Zápisnica z 25. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa
06. októbra 2017
________________________________________________________
Začiatok zasadnutia: 14:30 hod.
Dvadsiatepiate zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol zástupca starostky obce
Klokočov Pavol Dedič. Skonštatoval, že z počtu 9 poslancov je prítomných 8 poslancov, čiže
zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Prítomní: Vlasta Kašíková
Monika Jarošová
Róbert Vlček
Pavol Dedič
Jozef Gacho
Helena Rudinská
Ing. Radoslav Zajac
Pavol Čagaľa
Ospravedlnení: Jana Foldinová

Voľba návrhovej komisie a overovateľov
Návrhová komisia:
Overovatelia:
Zapisovateľka:

Vlasta Kašíková, Róbert Vlček
Helena Rudinská, Ing. Radoslav Zajac
Mgr. Paula Pápolová

Pavol Dedič /zástupca starostky obce/ - následne prečítal program rokovania OZ. Opýtala
sa prítomných, či má niekto doplňujúci bod do programu zasadnutia. Následne bol do
programu rokovania doplnený bod 6c) Výmena člena finančnej komisie Aleny Brezinovej za
člena Ing. Janu Horčičákovú
Obecné zastupiteľstvo schválilo program rokovania a prijalo uznesenie č. 319/2017.
Hlasovanie: 8 poslancov ZA, 1 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti

Bod č. 5 Riešenie nového vykurovania - schválenie
Pavol Dedič /zástupca starostky obce/ - informoval poslancov OZ, že bol na OÚ p. Židek
na stretnutí, nakoľko sme neschválili ďalšie podpísanie zmluvy a k 31.12.2017 končí platnosť
súčasnej zmluvy
Róbert Vlček /poslanec obce/ – opýtal sa, prečo nedostali starú pôvodnú zmluvu a kto
poveril starostku, aby vypovedala zmluvu. Následne citoval uznesenie z minulého zasadnutia
OZ.
Helena Rudinská /poslankyňa obce/ - minule sme schválili, že nesúhlasíme so zmluvou.
Následne sme rokovali ďalej, s tým, že sa pošlú pripomienky právnikovi a budeme rokovať
ďalej, prípadne sa stretneme
Anna Gulčíková /kontrolórka obce/ - p. Židek sa vyjadril, že na žiadne zasadnutie OZ
nepríde
Róbert Vlček /poslanec obce/ – opýtal sa, čo bolo predmetom jednania s p. Židekom a kto sa
zúčastnil rokovania
Anna Gulčíková /kontrolórka obce/ – priniesol dohodu o vysporiadaní vzťahov
Pavol Dedič /zástupca starostky obce/ - na stretnutí bol p. Židek, jeho účtovníčka,
kontrolórka obce

