
Zápisnica z 9. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa  
29. januára 2016 

________________________________________________________ 
 
Začiatok zasadnutia: 9:00 hod. 
Deviate 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 
     Jozef Gacho  
                Jana Foldinová           
Ospravedlnení: Ing. Radoslav Zajac 
                         Pavol Dedič 
                         Ľuboš Stríž 
 
Voľba návrhovej komisie a overovateľov 
 
Návrhová komisia:    Vlasta Kašíková, Jana Foldinová 
Overovatelia:             Róbert Vlček, Jozef Gacho  
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 č. 13b) Žiadosť o preplatenie finančných prostriedkov, 13c) Žiadosť 
o vydanie súhlasu obce s umiestnením stávkovej kancelárie v prevádzke Pohostinstvo Výčap, 
Hrubý Buk. Obecné zastupiteľstvo sa dohodlo na zmene poradia bodov v programe 
rokovania.  
Obecné zastupiteľstvo schválilo program rokovania a prijalo uznesenie č. 129/2016.  
Hlasovanie: 6 poslancov ZA, 3 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
V úvode zasadnutia vystúpila zástupkyňa firmy Eltodo a informovala poslancov s možnosťou 
výmeny osvetlenia v obci Klokočov. Nakoľko robili osvetlenie aj v SR, majú referencie aj od 
nás. Robia prenesenú správu, v rámci ktorej je  možné zafinancovať projekt – obec by platila 
firme mesačný paušál. Nechcú žiadne úroky. Ak by malo OZ záujem o bližšie informácie, je 
možnosť si dohodnúť ďalšie stretnutie. Svietidlá by sa vymenili do LED osvetlenia – čo by 
znamenalo úsporu až 80%. LED žiarovka má záruku 5 rokov (vydrží 60000 hodín). Všimla si, 
že osvetlenie v obci je sporadicky, tak kvôli bezpečnosti aj pre vzhľad obce výmena svetiel. 
Ako firma sú schopní to zafinancovať, obec to nebude nič stáť, bude mať úsporu – ide len 
o dohodu – o mesačný paušál, ktorú  by obec  s firmou uzatvorila.  
Róbert Vlček /poslanec obce/ – opýtal sa, či výzva na rekonštrukciu osvetlenia , čo sa týka 
európskych fondov   skončila a či by sa nato vzťahovala? 
p. Vaculíková /zástupkyňa firmy Eltodo/   – výzva ešte pokračuje, záleží na dohovore, aká 
by bola schopnosť projekt zafinancovať zo strany obce 
Róbert Vlček /poslanec obce/ –  výzva je 95% a spolufinancovanie je 5%. Opýtal sa, či 
v tomto prípade by sa jednalo o tých 5% a či by aj ich firma prevádzala údržbu svetiel? 



