Zápisnica z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
Klokočov zo dňa 24. februára 2017
___________________________________________________________________________
Začiatok zasadnutia: 09:00 hod.
19. 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. Poslancovi Ľubošovi Strížovi zanikol mandát.
Prítomní: Vlasta Kašíková
Róbert Vlček
Pavol Dedič
Jozef Gacho
Monika Jarošová
Ospravedlnení: Ing. Radoslav Zajac
Jana Foldinová
Pavol Čagaľa
Voľba návrhovej komisie a overovateľov:
Návrhová komisia: Vlasta Kašíková, Jozef Gacho
Overovatelia: Róbert Vlček, Pavol Dedič
Zapisovateľka: Mgr. Paula Pápolová
Zánik mandátu poslanca Ľuboša Stríža a nástup náhradníka na mandát poslanca
Veronika Haferová /starostka obce/ - v úvode rokovania Obecného zastupiteľstva starostka
obce podala informácie k zániku mandátu poslanca Ľuboša Stríža. Informovala OZ
o dátumoch neprítomnosti poslanca a prečítala stanovisko Advokátskej kancelárie JUDr.
Stopka, Judr. Cisarík, s.r.o. a stanovisko MV SR, odbor miestnej štátnej správy, samosprávy
a zahraničných vzťahov, sekcia verejnej správy k zániku mandátu poslanca podľa zákona č.
369/1990 Zb, podľa § 25 ods. II, písmeno g., ktorý ustanovuje, že k zániku mandátu poslanca
obecného zastupiteľstva dochádza zo zákona vtedy, ak sa počas jedného roka nezúčastní ani
raz na zasadnutiach obecného zastupiteľstva.
Jozef Gacho /poslanec obce/ - má výhrady, nakoľko obec p. Stríža na 18. zasadnutie OZ dňa
1.02.2017 pozvala. Na zasadnutí aj hlasoval, bol vedený ako poslanec a ako počúval p.
starostku, mandát poslancovi Ľ. Strížovi zanikol k 30.01.2017, čiže on na 18. zasadnutie OZ
vôbec nemal byť pozvaný. Malo sa mu oznámiť, že mu končí mandát a na 18. zasadnutí mal
byť zvolený už poslanec ďalší v poradí. Zápisnicu nepodpísal z toho dôvodu, že starostka
nechala p. Stríža hlasovať a hlasy p. Stríža boli brané ZA. Zápisnica bola pozmenená v tom,
že na zasadnutí bolo hlasovanie p. Stríža platné a v zápisnici je uvedené ako hlas neplatný.
Anna Gulčíková /kontrolórka obce/ - na 18. zasadnutí OZ sa na konci zasadnutia vyjadrila,
že má podozrenie z neplatného hlasovanie poslanca Ľ. Stríža, ale nebola preverená jeho účasť
na zastupiteľstvách. V zápisnici je uvedené, že mala podozrenie z neplatného hlasovania
poslanca Ľ. Stríža a keď sa overí účasť, že nebol 12 mesiacov na zasadnutí, tak bolo neplatné
Jozef Gacho /poslanec obce/ - program bol doplnený na konci a zákon 369/1990 Zb. hovorí,
že OZ prijíma uznesenia na začiatku zasadnutia, nie na konci
Veronika Haferová /starostka obce/ - ohľadom zániku mandátu poslanca sme zisťovali, len
nikto nedal odpoveď priamo a hneď, boli protichodné názory, museli sme čakať
Jozef Gacho /poslanec obce/ - opýtal sa starostky, či právnikovi uviedla všetky skutočnosti,
tak ako boli, že teda bol aj pozvaný na OZ, aj keď nemal byť
Veronika Haferová /starostka obce/ - odpovedala, áno
Jozef Gacho /poslanec obce/ - zápisnicu nepodpísal preto, lebo bolo zmenené hlasovanie. Pri
hlasovaní v bodoch hlasovalo 6 poslancov ZA, nikto sa nezdržala a nikto nebol ani proti,

nebola tam námietka, že hlas bol neplatný a v zápisnici, ktorú mal podpísať, je už uvedené, že
hlas neplatný
Veronika Haferová /starostka obce/ - zmenilo sa to v nej, na základe vyjadrenia od právnika
Róbert Vlček /poslanec obce/ - zápisnicu p. Gacho ani nesmel podpísať, pretože nebol do
konca OZ a nemôže overiť skutočnosť, ktorej sa nezúčastnil. Nebol do konca, nevie čo sa
prejednávalo
Jozef Gacho /poslanec obce/ - diskusie sa zúčastnil, mimo neho sa prejednával posledný bod,
týkajúci sa p. Stríža. V diskusii je zapísaný a je aj na zvukovom zázname a ďalší
prerokovávaný bod, ktorý uviedla p. kontrolórka, bol naviac
Veronika Haferová /starostka obce/ - uzatvorila diskusiu s tým, že sa budeme držať
vyjadrení, ktoré nám boli zaslané. Pokračovala a informovala poslancov o ďalšom
nastupujúcom kandidátovi na obsadenie mandátu poslanca. Ďalším náhradníkom bol Pavol
Polka, ktorý sa písomne vzdal mandátu poslanca. Ďalšou v poradí bola Helena Rudinská,
ktorá zložila sľub poslanca.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k predmetnému bodu rokovania uznesenie č. 238/2017.

