
Zápisnica z 23. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 
11. augusta  2017 

________________________________________________________ 
 
Začiatok zasadnutia: 14:30 hod. 
Dvadsiatetretie  zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce Klokočov 
Veronika Haferová. Skonštatovala, že z počtu 9 poslancov je prítomných 8 poslancov, čiže 
zastupiteľstvo je uznášania schopné. 
Prítomní: Vlasta Kašíková 
     Róbert Vlček 
     Pavol Dedič 
                Jana Foldinová  
     Pavol Čagaľa           
                Ing. Radoslav Zajac 
                Monika Jarošová 
     Helena Rudinská 
Ospravedlnený: Jozef Gacho 
    
 
Voľba návrhovej komisie a overovateľov 
 
Návrhová komisia:  Helena Rudinská, Ing. Radoslav Zajac 
Overovatelia:              Jana Foldinová, Vlasta Kašíková 
Zapisovateľka: Mgr. Paula Pápolová 
 
 
 
Veronika Haferová /starostka obce/ - následne prečítala program rokovania OZ, opýtala sa 
prítomných, či má niekto doplňujúci bod do programu rokovania 23. zasadnutia OZ. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo program rokovania  a prijalo uznesenie č. 293/2017. 
Hlasovanie: 8 poslancov ZA, 1 ospravedlnený, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
 
Bod č. 5  Schválenie  5%  spoluúčasti na spolufinancovanie projektu 
s názvom „S efektívnou inklúziou k dôstojnému vzdelávaniu“  
Ing. Jarmila Kriš ťáková /riaditeľka ZŠ Klokočov/ - podala informácie k predmetnému 
bodu rokovania. Doba trvania projektu je tri roky a teda spoluúčasť nebude jednorazová, ale 
rozdelená na tri roky. Projekt je zameraný na získanie asistentov, ktorí by pomáhali žiakom so 
zdravotným znevýhodnením. Žiadali aj ministerstvo, aby im pridelili asistenta, ale zatiaľ im 
ho neposkytli, pre dali tento projekt 
Róbert Vlček /poslanec obce/ - opýtal sa, čo bude s asistentmi po uplynutí doby trvania 
projektu 
Ing. Jarmila Kriš ťáková /riaditeľka ZŠ Klokočov/ - odpovedala, že zmluva s nimi len na 
dobu trvania projektu. Zatiaľ nemá žiadne žiadosť a bude uprednostňovať asistenta so 
špeciálnou pedagogikou, lebo je to náročná práca 
Obecné zastupiteľstvo schválilo Zabezpečenie finančných prostriedkov na 
spolufinancovanie projektu s názvom „ S efektívnou inklúziou k dôstojnému vzdelávaniu“  
realizovaného v rámci výzvy  na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok  
s kódom OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01 vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov 



projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci a prijalo 
uznesenie č. 294/2017. 
Hlasovanie: 8 poslancov ZA, 1 ospravedlnený, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Bod č. 6  Schválenie predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho 
rozpočtu pre DHZ Kloko čov a schválenie 5% spoluúčasti 
Veronika Haferová /starostka obce/ - zámer na podanie žiadosti a vypracovanie projektovej 
dokumentácie bol schválený. Projektová dokumentácia je vypracovaná, výzva vyšla a už sa 
na nej pracuje a dnes je potrebné schváliť 5% spoluúčasť. 
Ján Hruška /veliteľ DHZ Kloko čov/ - vyšla výzva, ktorá sa týka rekonštrukcie hasičských 
zbrojníc. Najvyššia čiastka, o ktorú sa môžeme uchádzať  je 30000 €. Výzva trvá do konca 
augusta. Ak sa nevyčerpá výzva, môže sa žiadať aj budúci rok. Projektová dokumentácia je 
vypracovaná, jednalo by sa o prístavbu dozadu smerom k lesu + nadstavba. Chceme sa 
uchádzať o výdavky kapitálové, ktoré by mali byť na 5 rokov,  s tým že sa budú účtovať 
v budúcom roku. Obec sa bude na projekte podieľať 5% spoluúčasťou.  
Róbert Vlček /poslanec obce/ - opýtal sa, či vyplatia peniaze aj v prípade, že stavba nebude 
dokončená  
Ján Hruška /veliteľ DHZ Kloko čov/ - nie je tam priorita, že stavba musí byť ukončená 
Pavol Dedič /poslanec obce/ - je k projektu naklonený, dlhé roky sa na budove nič nerobilo 
Róbert Vlček /poslanec obce/ - opýtal sa, či pošlú peniaze na účet, alebo to budeme  
refundovať 
Ján Hruška /veliteľ DHZ Kloko čov/ - prídu peniaze a tie sa vyúčtujú 
Ján Hruška /veliteľ DHZ Kloko čov/ -  ďalej informoval poslancov, že je možnosť napísať 
žiadosť o repas Tatry 815 
Helena Rudinská /poslankyňa obce/ - má pripomienku, či všetko finančne vyjde, lebo dnes 
je všetko drahé. Ak začneme robiť, je treba počítať s tým, že na druhý rok z rozpočtu budeme 
musieť vyčleniť finančné prostriedky, keby sme chceli hasičskú zbrojnicu dokončiť a opýtala 
sa, či je možnosť, keby urbár pozemok predal obci 
Veronika Haferová /starostka obce/ - teraz je zapísaná nájomná zmluva a podpísaný 
dodatok.  Do budúcna môže s urbárom zvolať jednanie. Zmluva je na 50 rokov 
Helena Rudinská /poslankyňa obce/ - opýtala sa, či môže byť dotácia na niečo, čo nie je na 
LV.  Keď si chce niekto otvoriť prevádzku, musí automaticky dávať, že budova je 
skolaudovaná.  
Pavol Dedič /poslanec obce/ - myslí si, že to čo sa tu vybuduje bude každý rád a nikto 
nebude robiť problémy 
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/ - pokiaľ sa rozhodlo ísť do nejakej výzvy, musí to byť 
ošetrené tak, aby bolo všetko v poriadku  
Ján Hruška /veliteľ DHZ Kloko čov/  –  je to tak, že obec vlastníkom pozemku nemusí byť, 
ale musí byť vlastníkom budovy. Treba rátať s tým, že keď začneme niečo robiť, treba to aj 
dokončiť  
Pozn. Celé znenie diskusie k predmetnému bodu tvorí prílohu Zápisnice 23. zasadnutia OZ  
a je zverejnená na internetovej stránke obce. 
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo 1.Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie 
zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej 
republiky v rámci výzvy číslo VII. Prezídia Hasičského a záchranného zboru 2017, 
vyhlásená 17.07. 2017  na realizáciu  projektu  s názvom: „Prístavba a stavebné úpravy 
Hasičskej zbrojnice Klokočov“, ktorý bude realizovaný obcou Klokočov“ , účel:  Podpora 
zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie  
stavieb a opravy budov na účel hasičských staníc a hasičských zbrojníc podľa §2 písm. c) 