p. Vaculíková /zástupkyňa firmy Eltodo/  - áno, jednalo by sa o tých 5 %, keby to boli oni 
schopní zafinancovat. V prenesenej správe je zahrnutá z ich strany aj údržba, administratíva. 
Obec by sa nemusela v podstate starať o nič. Majú svojich pracovníkov, technikov , ktorí by 
sa o to starali - prevádzali údržbu. Najbližšiu pobočku majú v Českom Těšíne 
Veronika Haferová /starostka obce/– opýtala sa, či by to bolo formou nájmu na tých 7 
rokov zo strany obce? 
p. Vaculíková /zástupkyňa firmy Eltodo/  – áno, formou nájmu – paušálu by obec mesačne 
splácala  
Róbert Vlček /poslanec obce/ – opýtal sa, či majú prieskum - v akom finančnom objeme je 
potrebné svetlá zrekonštruovať 
p. Vaculíková /zástupkyňa firmy Eltodo/  – vie o  300 svetelných bodov. Technici by urobili 
presné výpočty. Po dohode, by prišli s cenovou ponukou, kde by všetko vysvetlili 
Róbert Vlček /poslanec obce/ – v akom časovom horizonte je potrebné, aby sme sa rozhodli? 
Dokedy trvá projekt - bol do septembra a nemá informácie o jeho trvaní resp. pokračovaní 
p. Pavol Kubala – ide druhá etapa z enviro. fondu. Výzva by mala byť spustená koncom 
februára, začiatok marca. Treba dávať pozor a je dôležité, aby obec mala finančnú kondíciu. 
Sú dve možnosti – ak má obec finančnú kondíciu, tak sa prihlási do súťaže, ak ju nemá, tak je 
druhá možnosť, ktorú ponúkajú  
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/ – každý mesiac platíme SSE určité finančné 
prostriedky. Opýtala sa, komu by sa potom peniaze za elektrinu platili resp. či platby budú 
rozdelené medzi SSE a ich firmou? Poznamenala, že majú uzatvorenú  Zmluvu so SSE do 
konca roka 2016 a nevie, či by bolo možné ju zrušiť 
p. Vaculíková /zástupkyňa firmy Eltodo/  – platili by firme Eltodo  – oni by boli tá 
prenesená správa. Čo sa týka zmluvy , to by už bolo v ich kompetencii sa so SSE dohovoriť. 
Róbert Vlček /poslanec obce/ – opýtal sa, akú úlohu zohráva to, že k ich cenovej ponuke 
potrebujú údaje - koľko obec platí za elektrinu? 
p. Vaculíková /zástupkyňa firmy Eltodo/   – potrebujú to vedieť aj preto, aby vedeli, akú má 
obec spotrebu 
Róbert Vlček /poslanec obce/  – či sa spotreba nedá vypočítať z počtu žiaroviek? 
p. Vaculíková /zástupkyňa firmy Eltodo/   – technici to sú schopní vypočítať 
Róbert Vlček /poslanec obce/ – navrhuje, aby šli aj pracovníci z obecného úradu do terénu, 
aby sa to prešlo, nie na základe  pasportu, ale skôr terénnou obhliadkou a na základe tej potom 
urobiť ponuku 
p. Vaculíková /zástupkyňa firmy Eltodo/  – májú špeciálne auto, ktorým všetko obídu 
a zmerajú výkonnosť, z ktorého je výstup, ktorý sú schopní prepočítať. Následne, keď urobia 
ponuku, je len na posúdení, či ponuku obec príjme  
Jana Foldinová /poslankyňa obce/  – opýtala sa na možnosť rozšírenia osvetlenia 
p. Pavol Kubala – je to na dohode  
Róbert Vlček /poslanec obce/ –  je vypracovanie cenovej ponuky bezplatné? 
p. Vaculíková /zástupkyňa firmy Eltodo/  – odpovedala, áno je 
Jozef Gacho /poslanec obce/ – je potrebné, aby sa touto otázkou zaoberali, lebo sami všetci 
vidia, koľké peniaze idú na údržbu  
Veronika Haferová /starostka obce/ – navrhuje osloviť aj ďalšie firmy na porovnanie 
V závere diskusie sa poslanci dohodli, ak by bolo potrebné, aby starostka zvolala ohľadne 
osvetlenia stretnutie.  
 
Bod č. 5  Správa o plnení uznesení z posledných zastupiteľstiev 
Veronika Haferová /starostka obce/ – informovala poslancov o plnení uznesenia č.123/2015      
– volala s firmou Sevakom – je to v štádiu riešenia. Je tam problém – ľudia by sa museli 
odpojiť od vlastných zdrojov vody a musel by byť dostatočný počet domácností. Museli by 