Róbert Vlček /poslanec obce/ – opýtal sa, či sa na niečom dohodli
Pavol Dedič /zástupca starostky obce/ – písomne nie je nič, p. Židek hovoril o nejakých
návrhoch a na základe toho, čo obec im zaslala, dali ÚRSO kotol na odhlásenie
Róbert Vlček /poslanec obce/ – informoval sa u p. Žideka, ktorý teda hovoril, že na OZ
nechodí. Hovoril, že p. starostka mu poslala výpoveď zmluvy, oni do konca septembra – ako
výrobcovia tepla – musia zaslať na ÚRSO zoznam kotolní, odkiaľ budú predávať teplo. Skúsil
by ešte v kotlu 1-2 roky kúriť – ak by to šlo, s tým, že by sme si to zabezpečovali sami
a v priebehu budúceho roka si vysúťažiť novú kotolňu
Jozef Gacho /poslanec obce/ – hovoril to tu na minulom OZ aj zástupca z Biomasy, že by
bola možnosť to ešte predĺžiť. Dali sme stanovisko, že s biomasou končíme k 31.12.2017.
Róbert Vlček /poslanec obce/ – dal stanovisko také, že nesúhlasí s návrhom zmluvy, ktorá
bola predložená
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – dodala, že p. Židek mal min. 10 rokov možnosť, čo ho
stále oslovovali, aby zmenil podmienky vykurovania - mal možnosť ich zmeniť. To čo
platíme my - široko ďaleko to tu neplatí nikto. On len tak ľahko kotol nepustí obci Klokočov,
aby sme si ho zapli a kúrili s ním. On si dá urobiť znalecký posudok, ktorý nevieme koľko
bude stáť.
Róbert Vlček /poslanec obce/ – následne prečítal zo stanov Biomasy, čo sa týka vystúpenia
z členstva. Opýtal sa, či máme vysporiadané všetky pohľadávky, záväzky?
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/ – to že Biomasa pre obec bola nevýhodná pre obec vie
každý. Nemá proti tomu nič, len nevedel, ako to bude ďalej pokračovať – ak hľadáme
alternatívy, tak to bude stáť určité finančné prostriedky. Má nato obec?
Anna Gulčíková /kontrolórka obce/ - následne prečítala list od právnika, ktorý bol zaslaný
Biomase
Anna Gulčíková /kontrolórka obce/ - kotol do správy zobralo združenie Biomasa. Obec
Klokočov, keď bola v združení Biomasa – kotol Biomasa nezaplatila, iba sa im dostal do
správy
Róbert Vlček /poslanec obce/ – opýtal sa, kto je vlastníkom? Následne prečítal zo stanov
Biomasy, čo sa týka zániku členstva v združení Biomasy
Anna Gulčíková /kontrolórka obce/ – navrhovala, aby všetky doklady, ktoré sa týkajú
Biomasy – Zmluva o združení, keď sa zakladala Biomasa, ani vystúpenie a vysporiadanie
s obcou Klokočov tu nie je. Ďalšia vec je tá, že je tam veľa ručiteľských listín. V roku 2020
by sa mali splatiť úvery
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – nevie o tom, žeby obec Klokočov mala podpísaný
ďalší úver
Helena Rudinská /poslankyňa obce/ – opýtala sa, koľko rokov sa môže kúriť, v prípade, ak
by bolo zabezpečené kontajnerové kúrenie
Pavol Dedič /zástupca starostky obce/ – životnosť – 15-20 rokov
Po diskusii obecné zastupiteľstvo:
Obecné zastupiteľstvo schválilo zámer vlastného vykurovania Obce Klokočov;
Hlasovanie: 8 poslancov ZA, 1 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti
Odchod: 15:16 Monika Jarošová
Jozef Gacho
Po diskusii Obecné zastupiteľstvo Obce Klokočov:
Obecné zastupiteľstvo schválilo poveriť správu obce, určiť odbornú komisiu, ktorá stanoví
odbornú špecifikáciu na požadovanú technológiu, jej maximálnu cenu a prijalo uznesenie
č. 320/2017.
Hlasovanie: 6 poslancov ZA, 1 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti, 2 neprítomní

Bod č. 6a) Žiadosť o súhlasné stanovisko k novostavbe rodinného domu –
M. Mudrík, bytom Podvysoká
Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka OÚ/ – podala informácie k predmetnému bodu
rokovania. Na OÚ Klokočov bola podaná žiadosť o súhlasné stanovisko k novostavbe
rodinného domu. V rámci územného plánu obce nie je uvedená parcela určená na zastavanie,
ale v časti Regulatívy ÚP pripúšťa novú výstavbu IBV s dodržaním príslušných legislatívnych
noriem. Príslušnú infraštruktúru si bude stavebník budovať a udržiavať na vlastné náklady.
Obecné zastupiteľstvo schválilo výstavbu rodinného domu a príslušenstva na parcelách
CKN 6248/6 a CKN 6248/7 v k.ú. Klokočov p. Mudríkovi Miroslavovi a manž. Božene,
bytom Podvysoká 110, pričom príslušnú infraštruktúru si budú stavebníci budovať
a udržiavať na vlastné náklady
Odporučilo aby táto stavba bola zapracovaná do Doplnku k ÚP obce a prijalo uznesenie
č. 321/2017.
Hlasovanie: 6 poslancov ZA, 1 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti, 2 neprítomní