zákona č. 526/2010 Z.z. o poskytnutí dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra  Slovenskej 
republiky   
2. Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 
3. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 
s názvom  „Prístavba a stavebné úpravy Hasičskej zbrojnice Klokočov „ vo výške 5% 
z celkových predpokladaných výdavkov, t.j. 1500,00 eur. 
Hlasovanie: 8 poslancov ZA, 1 ospravedlnený, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
 
Bod č. 7  Schválenie 5% spoluúčasti na spolufinancovanie projektu s 
názvom „Kompostéry pre zhodnocovanie BRKO v obci Klokočov“  
Mgr. Paula Pápolová /pracovníčka OÚ/ - podala informácie k predmetnému bodu 
rokovania. Na poslednom zasadnutí OZ  bolo schválené uznesenie, ktoré bolo potrebné zaslať 
spoločne so žiadosťou. Projekt je podaný a dnes by sa schválilo už presné vyčíslenie 
spoluúčasti na projekt. Celkový príspevok na projekt je 89.613€ a 5% spoluúčasť obce je 
 4 480,65 €. 
Róbert Vlček /poslanec obce/ - opýtal sa, koľko vyjde kompostérov za uvedenú sumu? 
Mgr. Paula Pápolová /pracovníčka OÚ/ - bude cez 600 ks kompostérov, ktoré pôjdu do 
domácnosti na súpisné číslo, kde je vedený trvalý pobyt. V prípade neumiestnenia 
kompostérov z nejakého dôvodu, sme ako riziko uviedli, že kompostér bude umiestnený na 
súpisné číslo, kde nie je vedený trvalý pobyt 
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/ - opýtal sa, čo to obnáša pre domácnosť 
Mgr. Paula Pápolová /pracovníčka OÚ/ - kompostéry dostanú občania zadarmo a už si 
budú zhodnocovať BRKO sami. Obec je povinná zabezpečiť nakladanie BRKO a tým, že 
budú kompostéry, obec nebude mať náklady na zabezpečenie nakladania s týmto odpadom 
iným spôsobom 
Veronika Haferová /starostka obce/ - jeden projekt na kompostéry na verejné priestranstvá  
nám schválili 
Mgr. Paula Pápolová /pracovníčka OÚ/ - prvým projektom sme poriešili verejné 
priestranstvá. Kompostéry sú umiestnené na pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve obce – to 
bolo aj podmienkou, aby pozemok bol obecný. Kompostéry sú pri obecných bytovkách, pri 
ZŠ Klokočov, ihrisko, za budovou prevádzok 
Obecné zastupiteľstvo schválilo Predloženie ŽoNFP na zvýšenie miery zhodnocovania 
odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora 
predchádzania vzniku odpadov; Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-23 vo výške 
príspevku na projekt 89.613€. Názov projektu: Kompostéry pre zhodnocovanie BRKO 
v obci Klokočov a schvaľuje celkové spolufinancovanie projektu vo výške  4 480,65 €, t.j. 
5% z celkových oprávnených výdavkov. 
Hlasovanie: 8 poslancov ZA, 1 ospravedlnený, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Diskusia 
Róbert Vlček /poslanec obce/ - predniesol pripomienky k Zmluve s Biomasou, ktorá bola 
poslancom zaslaná v materiáloch na 23. Zasadnutie OZ 
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/ - predniesol ďalšie pripomienky k Zmluve s Biomasou 
Veronika Haferová /starostka obce/ - navrhla, že p. Žideka pozve buď na zasadnutie OZ, 
alebo na stretnutie pred zasadnutím 
 V diskusii sa poslanci ďalej zaoberali problematikou  vykurovania, o inej možnosti 
vykurovania a v závere sa  dohodli na stretnutí v kancelárii starostky obce v piatok 
18.08.2017 o 16:00 hod. 
 