sme vedieť, koľko domácnosti je a všetci by museli vodu odoberať. Stavba vodovodu bola 
zastavená, Petícia bola podpísaná, ale nemôžeme brať počet podpísaných ľudí, ale počet 
súpisných čísiel  
Jozef Gacho /poslanec obce/ – navrhuje skontaktovať sa s ľuďmi a vysvetliť im situáciu. 
Voda sa tam inak nedostane, ak nebudú javiť záujem odpojiť sa od vlastnej vody. Informovať 
občanov, že SEVAK na tejto podmienke trvá 
Veronika Haferová /starostka obce/ – pozemky by Sevak nevybavoval, vybavovala by to 
obec 
Róbert Vlček /poslanec obce/ – vodovod je stavba Sevaku či obce? Ak Sevaku, prečo by 
mala tieto veci riešiť obec? 
Veronika Haferová /starostka obce/ –Sevaku a nechcú takéto malé veci riešiť – len 
v spolupráci s obcou 
Jozef Gacho /poslanec obce/  -  dať na podpis, aby sa ľudia záväzne vyjadrili 
Veronika Haferová /starostka obce/  – musí byť odber dostatočný. Ak bude malý tlak – je 
tam chlór – bude to robiť problémy. Bude sa schvaľovať investičný zámer do 9 - 10 mesiaca – 
do tej doby, aby ľudia boli podpísaný  
Róbert Vlček /poslanec obce/  – odpísať na  list – kto bol na tej petícii podpísaný 
Jozef Gacho /poslanec obce/ – je potrebné informovať ľudí, inak tam vodu nedotiahneme – 
tu ide hlavne o tie náklady, či obec na to má 
Róbert Vlček /poslanec obce/ – opýtal sa na spevácky zbor Cordis 
Veronika Haferová /starostka obce/ – informovala, že IČO nemajú  
Róbert Vlček /poslanec obce/ – navrhuje, aby sa finančná podpora dala na farský úrad ako 
podpora obce náboženského a kultúrneho života v obci  
Jozef Gacho /poslanec obce/  – tiež navrhuje im niečo zapracovať do rozpočtu, niečo tu 
v obci máme, tak treba takúto vec podporiť 
Róbert Vlček /poslanec obce/ – v marci sa bude schvaľovať rozpočet a pamätať na to pri 
rozpočte - niečo im vyčleniť 
Alena Brezinová /pracovníčka OU/ – je platné VZN o poskytovaní dotácie, na základe 
ktorého si musí, farský úrad  požiadať o finančný príspevok do konca januára 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolór obce/– v rámci VZN musia byť doložené doklady, ktoré tam 
sú určené. Menil sa zákon o finančnej kontrole. Ak niekto požiada o dotáciu, robí sa 
administratívna finančná kontrola, kde sa skontrolujú všetky doklady. Musí byť projekt, resp. 
popis akcie. Následne OZ schvaľuje – a potom sa im môžu dať finančné prostriedky, ktoré 
musia znova zdokladovať 
 
Odchod Pavol Čagaľa 9:47 hod. 
 
Róbert Vlček /poslanec obce/ – navrhuje, aby starostka oslovila pána farára, aby si podal do 
podateľne na OÚ žiadosť o finančný príspevok, ktorá bude na OÚ evidovaná. Následne sa 
budú žiadosťou  ďalej zaoberať.  
Obecné zastupiteľstvo zobralo správu o plnení uznesení na vedomie a prijalo uznesenie č. 
130/2016.  
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 3 ospravedlnení, 1 neprítomný,  0 zdržal sa, 0 proti 
 
Bod č. 6 Správa o činnosti kontrolóra za rok 2015 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolór obce/ – v materiáloch bola predložená správa o činnosti 
kontrolóra za rok 2015 v zmysle zákona č. 369/1990 Z.z. 
Róbert Vlček /poslanec obce/– za rok 2015 bolo zistených nedostatkov 26. Boli všetky 
predložené? 