Bod č. 6b) Žiadosť o súhlasné stanovisko k novostavbe rodinného domu –
M. Mudrík, bytom Podvysoká
Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka OÚ/ – podala informácie k predmetnému bodu
rokovania. Na OÚ Klokočov bola doručená žiadosť o súhlasné stanovisko k výstavbe
rekreačnej chaty v časti obce Kornica. V rámci územného plánu obce Klokočov nie je
uvedená parcela určená na zastavenie, ale v časti Regulatívy ÚP pripúšťa novú výstavbu IBV
s dodržaním príslušných legislatívnych noriem. Príslušnú infraštruktúru si bude stavebník
budovať a udržiavať na vlastné náklady. Majú vybavené zo ŽP súhlasné stanovisko - na
komíne musia mať sito – aby sa tam nedostali sovy. Jedná sa o malý prízemný domček –
drevostavba o rozmeroch 5x7m, ktorá nebude napojené na el. energiu
Obecné zastupiteľstvo schválilo výstavbu rekreačnej chaty a príslušenstva na parcele CKN
4486/6 v k.ú. Klokočov, časť Kornica p. Ing. Vlaste Kuboškovej, bytom Frýdlant nad
Ostravicí, ul. Harcovská č. 1477 vz. LINER s.r.o., Turzovka, Stred č. 422, pričom príslušnú
infraštruktúru si bude stavebníčka budovať a udržiavať na vlastné náklady
Odporučilo aby táto stavba bola zapracovaná do Doplnku k ÚP obce a prijalo uznesenie
č. 322/2017.

Bod č. 6c) Výmena člena finančnej komisie Aleny Brezinovej za člena
Ing. Janu Horčičákovú
Pavol Dedič /zástupca starostky obce/ – informoval poslancov OZ, že je potrebné schváliť
výmenu členov vo finančnej komisie, z dôvodu ukončenia pracovného pomeru p. Brezinovej
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie výmenu člena vo finančnej komisii zo dňa
2.05.2017 p. Ing. Jany Horčičákovej, ktorá nahradila Alenu Brezinovú a prijalo uznesenie
č. 323/2017.
Hlasovanie: 6 poslancov ZA, 1 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti, 2 neprítomní
Následne v diskusii
Róbert Vlček /poslanec obce/ – navrhol zobrať na vedomie list starostky obce, v ktorom
oznámila ukončenie zmluvného vzťahu s Biomasou
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie List č.j. OÚ 817/2017 zo dňa 25.09.2017,
v ktorom starostka obce oznámila ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo zmluvy č.
5/2006 zo dňa 15.12.2005 a oznámenie o ukončení nájmu č. 5/2005, adresovaný

BIOMASE, Kysucký Lieskovec a prijalo uznesenie č. 324/2017.
Hlasovanie: 6 poslancov ZA, 1 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti, 2 neprítomní

Diskusia
Helena Rudinská /poslankyňa obce/ – dostala pripomienky od ľudí, ktorí platia dane, že
niektorým neboli doručené rozhodnutia. Navrhuje, aby k 31.10. 2017 boli spracované dane
z nehnuteľností. Samospráva nemôže existovať keď nemá peniaze od ľudí
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – na základe informácii zo školenia, obec musí dať
naplnenosť príjmov a výdavkov, preto navrhuje aby výmery boli budúci rok hodové do 6
mesiaca, lebo nebudeme vedieť akú máme naplnenosť
Obecné zastupiteľstvo uložilo na úseku daní a poplatkov vypracovať výmery daní
z nehnuteľností do 31.10.2017 a doručiť občanom.
Hlasovanie: 6 poslancov ZA, 1 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti, 2 neprítomní

Ukončenie 16:10 hod.

ZÁVER
Zástupca starostky obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
V Klokočove 06. októbra 2017

Overovatelia:
Helena Rudinská........................................................................
Ing. Radoslav Zajac...................................................................

Zapisovateľka:
Mgr. Paula Pápolová .....................................................

Veronika Haferová
starostka obce