5. Program rokovania
Veronika Haferová /starostka obce/ - opýtala sa, či má niekto z poslancov doplňujúci bod
do programu rokovania 19. zasadnutia OZ obce Klokočov.
Odchod: Monika Jarošová 9:26 hod.
Kontrolórka obce doplnila do programu rokovania: Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu
programového rozpočtu obce Klokočov na roky 2017-2019. Do programu rokovania OZ boli
doplnené: Žiadosť od p. Bučkovej, bytom Hlavice a žiadosť o opravu cesty u Zajacov od p. A.
Krišťákovej, bytom Hlavice – Rieka.
Vlasta Kašíková navrhla doplniť do bodu programu odmenu pre starostku obce. Starostka
obce sa odmeny vzdala a navrhla, že peniaze na odmenu môžu byť použité pre rodinu, ktorá
to potrebuje.
Obecné zastupiteľstvo sa dohodlo na zmene poriadia bodov v programe rokovania.
Obecné zastupiteľstvo schválilo program rokovania 19. zasadnutia Obecného
zastupiteľstva v Klokočove a prijalo uznesenie č. 239/2017.
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 3 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti, 1 neprítomná

Bod č. 6 Žiadosť - p. Bučková, bytom Hlavice
Ing. V. Gajdičiarová /zamestnanec OÚ/ - prečítala obecnému zastupiteľstvu žiadosť od p.
Bučkovej, v ktorej pani Bučková žiada o písomnú odpoveď z obhliadky zo dňa 23.11.2016
p. E. Bučková /občan/ - potrebuje z OÚ písomné vyjadrenie, že bola žumpa od suseda
vypustená na jej pozemok a že keď tam boli na obhliadke z OÚ, že to videli
Veronika Haferová /starostka obce/ - dňa 23.11.2016 boli u p. Bučkovej, boli u p. Straku
starostka obce sa vyjadrila, že nemôže to potvrdiť, lebo nevidela znaky toho, že tá žumpa sa
vypúšťa. Vec postúpili p. Čavajdovi a skutočne sa nemôže podpísať pod takú vec, ktorú
nevidela
p. E. Bučková /občan/ - tvrdí, že starostka videla, že žumpa je odpustená
Pavol Dedič /poslanec obce/ - bol sa tam pozrieť, možno aj bez toho, aby niekto o tom vedel.
Je potrebné mať nato nejaký dôkaz, že skutočne bola žumpa odpustená na jej pozemok. Treba
to odfotiť, keď to sused odpúšťa
Príchod: poslanec Ing. Radoslav Zajac 9:33 hod.
p. E. Bučková /občan/ - opýtala sa, prečo p. Čavajda napísal, že žumpa bola prázdna

Róbert Vlček /poslanec obce/ - opýtal sa, keď boli pracovníci z OÚ na tváre miesta, či je
z toho spísaný záznam
Ing. V. Gajdičiarová /zamestnanec OÚ/ - vysvetlila, že na podnet p. Bučkovej bol zvolaný
štátny stavebný dohľad na 2.02.2017. Boli v teréne, odkryli veko tej žumpy – žumpa je
certifikovaná, plastová – a žumpa nebola plná. Z dôvodu, že je zimné obdobie, je určená
lehota na doloženie dokladov do konca apríla, že žumpa bude vyvezená – bude doložený
doklad o úhrade za vývoz žumpy na najbližšiu ČOV
p. E. Bučková /občan/ - potrebuje písomne, že žumpa nebola plná, lebo práve vtedy bola
odpustená
Róbert Vlček /poslanec obce/ - opýtal sa, či je problém odpísať p. Bučkovej – vyjadrenie
komisie resp. pracovníkov, ktorí tam boli - čo bolo pri obhliadke zistené
Veronika Haferová /starostka obce/ - veko žumpy vtedy neodkrývali
Helena Rudinská /poslankyňa obce/ - keby videla cez okno na žumpu resp. cítila zápach –
vtedy zavolať niekoho, aby mala p. Bučková nejaký dôkaz
p. E. Bučková /občan/ - skúsi tak spraviť, ale teraz potrebuje papier, žumpa bola odpustená
Veronika Haferová /starostka obce/ - odpovedala p. Bučkovej, že žumpu otvorenú nemali,
povedali im že žumpa je certifikovaná, že z nej nie je odtok
p. E. Bučková /občan/ - toto jej nikto nepovedal, bolo jej povedané, že to bolo odpustené
Ing. V. Gajdičiarová /zamestnanec OÚ/ - povedali jej, že žumpa nebola plná, vtedy keď
tam boli so štátnym stavebným dozorom. To bolo 2.02. ale predtým sa nepozerali do žumpy
p. E. Bučková /občan/ - odpovedala, že načo tam potom šli. Keď ich tam zavolala, mali to
všetko pozrieť
Veronika Haferová /starostka obce/ - išli tam s tým, že či uvidia stopy po nejakej hadici,
alebo uvidia známky toho, že žumpa je odpustená
p. E. Bučková /občan/ - žumpa bola odpustená viac krát, bude to sledovať
Veronika Haferová /starostka obce/ - navrhla p. Bučkovej, že ak bude niečo cítiť, alebo
bude mať vedomosť, že sa žumpa opäť odpúšťa, aby jej zavolala aj v noci. Ona zavolá políciu
a pôjdu na tvár miesta
Róbert Vlček /poslanec obce/ - chyba bola tá, že keď tam boli prvý krát, že sa nespísal
záznam – zistenie. Opýtal sa p. Bučkovej, že keby niečo zistila, že bude volať p. starostke
p. E. Bučková /občan/ - určite bude volať, nebude stále trpieť
Róbert Vlček /poslanec obce/ - potom skontrolovať pozemok nielen p. Straku, ale aj
pozemok p. Bučkovej
Jozef Gacho /poslanec obce/ - starostka už dala návrh, že keď p. Bučková bude mať opäť
tento problém, aby hneď volala starostke obce, ktorá podnikne ďalšie kroky
Po diskusii
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie sťažnosť od p. Bučkovej s tým, že v prípade
ďalšieho zistenia problému bude p. Bučková volať starostke obce, ktorá pôjde na tvár
miesta a v danej situácii bude konať bezodkladne a prijalo uznesenie č. 240/2017.
Hlasovanie: 6 poslancov ZA, 2 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti, 1 neprítomná
Pozn. Celé znenie diskusie je zverejnené na web stránke obce a tvorí prílohu zápisnice z 19.
zasadnutia OZ obce Klokočov.