Mgr. Jarmila Šutá /kontrolór obce/– informovala o všetkých kontrolách. Po vykonaní 
kontroly podala správu. Jedná sa hlavne  o porušenie zákonov. Následné finančné kontroly sú 
číslované postupne ako nastúpila  
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – opýtala sa na NFK č. 14/2015 – kontrola vykonávaná 
na základe prijatého uznesenia č. 21/2015 zo dňa 30. 01.2015 – Jedná sa o uznesenie, čo mala 
kontrolovať príjmy a výdavky? 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolór obce/ – áno, príjmy a výdavky celkovo za štvrťrok 
predkladať. Do konca roku 2015 prvý polrok - vykonala boli skontrolované čisto len výdavky 
Výdavky sú skontrolované za I. polrok, príjmy nestihla skontrolovať – je to časovo nemožné, 
preto si dala do plánu kontroly príjmy, ktoré by v priebehu I. polroka dokontrolovala 
Róbert Vlček /poslanec obce/– je veľmi veľa neuhradených faktúr za rok 2015 
Veronika Haferová /starostka obce/ - splácali sa najsúrnejšie faktúry, z ktorých hrozili 
exekúcie  
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/ – ak by sme mali schválený rozpočet, mohla by už  
faktúry uhrádzať. Teraz nemôžeme prekročiť 1/12 rozpočtu minulého roku. Rezerva je 
ponechaná na účte  
Róbert Vlček /poslanec obce/ – opýtal sa, z akých financií sa platí stavebný dozor? 
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/ –  platí sa z rozpočtu obce 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/ – za rok 2015 ostali skoro všetky faktúry neuhradené, len 
my ešte stále pred sebou tlačíme starý balvan dopredu. Splácame staré veci 
Veronika Haferová /starostka obce/ – myslí si, že tento rok bude o niečo priaznivejší, ale 
tlačí nás debetný účet. Tento rok ho určite nevyplatíme. Ľudia sa stále pýtajú, čo sa ide 
budovať, prečo sa nič nerobí? Nič iné sa nehovorí, len že nie je peňazí. Sami vidíte, aká je 
situácia. Priorita - uhradiť faktúry a zbaviť sa debetného účtu. Potom môžeme rozmýšľať, čo 
ďalej 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/  – môžeme byť radi, že je taká zima slabá, lebo by 
nebolo ani na faktúry, nemali by sme z čoho splácať  
 
Príchod Pavol Čagaľa 10:06 hod. 
 
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/  – pri splácaní faktúr nikoho neuprednostňujeme 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu o činnosti kontrolóra obce Klokočov za 
rok 2015 a prijalo uznesenie č. 131/2016. 
Hlasovanie: 6 poslancov ZA, 3 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Bod č. 7 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2016 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolór obce/ – predložila plán činnosti na I. polrok 2016. Ak by sa 
zrušilo pôvodné uznesenie, môže dokončiť a vykonať aj druhú kontrolu, ak nie, vykonávala 
by sa iba prvá kontrola na základe uznesenia č. 21/2015 zo dňa 30. Januára 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – úloha už bola daná uznesením. Vieme, že kontrolórka 
končí a plán je do júna. Ak budú nové voľby, znova musí byť PKČ. Mali by nechať úlohu, 
ktorá bola aj uznesením. 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolór obce/ – výdavky za I. polrok skontrolované sú, nie sú  
skontrolované príjmy za I. polrok 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/ – navrhuje, aby príjmy skontrolovala námatkovo 
Róbert Vlček /poslanec obce/ – navrhuje dokončiť kontrolu príjmy, výdavky II. Polrok 
námatkovo a pokračovať v ďalších bodoch. Nemôžeme hneď na začiatku roka zadefinovať, že 
nikto iný sa nebude kontrolovať, len obec, resp. dokončiť bod 1, body 2 a3 z plánu vypustiť 
/viď. príloha zápisnice – bod č. 7/ Nikde nie je napísané, že novému kontrolórovi sa nedá 
niečo skontrolovať  



Jana Foldinová /poslankyňa obce/ – pridala by k bodu 1 aj bod 4 – kontrolu  na základe 
vlastného podnetu.  
Róbert Vlček /poslanec obce/ – navrhuje, aby sa vypustil  len bod 2 z kontrolného plánu  
Jozef Gacho /poslanec obce/ – každopádne dorobiť kontrolu za rok 2015 a pridať bod štyri – 
kontrola na základe poznatkov, z vlastného podnetu 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/  – navrhuje ponechať v kontrolnom pláne len bod 1 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/ – je za to, aby vykonala kontrolu aj z vlastného podnetu. 
Keď pani kontrolórka na niečo príde, prečo by kontrolu nemohla vykonať 
Následne poslanci hlasovali o návrhu uznesenia: Do plánu kontrolnej činnosti bol navrhnutý 
bod č. 1 NFK na základe uznesenia: Kontrolovať oprávnenosť výdavkov, príjmov a daňových 
dokladov OÚ – ich úplnosť štvrťročne – dokončenie kontroly za rok 2015 
Bod č. 4 Kontroly vykonané z vlastného podnetu, na základe poznatkov hlavnej kontrolórky 
zistených pri výkone jej činnosti 
Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh a prijalo uznesenie č. 132/2016 
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 3 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 1 proti 
 
