odpad po zomrelom Miroslavovi Bernátovi 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – opýtala sa, či už bolo dedičské konanie 
Ing. Gajdičiarová V. /pracovníčka OÚ/ – aj u nej má dlh, zatiaľ u nej nebol nikto nahlásiť 
zmenu aj čo sa týka dedičského konania 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ - navrhuje počkať na dedičské konanie 
Róbert Vlček /poslanec obce/ - aby sa to znova neprejednávalo na OZ, nech to potom posúdi 
sociálno – zdravotná komisia spoločne so starostkou 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie žiadosť o odpustenie poplatku za KO a prijalo 
uznesenie č. 122/2015. 
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 2 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti, 2 neprítomní  
Pozn. Celé znenie uznesenia tvorí prílohu zápisnice. 
 
Bod č. 20b) 
Veronika Haferová /starostka obce/ - oboznámila OZ s petíciou od občanov za 
vybudovanie vodovodu a dodávky pitnej vody v časti obce Klokočov – Riečky 
Ing. Gajdičiarová V. /pracovníčka OÚ/ - riešilo sa to už za bývalého p. starostu - bolo 
konanie. Bolo povedané, že by sa vodovod ťahal až hore, ale nie po ceste, lebo tam je nový 
koberec, jedine po súkromných pozemkoch. Bol problém - ťarcha – vecné bremeno – 
ukončenie vodovodu hlavnej trasy – projekt – peniaze 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/  – pamätá si, že  tam mal budovať SEVAK 
Róbert Vlček /poslanec obce/ - opýtal sa, prečo to nechceli ťahať po ceste? Aj keď tam bol 
nový koberec, bolo to z eurofondov – keby koberec zničili, cestu by vrátili do pôvodného 
stavu 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/ – môže sa skúsiť poslať SEVAKU žiadosť, ako sa  
k tomu vyjadria 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie petíciu na vybudovanie vodovodu a dodávky 
pitnej vody do časti obce Klokočov – Riečky a prijalo uznesenie č. 123/2015 
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 2 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti, 2 neprítomní  
Pozn. Celé znenie uznesenia tvorí prílohu zápisnice. 
 
Bod č. 20c) 
Veronika Haferová /starostka obce/ - informovala poslancov o žiadosti o rekonštrukciu 
prístupovej komunikácie do miestnej časti Ježíkovci. Tá ceste je zlá, už sa aj niečo na ceste 
urobilo, ale financie nám nedovoľujú dať tam napr. penetráciu. Zo strany OÚ upravovať tak, 
ako sa upravujú iné cesty 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/   - cestu navrhuje zaradiť do harmonogramu opráv ciest 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie žiadosť o rekonštrukciu prístupovej 
komunikácie do miestnej časti Ježíkovci a prijalo uznesenie č. 124/2015. 
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 2 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti, 2 neprítomní  
Pozn. Celé znenie uznesenia tvorí prílohu zápisnice. 
 
Bod č. 20d) 
Veronika Haferová /starostka obce/ -  poslancov oboznámila so žiadosťou o sponzorský 
príspevok na výrobu CD – chrámový zbor Cordis 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/   - ak je z čoho, nemá proti tomu nič 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolór obce/ – poskytnutie príspevku musí byť v súlade s VZN obce 
o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce. Musí to byť PO alebo FO. Opýtala sa, či je zbor 
niekde registrovaný alebo či sú  združenie? 



Róbert Vlček /poslanec obce/ - v prípade ak sú registrovaní a majú IČO, nech nám to 
oznámiaPotom sa budeme môcť touto záležitosťou zaoberať a hľadať možnosti ako im 
pomôcť 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie žiadosť o sponzorský príspevok na výrobu CD 
zboru Cordis a prijalo uznesenie č. 125/2015. 
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 2 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti, 2 neprítomní  
Pozn. Celé znenie uznesenia tvorí prílohu zápisnice. 
 