Bod č. 7 Žiadosť o opravu cesty u Zajacov – p. Alena Krišťáková, bytom
Klokočov - Rieka
Alena Krišťáková /občan Klokočova/ - vyjadrila sa k ceste v lokalite u Zajacov. Už minulý
rok dávali žiadosť, aby sa tam urobilo premostenie cez potok. Jej manžel nakúpil aj železo na
most, ale nemá to kto urobiť
Jozef Gacho /poslanec obce/ - bližšie sa informoval, kadiaľ most cez potok chcú
Alena Krišťáková /občan Klokočova/ - premostenie by potrebovali z vrchnej strany

Jozef Gacho /poslanec obce/ - opýtal sa, či by bol problém, dať tam rúry
Alena Krišťáková /občan Klokočova/ - zanášalo by sa to konármi. Majú kúpené železo,
zabetónovali by sa patky a použilo by sa železo
Veronika Haferová /starostka obce/ - vie o tom, musí tam byť povolenie z Povodia Váhu
Pavol Dedič /poslanec obce/ - nie je to jednoduché, ak chceme stavať most, je to stavba a je
potrebné povolenie
Veronika Haferová /starostka obce/ - takýchto lokalít, kde je potrebný mostík cez potok
máme v Klokočove veľa
Róbert Vlček /poslanec obce/ - opýtal sa, prečo tam nemôžu ísť rúry
Alena Krišťáková /občan Klokočova/ - upchali by sa stromami a konármi, je tam spád a nad
tým spádom by bolo potrebné urobiť ten most
Helena Rudinská /poslankyňa obce/ - podľa jej názoru tam rúry stačia. K jej domu si na
vlastné náklady dávali rúry o objeme 112cm a 80cm a stačí to. Z vrchu od Jurinov sa valí
voda a keď je búrka, hneď to idú čistiť a chrániť si svoje
Alena Krišťáková /občan Klokočova/ - nemôže ani prejsť od cesty k svojmu rodnému
domu, sú tam napojené odpady, vôbec tadiaľ nejde prejsť
Jozef Gacho /poslanec obce/ - je tam rúra s malým objemom a zanáša to tam. Navrhuje
zobrať obecnú techniku a vyčistiť všetko čo je pozanášané
Helena Rudinská /poslankyňa obce/ - navrhuje, ako ide cesta do Čagaľu, umiestniť rúry
z jednej a druhej strany, vybagrovať a to isté doporučuje aj u p. Krišťákovej a železo môže p.
Krišťáková využiť do budúcna pre svoju vlastnú potrebu, určite sa jej pridá
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/ - cesta sa tam už riešila, ale bolo to na konci roka. Bolo
aj zlé počasie a potom sa to oddialilo tak, že sa to bude riešiť až v roku 2017. Čo sa týka
mosta, nevie či má už niekto vypočítané náklady a podľa ich výšky, hľadať iné alternatívy
riešenia
Róbert Vlček /poslanec obce/ - je potrebné vyjadrenie od Povodia Váhu. Nemôžeme si
svojvoľne tam niečo postaviť. Navrhuje napísať na Povodie Váhu, aby k tomu zaslali
vyjadrenie
Pavol Dedič /poslanec obce/ - každý poslanec by chcel, aby v obci bolo urobené všetko a aj
všetky cesty. Čo sa týka mosta, treba to premyslieť. Nie je to jednoduché postaviť len tak
most – je to čierna stavba – náhodou sa niečo stane a potom povedia, že to stavali z obecného
úradu. Je potrebné, aby sa to urobilo naporiadok, aby niekto neprišiel za 5 rokov
a nepoukazoval na to, že tu ostali škody
Jozef Gacho /poslanec obce/ - taktiež navrhuje, aby sa oslovilo Povodie Váhu a ak dajú
súhlasné stanovisko, situáciu riešiť zohnať 2 rúry
Alena Krišťáková /občan Klokočova/ - opýtala sa, kto dal na ich pozemky tabule zo
životného prostredia? Kto to schválil a kto im to povolil osadenie tabúľ? Majú tam pozemky,
hory a nemôžu sa na ne dostať
Róbert Vlček /poslanec obce/ - v tomto OÚ nepomôže, napísať na životné prostredie, že sa
jedná o nepovolený vstup na pozemok. Opýtať sa ich, z akého dôvodu tam tabule osadili, bez
toho, že by vlastník pozemku o tom vedel a ak Vás obmedzujú v užívaní pozemkov, potom si
žiadajte náhradu za obmedzenie užívacích práv
Po diskusii
Obecné zastupiteľstvo poverilo vedenie obce osloviť Povodie Váhu a zistiť postup
v prípade prechodov cez vodný tok v obci Klokočov a prijalo uznesenie č. 241/2017.
Hlasovanie: 6 poslancov ZA, 2 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti, 1 neprítomná
Pozn. Celé znenie diskusie je zverejnené na web stránke obce a tvorí prílohu zápisnice
z 19. zasadnutia OZ obce Klokočov.

Bod č. 8 Správa o plnení uznesení zo 17. a 18. zasadnutia OZ
Jozef Gacho /poslanec obce/ - opýtal sa na plnenie uznesenia č. 234/2017, týkajúce sa
zapojenia do výzvy, čo sa týka zateplenia budov
Veronika Haferová /starostka obce/ - bol tu p. Jurga vo veci vypracovania projektu
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu o plnení uznesení zo 17. zasadnutia OZ
zo dňa 2.12.2016 a 18. zasadnutia OZ zo dňa 1.02.2017 ako informatívnu a prijalo
uznesenie č. 242/2017.
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 2 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti, 2 neprítomní