Bod č. 8 Voľba nového člena do Správnej rady Združenia TKO Semeteš  
Mgr. Paula Pápolová /pracovníčka OÚ/ – informovala poslancov OZ, že sa vzdáva členstva 
v Správnej rady TKO Semeteš, aby si zvolili nového člena buď spomedzi poslancov, alebo 
starostka. Myslí si, že by tam mal byť zástupca obce. Členstva sa vzdáva k 29.01.2016 
Jozef Gacho /poslanec obce/ – je pravda, že sa tam riešia vážne veci, je podstatné aby tam 
bol človek, ktorý by hájil záujmy obce. Navrhuje do správnej rady starostku obce, alebo aj 
poslanca 
Mgr. Paula Pápolová /pracovníčka OÚ/ – keď príde pozvánka, so starostkou prediskutujú 
jednotlivé body, ale priamo na Správnej rade môže z debaty niečo  vyplynúť a náhodu sa 
ocitne v situácii, že bude jej hlas aj rozhodujúci a nebude sa vedieť, hneď tak rozhodnúť  
Róbert Vlček /poslanec obce/ – žiada o vysvetlenie, prečo OZ nebolo informované o podpise 
resp. návrhu podpísania dodatok. Dňa 26.11. bolo zasadnutie Správnej rady a v piatok bolo 
zasadnutie OZ. Nasledujúci utorok bol podpis dodatku. Prečo nebolo OZ informované. Myslí 
si, že otvorením danej zmluvy sa porušil článok 16 – Zásady hospodárenia obce 
Veronika Haferová /starostka obce/ – nerobilo sa nič v tajnosti. Na správnej rade bol len 
schválený návrh, že v utorok bude stretnutie. Oficiálnu pozvánku sme dostali až v pondelok 
Vlasta Kašíková /poslankyňa OÚ/ – veľa krát už upozorňovali nato, aj minulé vedenie, aby 
sa zmluvy ukazovali na OZ. Vždy je lepšie predložiť každý zmluvu na OZ, aby sa k tomu aj 
oni vyjadrili.   
Róbert Vlček /poslanec obce/ – otvorila sa zmluva, ktorá bola podpísaná  na základe 
verejného obstarávania. Navýšila sa cena na 27 €. Pýta sa, na základe čoho bola suma 
zvýšená,aké sú k tomu podklady? Ako sa dopracovalo k tomu, že práve o 6 € sa má zvýšiť 
skladočné? 
Mgr. Paula Pápolová /pracovníčka OÚ/ – na Správnej rade bola navrhnutá suma 27 €. Na 
základe toho sa potom dodatočne dal vypracovať znalecký posudok, či skutočne je 
požadovaných 27 € oprávnených 
Veronika Haferová /starostka obce/ – na Správnej rade bolo prezentované, ak sa  navýšenie 
neschváli, prevádzkovateľ skládky nebude pokračovať vo výstavbe druhej kazety. My, ako 
obce, by sme sa museli poskladať a vyplatiť ho. Zvažovali sme, kde by sme my ako obec 
zobrali toľké finančné prostriedky, aby sme sa zložili s ostatnými obcami a ho vyplatili 
Róbert Vlček /poslanec obce/ – prevádzkovateľ mal predložiť oprávnené náklady 
Vlasta Kašíková /poslankyňa OÚ/ – pán riaditeľ TKO Semeteš vie najlepšie o týchto 
všetkých veciach, pozvať ho, aby nám to tu všetko vysvetlil 