Bod č. 20e) 
Veronika Haferová /starostka obce/ - informovala OZ o žiadosti o namontovanie verejného 
osvetlenia na pozemku p. Mazáka z dôvodu, že časť pozemku nie je osvetlená, čím vznikajú 
rôzne riziká úrazu. Ľudia z viacerých lokalít žiadajú o osvetlenie resp. nové svetlo dlhé roky 
a aj teraz evidujeme veľa žiadostí. 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – bohužiaľ, odpísať mu, že bude zaradený do 
poradovníka 
Martin Janec /občan/ - u Koniara sú dve svetlá priamo natočené na pílu. Zo spodnej strany 
je asi obecné svetlo, či by sa nemohlo natočiť  
Róbert Vlček /poslanec obce/ – p. Polka bude asi vedieť, ako to bolo natočené. Ak sa to 
natočilo bez súhlasu obce, nech sa to dá do pôvodného stavu. Navrhuje, aby sa urobil aj 
poradovník, čo sa týka žiadostí o osvetlenie, aby sa to riešilo v poradí, v akom sa ľudia hlásia 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie žiadosť o namontovanie verejného osvetlenia. 
Žiadosť bude zaradená do plánu výstavby a rekonštrukcie verejného osvetlenia a prijalo 
uznesenie č. 126/2015. 
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 2 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti, 2 neprítomní  
 
Bod č. 20f) 
Ing. J. Krišťáková /riaditeľka ZŠ/ – p. Tabačíková predložila žiadosť o zriadenie školského 
bufetu. Žiadosť bola daná aj na prerokovanie rade školy. Školský bufet môže prevádzkovať 
iná FO alebo PO, ktorá nie je zamestnanec školského bufetu. Ak sa žiadosť schváli, doplní 
prevádzkový poriadok školy. Uvítala by to, lebo deti nemajú opúšťať areál školy. Predávaný 
sortiment musí spĺňať vyhlášku – čo môže a čo nie predávať 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolór obce/  – sa opýtala, či priestor bude mať v prenájme? 
Ing. J. Krišťáková /riaditeľka ZŠ/ – áno v prenájme, bude to zmluva o výpožičke priestoru 
Obecné zastupiteľstvo schválilo zriadenie bufetu v ZŠ Klokočov. Podmienky a ostatné 
náležitosti dojedná správa vedenia obce a ZŠ Klokočov v zmysle platných právnych 
predpisov a prijalo uznesenie č. 127/2015 
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 2 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti, 2 neprítomní  
 
Diskusia 
Veronika Haferová /starostka obce/ - p. Fujaková mala pripomienku, čo sa týka odstúpenia 
z redakčnej rady Obecného listu zo dňa 25.09.2015. Ona s tým nesúhlasí, lebo od začiatku 
nebola v redakčnej rade 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolór obce/  – OZ ju schválilo a keď s tým nesúhlasila, mala hneď 
napísať list, že chce odstúpiť. Je rozdiel keď povie ústne, alebo podá písomne 
Róbert Vlček /poslanec obce/ - v Štatúte OL je spomínané, že súhlas s členstvom 
v redakčnej rade vyjadrí svojím podpisom. Treba sa do štatútu pozrieť a ak nebude podpísaná, 
akoby v RR ani nebola 
Veronika Haferová /starostka obce/ - informovala OZ ohľadne úhrady faktúry za infokiosk. 
Bolo povedané, že to treba dať právnikovi, ale riešila to Turzovka (mala všetky podklady). 
Boli aj zadávateľmi projektu. Všetky ostatné obce majú poplatok uhradený 



- ďalej poslancov informovala o vykonaní riadnej revízie knižničného fondu, ktorá má 
začať dňom 7. december 2015 

- prečítala list od Ľuboša Stríža – list tvorí prílohu zápisnice a je zaznamenaný na 
zvukovom zázname OZ. 