Bod č. 9 Rozpočet obce na rok 2017, Rozpočet ZŠ, MŠ, CVČ na rok 2017
V úvode bodu rokovania, starostka obce dala slovo DHZO Klokočov.
Ján Hruška /DHZO Klokočov/ - predniesol návrh rozpočtu, čo sa týka DHZO Klokočov
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ - zasadala finančná komisia, kde prejednávali aj
rozpočet DHZO Klokočov. Rozpočet DHZO bude znížený o 500€
Róbert Vlček /poslanec obce/ - o 500 € bude znížená položka Reprezentačné
Ján Hruška /DHZO Klokočov/ - informoval OZ, že minulý rok začali s projektovou
dokumentáciou na prestavbu hasičskej zbrojnice. Projekt je už vypracovaný a navrhuje, aby
sa tento rok dala nejaká čiastka, z ktorej by začali s rekonštrukciou základov na hasičskej
zbrojnici. Boli na stretnutí a DHZO, by mohol získať dotáciu od štátu
Ján Horčičák /DHZO Klokočov/ - informoval o projekte na získanie dotácie z MV SR. Boli
na stretnutí v Bytči s ministrom p. Kaliňákom. Prejednávali sa tam rekonštrukcie zbrojníc,
nákup techniky a na rekonštrukcie hasičských zbrojníc. Žiadosť má byť podaná do
31.03.2017. Ak sa do toho termínu neprihlási 1000 žiadateľov, uvedená čiastka bude
rozdelená. Projektovú dokumentáciu vypracovanú majú, bude potrebné stavebné povolenie
a celý legislatívny proces by mal byť jednoduchší
Ján Hruška /DHZO Klokočov/ - napísal žiadosť, v ktorej uviedol, že majú projektovú
dokumentáciu, rozpočet I. etapy prác, týkajúce sa prístavby, prestavby zbrojnice. Stretol sa už
s človek, ktorý by mohol robiť stavebný dozor. Chcú už začať robiť so základom, aby mohli
pokračovať v ďalších etapách
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ - je potrebné, aby OZ schválilo zámer zapojiť sa do
projektu
Ján Hruška /DHZO Klokočov/ - najväčšia položka bude prístavba a nadstavba
Jozef Gacho /poslanec obce/ - opýtal sa, ak im schvália dotáciu, či je v tej sume rátaná aj
strecha
Ján Horčičák /DHZO Klokočov/ - záleží koľko finančných prostriedkov im schvália, toto je
už posledná možnosť, že je takáto dotácia
Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť na o poskytnutie dotácie na rekonštrukciu
zbrojnice DHZO Klokočov a prijalo uznesenie č. 243/2017.
Hlasovanie: 6 poslancov ZA, 2 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti, 1 neprítomná
Jozef Gacho /poslanec obce/ - hovoril s p. Hruškom a že nemá problém, v prípade potreby,
pomôcť s vyčistením priepustov, keď mu starostka obce zavolá
Ján Hruška /DHZO Klokočov/ - nemá s tým problém, keď budú môcť, pomôžu
Veronika Haferová /starostka obce/ - vie o tom, už s p. Hruškom o tom rozprávala
Pri prejednávaní rozpočtu pre DHZO Klokočov bol prejednaný bod č. 13 Správa
o činnosti DHZO Klokočov.
Ján Hruška /DHZO Klokočov/ - podal informácie k Správe o činnosti DHZO Klokočov za
rok 2016
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie Správu o činnosti DHZO Klokočov za rok 2016
a prijalo uznesenie č. 244/2017.

Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 2 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti, 2 neprítomní
Rozpočet ZŠ Klokočov
Ing. Jarmila Krišťáková /riaditeľka ZŠ/ - predniesla informácie k rozpočtu pre ZŠ
Klokočov na rok 2017. Vo výdavkoch – opravy a údržby – nutné je opraviť hlavný elektrický
rozvod, podbitie okolo celej školy – opadávajú dosky, čistiace prostriedky,
V ŠKD sú v rozpočte základné veci, ak je potrebné niečo vymeniť, čo sa týka interiérového
vybavenia a techniky. V ŠJ im padol parný kotol na jedlá. Nový induktomat stojí 7500 €,
pokazil sa mixér a často sa kazí aj umývačka riadu – sú to zariadenia, ktoré sa využívajú
každý deň
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ - čo sa týka prenesených kompetencií, štát im na tento
rok určil sumu 404 248 € – majú to v príjmoch aj vo výdavkoch. Originálne kompetencie
ŠKD, ŠJ Na všetky školské zariadenia, ktoré sú v obci, na tie dávajú z podielových daní. Na
fin. komisii to preratávali a zistili, že obci ešte nechávajú fin. prostriedky. V jedálni chcú ešte
vymeniť zvyšné okná
Rozpočet MŠ Klokočov
Bc. Ingrid Časnochová /riaditeľka MŠ/ - predniesla informácie k rozpočtu pre MŠ
Klokočov na rok 2017. Je nutné na detské ihrisko zakúpiť dopadovú plochu, aby bolo všetko
v poriadku – chodí na kontroly revízny technik. Chcú dokúpiť dataprojektor do druhej triedy,
didaktické pomôcky.
Rozpočet CVČ Klokočov
PeaeDr. Kadura /riaditeľ CVČ/ - podal informácie k rozpočtu pre CVČ Klokočov na rok
2017. Chce spropagovať našich heligonkárov, preto sa rozhodli nahrať CD s heligonkármi,
ale v rozpočte to nie je vyčlenené. Chcú to financovať pomocou sponzorov.
Helena Rudinská /poslankyňa obce/ - v prípade, ak by finančné prostriedky chýbali, nech
dajú žiadosť na obec, aby sa niečo na CD schválilo – ide o propagáciu našej obce
Ing. Jarmila Krišťáková /riaditeľka ZŠ/ - dodala, že na poslednom OZ bol schválený
projekt na učebňu. Bola by tam suma 16310 € a spoluúčasť obce 5% vo výške 815,50 €
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/ - v rozpočte majú zahrnuté 1000€ na spoluúčasť
Rozpočet Obce Klokočov
Jozef Gacho /poslanec obce/ - opýtal sa na kapitolu Manažment obce – je tam navýšenie na
tarifných platov a osobných príplatkoch
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/ - odpovedala, že tarifné platy sa zvyšovali o 4% od
1.01.2017
Jozef Gacho /poslanec obce/ - ďalej sa opýtal na interiérové vybavenie DKP a územný plán
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/ - dochádzajú veľké kopírky - výpočtová technika. Čo sa
týka územného plánu, suma je vyhradená na verejné obstarávanie
Jozef Gacho /poslanec obce/ - opýtal sa na kapitolu Miestne hospodárstvo – traktor + vlečka
v sume 60000 €
Veronika Haferová /starostka obce/ – chceme do obce kúpiť nový traktor, predbežne sme
zisťovali koľko traktor stojí
Jozef Gacho /poslanec obce/ - opýtal sa, či by nebolo výhodnejšie zobrať 1 človeka na
výpomoc cez zimu na rozorávanie – za tie peniaze môže niekto zabezpečiť zimnú údržbu
dodávateľským spôsobom na dlhšie obdobie. Máme tu dva traktory, kúpime tretí – či bude
dostatočne využitý
Veronika Haferová /starostka obce/ - cesty do Vrchpredmiera a Riečky sa orú s Tatrou, ale
tá je už v dezolátnom stave. Tieto dva úseky by sa robili tým traktorom

Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/ - radšej peniaze dať a riešiť miestne komunikácie
Jozef Gacho /poslanec obce/ - zo všetkých strán sa ozývajú ľudia, že sú zlé cesty
Ďalej sa prejednával rozpočet pre TJ Klokočov, kde v návrhu rozpočtu mali finančné
prostriedky na nákup kosačky na kosenie ihriska na Kašanke. Po diskusii sa poslanci OZ
dohodli, že sa TJ Klokočov zníži rozpočet a finančné prostriedky sa presunú na nákup
kosačky, ktorú zakúpi obec a bude slúžiť na údržbu zelene OÚ, pri ZŠ Klokočov a taktiež
kosačka bude k dispozícii pre TJ Klokočov.
Veronika Haferová /starostka obce/ - ďalej sa opýtala, či sa z rozpočtu bude kupovať
traktor s vlečkou na oranie alebo sa ponechá Tatra? Na opravu Tatry sa vynakladajú veľké
finančné prostriedky a je tam aj vysoká spotreba
Po diskusii sa poslanci OZ dohodli a finančné prostriedky na kúpu traktora s vlečkou
presunuli do kapitoly na údržbu ciest vo výške 60 000 €.
Helena Rudinská /poslankyňa obce/ - opýtala sa na kapitolu Rozšírenie verejného rozhlasu
– na rok 2017 tam nie sú vyčlenené finančné prostriedky. Sú miesta, kde rozhlas nie je a bolo
by dobré
Veronika Haferová /starostka obce/ - volala s p. Polkom, na Hrubom Buku je tam pokazený
vysielač – p. Polka ho dá do opravy. Od p. Kašíkovej by sa rozhlas presunul do lokality
Hlavice - Rieka
Helena Rudinská /poslankyňa obce/ - navrhuje aspoň 2000 € presunúť do verejného
rozhlasu
Róbert Vlček /poslanec obce/ - na cesty sa presunulo dosť peňazí, preto prosí, aby sa viedla
evidenca, ktorá cesta a v akej hodnote sa zrekonštruovala
Helena Rudinská /poslankyňa obce/ - v minulosti sa riešil Dom smútku, opýtala sa, či sa
v tejto veci ide niečo konať v budúcnosti?
Ing. V. Gajdičiarová /zamestnanec OÚ/ - zatiaľ ešte nie. Pozemky nie sú vysporiadané
Róbert Vlček /poslanec obce/ - opýtal sa na chladiace zariadenie pre zosnulých. Chodia tu na
údržbu. Chladiace zariadenie je v prevádzke už dlho a nevieme ako dlho vydrží
Helena Stopková /pracovníčka OÚ/ - je tam chladivo, ktoré EÚ už zakázala, lebo nespĺňa
normy. Ak by sa chladiace zariadenie pokazilo, nesmie sa s tým už hýbať, manipulovať, nič
vymieňať
Pavol Dedič /poslanec obce/ - skúsiť osloviť pohrebníctva a spolupracovať s nimi
Anna Gulčíková /kontrolórka obce/ - k schvaľovaniu rozpočtu uviedla a vyjadrila sa
k žiadostiam o poskytnutí dotácie z rozpočtu. Je platné VZN od roku 2009, kde dotáciu na
nasledujúci kal. rok možno poskytnúť na základe písomnej žiadosti do 15.12.
predchádzajúceho kalendárneho roka. Upozornila obecné zastupiteľstvo, že žiadosti neboli
podané v termíne
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/ - zosumarizovala úpravy v rozpočte:
-z kapitálových výdavkov sa presúva 60000 €: 2000 € na verejné osvetlenie a 58000 € na
údržbu ciest
-zo ŠJ sa presúva 7500 € na Kapitálové výdavky
-z TJ Klokočov sa 5000 € presúva na Údržbu zelene
Školské zariadenia
ŠKD navýšený na sumu 34079 €, ŠJ navýšená na 43886 €. Celkový rozpočet ŠJ bude 51886€
a v CVČ je úprava 60 €
Ďalej v kapitálových výdavkoch je vyčlenených 1000 € ma rozšírenie vodovodu
Ing. V. Gajdičiarová /zamestnanec OÚ/ - podala informácie k rozšíreniu vodovodu.
V rámci ÚP je pozemok, na ktorom chcú stavať, určený na zastavanie. Pozemky sú súkromné,