Róbert Vlček /poslanec obce/ – prečo je v dodatku, hneď prvá veta:  „garantovať pre 
združenie TKO Semeteš, po dobu 12 rokov od zahájenia prevádzky skladočnú cenu 27 €“. 
Keď sa dodatok podpisoval, prečo sa suma 27 € upravovala po dobu 12 rokov? 12 rokov 
začalo plynúť dňom podpísania zmluvy. Suma sa mala upraviť od 1.01.2016 
Mgr. Paula Pápolová /pracovníčka OÚ/  – zvýšená suma je podpísaná od 1.01.2016 
Róbert Vlček /poslanec obce/  – od podpisu zmluvy uplynulo 5 rokov, v dodatku malo byť 
podpísané na 7 rokov a nie na 12 rokov 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/ – ani jej sa nepáči, že sa zdvihol poplatok za odpad. Pýta 
sa, kde by sa vozili smeti, keby sa nedospelo ku kompromisu? 
Róbert Vlček /poslanec obce/ – mesto Turzovka delegovala člena do Správnej rady TKO. 
Majú tam najväčší podiel, veľká enviromentálna záťaž, pretože smetisko je na území 
Turzovky. Prečo Správna rada nezvolila delegáta z Turzovky? Správna rada má mať deväť 
členov, podľa neho je správna rada nefunkčná 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – navrhuje, aby sa pozval riaditeľ organizácie na OZ, on 
by najlepšie vedel povedať a vysvetliť situáciu 
Veronika Haferová /starostka obce/ – všetci starostovia zvažovali situáciu. Nikto nechcel 
voziť odpad napr. do Čadce, boli by oveľa vyššie náklady aj dopravu 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/  – každý starosta zvažoval, že keby vyvážali napr. do 
Čadce, vyvážali by odpad drahšie 
 
Odchod Monika Jarošová 11:05 , zároveň bola vyhlásená krátka prestávka 
11:16 začiatok 
 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie odstúpenie zástupcu Mgr. Pauly Pápolovej zo 
Správnej rady TKO Semeteš a schválilo zástupcu Veroniku Haferovú do Správnej rady 
TKO Semeteš. Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 133/2016 
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 3 ospravedlnení, 1 neprítomný, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Bod č. 9  Schválenie Dodatku č. 13 k Zmluve č. 5/2006 uzavretá v súlade s § 19 ods. 2 
zák. č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike  
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – opýtala sa, či je v novom dodatku niečo zmenené, 
oproti dodatku pôvodnému 
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/ – v prílohe je tabuľka, kde si to môžu porovnať od roku  
2012 - 2016. Zmena je vo variabilnej zložke, je navýšená 
Jozef Gacho /poslanec obce/ – objem ostal taký ako v lani, nešlo s tým hýbať. Opýtal sa, či 
by nebolo možné objem znížiť? 
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/ – riešili to aj so starostkou, prečo zazmluvnili toľko GJ. 
Dostali odpoveď, že zazmluvnená spotreba GJ vychádza z roku 2013 podľa skutočnej 
spotreby. Mesačná záloha ostala nezmenená. 
Jozef Gacho /poslanec obce/ – prečo variabilnú zložku navýšili? 
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/ – neprekročili variabilnej výšku zložky, ktorú stanovil 
ÚRSO Bratislava 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/– nezrobíme s tým nič, je to podmienené úverom 
a odberom tepla od každej obce. Každá obec musí, aby oni mohli splácať úver, odoberať 
určité množstvo tepla. Pohneme s tým len vtedy, keď sa bude podpisovať zmluva 
Jozef Gacho /poslanec obce/ – zmluva končí na budúci rok, do novej zmluvy s tým 
neurobíme nič 
Róbert Vlček /poslanec obce/ – pokiaľ sa nepodpíše nový dodatok, tak sa pôjde podľa 
starého dodatku ? 



Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/  – áno. Keď sa pôjde aj podľa starého dodatku, zas 
skutočnú spotrebu si dofakturujú vo vyúčtovaní za rok 2016 
Obecné zastupiteľstvo schválilo Dodatok č. 13 k Zmluve č. 5/2006 Biomasa a splátkový 
kalendár k Zmluve č. 5/2006 o platbách za odobraté teplo  pre rok 2016. Obecné 
zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 134/206. 
Hlasovanie: 4 poslancov ZA, 3 ospravedlnení, 1 neprítomný, 1 zdržal sa, 0 proti 
 