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie list p. Ľuboša Stríža zo dňa 26.11.2015 
prezentovaný starostkou obce na OZ Klokočov dňa 27.11.2015, v ktorom okrem iného 
uviedol, aby tento list bol zaznamenaný na zvukovom zázname a v zápisnici z OZ a prijalo 
uznesenie č. 128/2015. 
Hlasovanie: 4 poslancov ZA, 2 ospravedlnení, 1 zdržal sa, 0 proti, 2 neprítomní  
 
Martin Janec /občan/ - keď má byť OZ, aby sa internet dávala pozvánka skôr 
Mgr. P. Pápolová /pracovníčka OÚ/ – materiály s pozvánkou idú v pondelok a pozvánka je 
hneď posielaná na zverejnenie. Termín podľa plánu zasadnutí sa dá aj skôr uverejniť ale bez 
programu 
Martin Janec /občan/  – hneď pod Riečkami ako je zástavka je výtlk cca 2x2 m² 
Veronika Haferová /starostka obce/  – teraz to môžeme poriešiť tak , že sa tam dá asfaltový 
výfrez 
Róbert Vlček /poslanec obce/- u p. Halagačku na Hrubom Buku, podrast pôjde do el. drôtov, 
dobré by bolo, keby sa kontaktovali SSE 

- pomaľovaná zástavka pod Riečkami – či to je nahlásené na polícii, je to vandalstvo 
a poškodzovanie cudzej veci. Sú to nové zástavky a obci vznikla škoda. Do budúcna 
treba takéto veci hlásiť 

- už na minulom OZ chcel, aby sa pri škole parkovalo našikmo a pred bránou, ako deti 
vychádzajú zo školy, by bolo dobré spraviť zábradlie, aby dieťa keď vybehne, 
nevybehlo rovno na cestu 

- v súčasnej dobe beží projekt dátové centrum obcí a miest 
Veronika Haferová /starostka obce/  – k projektu odpovedala, že už to na OZ rozoberali. Do 
konca roka by to bolo bez poplatku, dostali by sme techniku, ale potom to bude financované 
na počet obyvateľov 
Róbert Vlček /poslanec obce/  – opýtal sa, prečo nie je na nete Obecný list. Dohodlo sa, že 
sa tam bude dávať  
Mgr. P. Pápolová /pracovníčka OÚ/  – pošle na net, všetko čo má 
Róbert Vlček /poslanec obce/ – požiadal o zrušenie obcou zriadenej mailovej adresy pre 
poslancov, z dôvodu že nefunguje 

- opýtal sa, či bolo zasadnutie správnej rady TKO, či je z toho už záznam a či sa na 
niečom dohodlo 

Mgr. P. Pápolová /pracovníčka OÚ/  – zasadnutie bolo vo štvrtok, záznam z toho ešte nie je 
a v utorok má byť ďalšie zasadnutie 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/ – v závere všetkých prítomných pozvala na I. ročník 
Vianočných trhov, ktoré sa budú konať v nedeľu a poďakovala riaditeľke ZŠ za program 
a riaditeľovi CVČ, ktorý vyčlenil finančné prostriedky na sladkosti. Aj keď nie je peňazí, chce 
aby sa niečo v obci robilo. Oslovuje aj sponzorov, žeby sa  kapustnica podávala zadarmo 
 
Zápisnica s prílohami je k nahliadnutiu na OÚ Klokočov. 
Koniec: 15:25 hod. 
 
 
 
 
 



Príloha 
 
 
 

Z Á V E R  
 

Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie  ukončila. 
 
 
 
V Klokočove  27. novembra 2015 
 
 
Overovatelia: 
Monika Jarošová.............................................................. 
 
Pavol Dedič ..................................................................... 
 
 
Zapisovateľka: 
Mgr. Paula Pápolová ..................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Veronika Haferová 
             starostka obce 
 
 

 
 
 
 