bol tu projektant, ktorý robí vodovody a kanalizácie. Približne sa jedná o 98 m, s tým, že by
sa to kopalo krajnicou obecnej cesty. Jedná sa o predbežný rozpočet. Časť vodovodnej
prípojky bude na náklady obce a zvyšok – k ich rodinnému domu – si budú hradiť na vlastné
náklady
Veronika Haferová /starostka obce/ - jedná sa o rozšírenie vodovodu. Do budúcna, ak by
tam bolo vystavených viac rodinných domov, tak aby nekopal každý, ako by mu pasovalo
Trasa by slúžila, aj keby sa chceli obyvatelia Javorovej resp. Podjavorovej napojiť
Obecné zastupiteľstvo schválilo
Rozpočty ZŠ Klokočov s úpravami; Rozpočet MŠ
Klokočov, Rozpočet CVČ Klokočov s úpravami a Rozpočet Obce Klokočov s úpravami na
rok 2017Klo na rok 2017 s úpravami;
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie Rozpočet Obce Klokočov na rok 2018 a rok
2019. K schváleným rozpočtom prijali uznesenie č. 245/2017.
Obecné zastupiteľstvo schválil Novelizáciu č. 8/2017 Všeobecne záväzného nariadenia
Obce Klokočov č. 3/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy a školských zariadení so sídlom na území obce Klokočov s úpravami a prijalo
uznesenie č. 246/2017.
Hlasovanie: 6 poslancov ZA, 2 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti, 1 neprítomná
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu
programového rozpočtu obce Klokočov na roky a prijalo uznesenie č. 247/2017.
Hlasovanie: 6 poslancov ZA, 2 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti, 1 neprítomná

Bod č. 18c) Žiadosť o súhlasné stanovisko s umiestnením vodovodnej
prípojky – Peter Mudrík a manž. Lenka, bytom Klokočov
Ing. V. Gajdičiarová /zamestnanec OÚ/ - predniesla informácie k bodu rokovania. Manželia
žiadajú o súhlasné stanovisko k napojeniu na obecný vodovod, keď OZ v predchádzajúcom
bode schválilo finančné prostriedky na rozšírenie vetvy vodovodu. Žiadajú o súhlasné
stanovisko i umiesteniu vodovodnej prípojky v krajnici obecnej komunikácie. Ak sa to
odsúhlasí, v rámci stavebného povolenia, bude vydané rozkopové povolenie.
Lenka Mudríková /občan/ - čo sa týka k umiestneniu elektrickej prípojky, napojenie by
malo byť od stĺpa k domu a cez cestu
Ing. V. Gajdičiarová /zamestnanec OÚ/ - jednalo by sa o cestu v užívaní obce. Bude vydané
rozkopové povolenie, v ktorom budú presné podmienky uviesť pozemok do pôvodného stavu
Róbert Vlček /poslanec obce/ - s tým, že súhlas OZ nenahrádza rozhodnutie vlastníkov
pozemkov, cez ktoré budú kopať. Súhlasí s tým, ale je potrebné si získať súhlas od vlastníkov
pozemkov. Naše rozhodnutie sa týka len nášho majetku.
Ing. V. Gajdičiarová /zamestnanec OÚ/ - bude uvedené, že cesta bude uvedená do
pôvodného stavu
Obecné zastupiteľstvo súhlasilo s umiestnením vodovodnej prípojky v krajnici obecnej
komunikácie – CKN 5491/2 a súhlasí s umiestnením elektrickej prípojky v krajnici obecnej
komunikácie CKN 5491/1 a CKN 5491/2 pre manželov Petra Mudríka a Lenku, bytom
Klokočov a prijalo uznesenie č. 248/2017.
Hlasovanie: 6 poslancov ZA, 2 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti, 1 neprítomná

Bod č. 10 Správa kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2016
Anna Gulčíková /kontrolórka obce/ - informovala poslancov OZ o správe o kontrolnej
činnosti za druhý polrok 2016

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie Správu o kontrolnej činnosti za druhý polrok
2016 a prijalo uznesenie č. 249/2017.
Hlasovanie: 6 poslancov ZA, 2 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti, 1 neprítomná

Bod č. 11 Správa kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2016
Anna Gulčíková /kontrolórka obce/ - poslancom OZ predložila do materiálov správu
o výsledku kontroly vykonanej v CVČ Klokočov za rok 2015.
PaedDr. Ľubomír Kadura /riaditeľ CVČ/ - vyjadril sa k správe. Kontrola bola za rok 2015
a tým že nastúpil v septembri a nedostatky vo vedení dokumentácie v účtovníctve boli za rok
2015 – k tomu sa už nedostane . Tento rok už kontrolórke odovzdal podklady za rok 2016 –
tam je to v poriadku, jednotlivé smernice – niektoré smernice sú hotové, zvyšok smerníc je
rozpracovaných. Čo sa týka prístupu k informáciám, správy sú zverejnené na stránke CVČ
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie
Správu o výsledku kontroly vykonanej v CVČ
Klokočov za rok 2015; uložilo štatutárom jednotlivých organizačných zložiek, v ktorých
došlo k pochybeniu, vykonať
také opatrenia, aby k pochybeniam viac nedochádzalo
a prijalo uznesenie č. 250/2017
Hlasovanie: 6 poslancov ZA, 2 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti, 1 neprítomná

Bod č. 12 VZN obce Klokočov č. 1/2017 o určení miesta a času zápisu detí
do 1. ročníka
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ - podala k predmetnému bodu rokovania informácie.
Jedná sa o zápis detí do 1. ročníka ZŠ Klokočov
Obecné zastupiteľstvo schválilo Všeobecne záväzné nariadenie obce Klokočov č. 1/2017
o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka Základnej školy v zriaďovateľskej
pôsobnosti Obce Klokočov a prijalo uznesenie č. 251/2017.
Hlasovanie: 6 poslancov ZA, 2 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti, 1 neprítomná