Bod č. 10 Schválenie päťročného plánu prevencie DHZ Klokočov 
Mgr. Paula Pápolová /pracovníčka OÚ/ – v materiáloch poslanci obdržali návrh 
päťročného  plánu prevencie na roky 2016 – 2020, na základe ktorého členovia DZH 
vykonávajú požiarno – preventívne kontroly  
Jozef Gacho /poslanec obce/ – zaujíma ho, prečo kontrolujú aj budovy. Ak sa niečo stane, 
ich potvrdenie sa neberie do úvahy. Pre nikoho to nie je záväzné 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – keby dávali aspoň potvrdenie. Niektorí občania sa jej 
sťažovali 
Róbert Vlček /poslanec obce/ - navrhuje, aby to hasiči vykonávali, ak je to podľa zákona 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolór obce/– následne citovala zo zákona č. 314/2001 Z.z. 
o ochrane pred požiarmi 
Obecné zastupiteľstvo schválilo päťročný  plán prevencie na roky 2016-2020 a prijalo 
uznesenie č. 135/2016. 
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 3 ospravedlnení, 1 neprítomný, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Bod č. 11 Schválenie členov DHZ, ktorí budú vykonávať požiarno-preventívne 
kontroly  
Mgr. Paula Pápolová /pracovníčka OÚ/ - dôvodom schválenia nových členov DHZ 
Klokočov, ktorí budú vykonávať požiarno – preventívne kontroly, je že sa u niektorých 
členov menili číslo OP a je schválený nový Päťročný plán prevencie. Schvaľujú sa členovia, 
ktorí budú vykonávať preventívne protipožiarne kontroly 
Obecné zastupiteľstvo schválilo členov DHZ, ktorí budú vykonávať preventívne 
protipožiarne kontroly a prijalo uznesenie č. 136/2016. 
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 3 ospravedlnení, 1 neprítomný, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Bod č. 12  Správa o činnosti kultúrneho strediska 
Mgr. Paula Pápolová /pracovníčka OÚ/ – oboznámila obecné zastupiteľstvo so Správou 
o činnosti kultúrneho strediska a obecnej knižnice.  
Pozn. Správa o činnosti kultúrneho strediska a obecnej knižnice tvorí prílohu zápisnice. 
K bodu programu neboli žiadne ďalšie otázky. 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu  a prijalo uznesenie č. 137/2016. 
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 3 ospravedlnení, 1 neprítomný, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Bod č. 13a) Žiadosť o odpustenie poplatku za KO – B. Hrtúsová, bytom Frýdek 
Místek 
Veronika Haferová /starostka obce/  – žiadosť tu už bola, ale dom medzitým vyhorel. 
Prejednávala to s kontrolórkou -  môže mať ešte nejaký majetok, z toho dôvodu dať 
pohľadávku na súd do dedičského konania. Má dlh aj na sociálnej poisťovni 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolór obce/ – vysvetlila, ak to pôjde do dedičského konania 
a dedičia sa toho vzdajú, sa to dá do dedičského konania, dedičia sa vzdajú, že nebudú jeho 
záväzky splácať – vtedy my môžeme pohľadávku odpísať. Nemôžeme vedieť aký on 
v skutočnosti mal majetok.  



Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie žiadosť o odpustenie poplatku za KO a prijalo 
uznesenie č. 138/2016. 
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 3 ospravedlnení, 1 neprítomný, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Bod č. 13b) Žiadosť o preplatenie finančných prostriedkov 
Elena Stopková /pracovníčka OÚ/ – informovala poslancov o žiadosti, nájomcu bytu na 
Hlaviciach  p. Koleňákovej, o preplatenie finančných prostriedkov v sume 208,40 €, ktoré 
boli vynaložené na výmenu elektromeru a zmenu tarifu z D1 na D5. Byty na Hlaviciach sú 
napojené na dvojtarifný elektromer, s výnimkou tohto bytu, kde bola zrealizovaná zmena 
sadzby a výmena elektromera. O výmenu požiadal ešte predchádzajúci nájomca, tým pádom 
je p. Koleňáková znevýhodnená – je tam elektrické kúrenie, tým pádom má vyššie splátky  
Veronika Haferová /starostka obce/  – obec dala  súhlasné stanovisko k výmene a teraz dala 
žiadosť. Platila by za vysokú spotrebu  
Róbert Vlček /poslanec obce/ –  opýtal sa, prečo to menil pôvodný nájomca bytu a či 
nepotreboval vtedy súhlas od obce? 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolór obce/ – zistiť, či mal predchádzajúci nájomca  od obce 
súhlasné stanovisko, že menil elektromer 
Róbert Vlček /poslanec obce/ – skúsiť zavolať právnikovi, čo sa s tým dá robiť. Navrhuje 
menovanej nájom znížiť a s právnikom sa poradiť, ako vymôcť peniaze od pôvodného 
majiteľa 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie žiadosť o preplatenie finančných prostriedkov 
a prijalo uznesenie č. 139/2016. 
Hlasovanie: 4 poslancov ZA, 3 ospravedlnení, 1 neprítomný, 1 zdržal sa, 0 proti 
 