 
Helena Rudinská /poslankyňa obce/ -  v diskusii sa ďalej opýtala, ako pokračujú cesty, kto 
je v komisii, ktorá má na starosti cesty 
Veronika Haferová /starostka obce/ - my urobíme plán na opravu ciest - príde voda a ten 
plán sa úplne zmení a zas sa idú robiť tie najhoršie cesty. Oslovila aj geodeta, žeby sa dal 
vyhotoviť geometrický plán na jednu cestu, ktorá by sa vysporiadala 
Helena Rudinská /poslankyňa obce/ - je to zdĺhavý proces, ale opýtala sa, či komisia má 
prejdené všetky cesty, či sa nejakým spôsobom vyspravujú 
Veronika Haferová /starostka obce/  - tento týždeň vyspravovali cestu  u Zajacov, smerom 
ku Dodekom, cestu do Gajdoša – Riečky, cestu smer do Ježíkov 
Helena Rudinská /poslankyňa obce/ - opýtala, či sa to opravuje s tým vyfrézovaným 
asfaltom 
Veronika Haferová /starostka obce/  - bola dohodnutá so správou ciesť, že časť výfrezu si 
môžu zobrať a zvyšok má správa ciest uložený pri ZŠ Klokočov. Výfrez sme už použili na tú 
cestu do Zajacov – ku Dodekom. Čo ešte ostal recyklát, budeme pokračovať ďalej. 
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/ - hovoril s p. Ing. Benkom, ktorý povedal že 
z vyfrézovanej cesty dá obci Klokočov ¼  toho recyklátu, ktorý môžeme použiť na cesty. 
Veronika Haferová /starostka obce/  - tento týždeň mu volala a p. Ing. Benko momentálne 
zastavuje prácu s recyklátom 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/ - vlani chodili s poslancami p. Čagaľom, p. Dedičom, p. 
Kašíkovou, p. Gunčaga chodil a tie cesty sú ozaj v zlom stave. Niečo sa urobilo už vlani, 
naviezlo sa štrkom na Hlaviciach, ale cesty nedokážeme urobiť momentálne asfaltom, akurát 
len vyspraviť 
Veronika Haferová /starostka obce/  - cesty pribúdajú, ale cez role. Teraz keď obec chce 
pomôcť a troška zájde s technikou na druhý pozemok, hneď sú problémy. 
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/ - v diskusii sa ďalej opýtal na rozhlas, na ktorý boli 
v rozpočte vyčlenené finančné prostriedky 
Veronika Haferová /starostka obce/ - p. Polka sľúbil, že rozhlas bude riešiť budúci týždeň – 
lokalita do Pantokov, Rybárie 
Róbert Vlček /poslanec obce/ - opýtal sa na rozhlas na Hrubom Buku, či sa posielajú 
oznamy 
Mgr. Paula Pápolová /pracovníčka OÚ/ - oznamy posielame a aj na vyvesenie 
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/ - v akom štádiu je cesta ku p. Krišťákovej, ktorá sa tu 
riešila 
Helena Rudinská /poslankyňa obce/ - na minulom OZ sa hovorilo, že tam nie je mapovaná 
cesta 
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/ - hovorili sme, že jej pomôžeme 
Veronika Haferová /starostka obce/ – nebráni sa pomôcť. Na minulom OZ tu bola žiadosť 
p. Polkovej na cestu. Je to po súkromných pozemkoch a žiadosť sa neschválila 
Róbert Vlček /poslanec obce/ - či je možnosť, aby si p. Krišťáková získala súhlas vlastníkov, 
že tadiaľ môže pomôcť cestu zrekonštruovať. Takú istú podmienku sme dali aj Polkovým. 
Nemôžeme vstúpiť na pozemok, keď vlastník nesúhlasí 

V závere zasadnutia starostka obce všetkých pozvala na podujatie „Ľudia, ľuďom 
v Beskydách“, ktoré sa koná v sobotu na Konečnej. 

Prílohu Zápisnice z 23. Zasadnutia OZ zo dňa 11. Augusta 2017 tvoria uznesenia a  
zvukový záznam.   

 
 
 
 



Z Á V E R 
 
Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie  ukončila. 
Ukončenie: 16:30  hod. 
 
 
V Klokočove  11. august 2017 
 
 
 
Overovatelia: 
Jana Foldinová................................................................................... 
 
 
Vlasta Kašíková................................................................................. 
 
 
 
 
Zapisovateľka: 
Mgr. Paula Pápolová ..................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
        Veronika Haferová 
            starostka obce 
 
 