Bod č. 14 Dodatok č. 14 k Zmluve č. 5/2016 uzavretá v súlade so zákonom
o tepelnej energetike medzi Biomasou a Obcou Klokočov
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/ - podala informácie k predmetnému bodu rokovania.
V materiáloch poslanci obdržali aj tabuľku pre porovnanie, koľko je fixná a variabilná zložka
a regulačný príkon a rozdiel oproti roku 2016.
Pavol Dedič /poslanec obce/ - ak nám skončí zmluva s Biomasou, bude ďalší problém
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/ - rok dopredu podať výpovednú lehotu
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ - je potrebné pozrieť zakladajúcu zmluvu
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/ – hovorilo sa, že je to predražené. Výpoveď sa poslať
môže, a potom ju stiahnuť v prípade, ak by sa nenašlo nič efektívnejšie
Jozef Gacho /poslanec obce/ - pozrieť, čo obsahuje zakladajúca zmluva a podľa toho sa
zariadiť
Obecné zastupiteľstvo schválilo Dodatok č. 14 k Zmluve č. 5/2006 uzavretej v súlade s § 19
ods. 2 zák. č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike medzi Biomasou a obcou Klokočov;
schválilo
splátkový kalendár k zmluve č. 5/2006 na rok 2017; uložilo
správe obce
preveriť podmienky vyplývajúce zo zmluvy č. 5/2006 a prijalo uznesenie č. 252/2017.
Hlasovanie: 6 poslancov ZA, 2 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti, 1 neprítomná

Bod č. 15 Schválenie člena oceňovacej komisie
Elena Stopková /pracovníčka OÚ/ - z dôvodu zániku poslaneckého mandátu p. Ľuboša
Stríža je v návrhu na uznesenie nový člen oceňovacej komisie p. Helena Rudinská

Obecné zastupiteľstvo odvolalo člena oceňovacej komisie Ľuboša Stríža ku dňu 24.02.2017
a schválilo člena oceňovacej komisie Helenu Rudinskú dňom 25.02.2017 a prijalo
uznesenie č. 253/2017.
Hlasovanie: 6 poslancov ZA, 2 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti, 1 neprítomná

Bod č. 16 Nehnuteľný majetok obce – byt č. 3
Elena Stopková /pracovníčka OÚ/ - podala informácie k predmetnému bodu rokovania.
Jedná sa o schválenie priameho predaja, lehoty na doručenie cenových ponúk a komisie na
vyhodnotenie cenových ponúk na nehnuteľný majetok obce – byt č. 3, podiel priestoru na
spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a nebytového priestoru v dome č. 1083
a pozemok CKN 6601/2 v podiele 1/3. Zámer musí byť vyvesený najmenej 15 dní na úradnej
tabuli obce a web stránke obce.
Róbert Vlček /poslanec obce/ - ak predáme kotolňu, ako si budú kúriť v garsónke?
Veronika Haferová /starostka obce/ - dva byty sú na samostatné el. vykurovanie
Obecné zastupiteľstvo sa dohodlo na podmienkach:
a)lehota na doručenie cenových ponúk do 31.03.2017 do 12:00 hod.
b)komisiu na vyhodnotenie cenových ponúk v zložení: predseda Vlasta Kašíková; členovia
Helena Rudinská, Elena Stopková
c)priamy predaj bude vyvesený na úradnej tabuli Obce Klokočov, zverejnený na web stránke
obce, zverejnený v týždenníku Kysuce, Kysucké Noviny
Obecné zastupiteľstvo schválilo zámer priameho predaja nehnuteľného majetku obce
a prijalo uznesenie č. 254/2017.
Hlasovanie: 6 poslancov ZA, 2 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti, 1 neprítomná
Pozn. Celé znenie uznesenia tvorí prílohu zápisnice z 19. zasadnutia OZ obce Klokočov.

Bod č. 18b) Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – Július Brezina
a manž. Martina, bytom Klokočov
Ing. V. Gajdičiarová /zamestnanec OÚ/ - informovala poslancov OZ o predmetnom bode
rokovania. V materiáloch poslanci OZ obdržali žiadosť o odkúpenie obecného pozemku.
Pozemky len malou časťou susedia s pozemkom vo vlastníctve žiadateľov
Július Brezina /občan/ - vysvetlil OZ, že sa jedná o dve parcely, ktoré sú vedľa jeho
rodinného domu. Menšiu parcelu chce s bagrom upraviť, naviesť ornicu a používať na
poľnohospodárske účely. Ďalej by pozemok využíval na domáce využitie, sadenie zemiakov,
parkovanie vlečiek. Ak mu to obec odpredá, má podiel pod ihriskom – parcely od obce by
kúpil a čo má podiel pod ihriskom, ten obci daruje, s tým že si dá vypracovať kúpno –
predajnú zmluvu na vlastné náklady a obec si dá vypracovať na vlastné náklady darovaciu
zmluvu
Ing. V. Gajdičiarová /zamestnanec OÚ/ - pozemky, ktoré sa doteraz predávali resp. podiely
obce, boli to pozemky, ktoré priamo susedili s pozemkami žiadateľov. Boli na obhliadke
v teréne . Do materiálov nechystala odpredaj majetku ako osobitný zreteľ, v materiáloch je
nachystaný ako návrh na zámer odpredať. Bol tam robený geom.plán v roku 2004. Pozemky
boli vyvlastnené Pozemky preklopili do stavu CKN, s tým že, p. Brezina tvrdí, že tie
pozemky, ktoré chcú odkúpiť priamo susedia s ich pozemkom. Nie je to tak, je to pomerne
krátka vzdialenosť – nevie či by sa mohol použiť ako osobitný zreteľ. Na prefotenej
katastrálnej mape vysvetlila a ukázala, že je tam aj časť parcely, ktorá nie je majetko –
právne vysporiadaná.
Veronika Haferová /starostka obce/ - opýtala sa p. Brezinu, koľko m2 má na ihrisku?
Július Brezina /občan/ - odpovedal 126 m2
Veronika Haferová /starostka obce/ - opýtala sa ho na pozemky pri cintoríne, akú majú
výmeru a či sú v 1/1?