Bod č. 13c) Žiadosť o vydanie súhlasu obce s umiestnením stávkovej kancelárie 
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/ - na OÚ bola doručená žiadosť od firmy Synot Tip, a.s. 
O súhlas žiadali aj vlani na rok 2015. Teraz podali žiadosť na dobu neurčitú v prevádzke 
Pohostinstvo Hrubý Buk. Ročné vyúčtovanie za predchádzajúce obdobie –  obec z toho 
dostala 7,40 €.  
Róbert Vlček /poslanec obce/  – navrhuje, opäť predĺžiť nájom na dobu  jeden rok 
Jozef Gacho /poslanec obce/  – dodal, že si môžu podať o rok opäť žiadosť 
Obecné zastupiteľstvo súhlasilo s umiestnením stávkovej kancelárie v prevádzke 
Pohostinstvo Hrubý Buk na dobu 1 rok a prijalo uznesenie č. 140/2016  
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 3 ospravedlnení, 1 neprítomný, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Diskusia 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/ – prečítala Správu o činnosti komisie školstva, kultúry 
a športu. Poďakovala sa všetkým, ktorí sa zapojili a pomohli pri organizácii vianočných trhov 
a Vianočného plesu. Taktiež poďakovala pánovi farárovi a rodine Gondekovej. Dodala, že ak 
bude mať niekto návrh na novú kultúrnu akciu, komisia ju rada zorganizuje.  
Róbert Vlček /poslanec obce/ – navrhuje do Obecného listu dávať niektoré hlavné veci, 
ktoré sa schvaľovali na OZ  
občania z Kornice – ak by sa dal urobiť chodník smerom do Kornice. Prejde tadiaľ veľa áut a 
ak by sa to osvedčilo, tak smerom aj do Klína urobiť chodník  

- Martin Klika – pod Bielym krížom chata – ide tam cesta, ktorá nie jeho vinou je 
zničená. Posledných 200 m, ku jeho chate, sa nejde dostať ani s osobným autom, 
neprejde tam. V spolupráci s ním sa dohodnúť – je ochotný sa finančne spolupodieľať 
na oprave cesty 

- Žiada o zrušenie  pracovného mailu z obce Klokočov, z dôvodu nefunkčnosti 
Veronika Haferová /starostka obce/ –  o ceste vie, p. Klika bol aj za ňou  



Jana Foldinová /poslankyňa obce/  – čo sa týka odpadov, vidí, že naši občania sa snažia aj 
separovať. Sama videla, ako auto pri kontajneri zastavilo neznáme auto s plným kufrom 
odpadu, kde do kontajnera aj sedačku tlačil 
Veronika Haferová /starostka obce/ – stále nad odpadom  rozmýšľame, ľudia akoby si 
neuvedomovali, že keď do kontajnerov naložia veľkoobjemový odpad, kontajner je hneď plný  
Jana Foldinová /poslankyňa obce/  – skúsiť dať z lokality Bánske kontajner preč a skúsiť 
umiestniť popolnice, rozdať vrecia. Pracovníci by odpad zvážali. Skúsiť niečo vyskúšať, inak 
sa nepohneme ďalej 
 
Prílohu zápisnice tvoria celé znenie uznesení a materiály k zasadnutiu OZ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Z Á V E R  
 

Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie  ukončila. 
 
 
 
V Klokočove  29. január 2016 
 
 
Overovatelia: 
Róbert Vlček .................................................................. 
 
Jozef Gacho..................................................................... 
 
 
Zapisovateľka: 
Mgr. Paula Pápolová ..................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Veronika Haferová 
             starostka obce 
 