Július Brezina /občan/ - odpovedal, že pozemok má 11 árov
Elena Stopková /pracovníčka OÚ/ - pri zámennej zmluve je možnosť, že sa môže uplatniť
osobitný zreteľ, ale musí byť vypracovaný znalecký posudok
Veronika Haferová /starostka obce/ - cez zámennú zmluvu nemôžeme ísť, lebo pozemky
pod cintorín majú väčšiu výmeru
Elena Stopková /pracovníčka OÚ/ - zákon stanovuje postup pri prevode majetku – buď
priamy predaj, kde musí byť vypracovaný znalecký posudok alebo osobitý zreteľ, kedy zámer
musí byť vyvesený na 15 dní
Veronika Haferová /starostka obce/ - použijeme osobitný zreteľ a zdôvodníme ho tým, že
p. Brezina daruje pozemok pod ihrisko
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo zámer Obce Klokočov previesť nehnuteľný majetok
z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.z.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov a schválilo zámer odpredať z dôvodu hodného
osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.z. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov parcelu CKN 3378/4 – trvalý trávny porast o výmere 147 m²
a parcelu CKN 3379 – trvalý trávny porast o výmere 259 m² v k.ú. Klokočov, vedené na LV
1876 manželom J. Brezinovi a M. Brezinovej, bytom Klokočov za cenu
0,50 EUR/m². Osobitný zreteľ je zdôvodnený tým, že p. Brezina J. daruje spoluvlastnícky
podiel v parcele EKN 24176/1 a 24176/2 pod Ihriskom v prospech Obce Klokočov a prijalo
uznesenie č. 256/2017
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 2 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti, 2 neprítomní

Bod č. 18a) Žiadosť o vybudovanie mosta a opravu prístupovej cesty
Veronika Haferová /starostka obce/ - predniesla žiadosť od p. Šperku, ktorý žiada
o vybudovanie mostíka cez potok. Je to lokalita, ako je zástavka u Nekoranca – niektoré domy
patria do Klokočova a niektoré platia do kat. územia Staškov. Dom je v kat. území
Klokočova, ale potok a prístupová cesta, cez ktorú chce vybudovať mostík je v katastrálnom
území Staškov
Róbert Vlček /poslanec obce/ - je potrebné odpísať p. Šperkovi, aby sa obrátil na OZ na
Staškove, nakoľko sa to nachádza v katastrálnom území Staškov
Obecné zastupiteľstvo neschválilo Žiadosť o vybudovanie mostíka a opravu prístupovej cesty
p. M. Šperku, bytom z dôvodu, že mostík sa nachádza v katastrálnom území obce Staškov
a prijalo uznesenie č. 255/2017.
Hlasovanie: 6 poslancov ZA, 2 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti, 1 neprítomná

Bod č. 17 Správa o činnosti kultúrneho strediska a obecnej knižnice
Mgr. Paula Pápolová /pracovníčka OÚ/ - predniesla OZ Správu o činnosti knižnice
a kultúrneho strediska
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie Správu o činnosti kultúrneho strediska
a Obecnej knižnice Klokočov a prijalo uznesenie č. 257/2017.
Hlasovanie: 6 poslancov ZA, 2 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti, 1 neprítomná

Bod č. 18d) Žiadosť o dotáciu na činnosť Poradenského centra Náruč
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/ - informovala OZ o predmetnom bode rokovania.
Poradenské centrum Čadca poslalo žiadosť o dotáciu na činnosť Poradenského centra Náruč.
V minulosti sme príspevok nedávali
Helena Rudinská /poslankyňa obce/ - navrhuje prispieť 100 €
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/ - môžu sa tam peniaze poslať aj v priebehu roka, ak by
sa našlo v rozpočte

Róbert Vlček /poslanec obce/ - Žiadosť vyvesiť na úradnú tabuľu, je tam aj číslo bankového
účtu, kto bude chcieť, môže prispieť
Obecné zastupiteľstvo neschválilo Žiadosť o dotáciu na činnosť Poradenského centra
Náruč a prijalo uznesenie č. 258/2017.
Hlasovanie: 6 poslancov ZA, 2 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti, 1 neprítomná

Diskusia
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ - apeluje na starostku – občania sa sťažujú na
autobusové spojenie smer Ostrava Autobusy sú zrušené, obyvatelia sa nemajú ako dostať do
Ostravy
Veronika Haferová /starostka obce/ - ak nemá súkromný prepravca rentabilný spoj, nikto
ho neprinúti, aby dal autobusovú linku
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ - opýtala sa, v akom štádiu je voda na Konečnej, je tam
problém s vodou. Rokoval niekto s p. Spišiakom?
Ing. V. Gajdičiarová /zamestnanec OÚ/ - bol vybraný pozemok na umiestnenie vodojemu,
ale teraz už ten p. nesúhlasí, aby tam vodojem bol – že je to lukratívny pozemok. Pozemok
pod vodojem musí byť na LV. Po tel. súhlase povedal, že môžeme umiestniť – je urobený aj
projekt aj zaplatený p Cyprichovi. Z dôvodu, že nemáme pozemok pod vodojem, nedalo sa
vybaviť stavebné povolenie.
Veronika Haferová /starostka obce/ - projekt je hotový, čo v prípade ak by sme chceli
zmeniť pozemok?
Ing. V. Gajdičiarová /zamestnanec OÚ/ - musela by byť zmena projektu
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/- opýtala sa, akú výmeru je potrebné pod vodojem?
Ing. V. Gajdičiarová /zamestnanec OÚ/ - okolo 100 m2
Róbert Vlček /poslanec obce/ - skúsiť p. Spišiaka opäť písomne osloviť a dať mu ponuku na
odkúpenie pozemku pod vodojem a odôvodniť to tým, že je vypracovaný aj projekt na
základe jeho súhlasu
Pavol Dedič /poslanec obce/ - prišiel mu mail a opýtal sa, či niekto nezaznamenal zvýšený
výskyt psov v lokalite na Hlaviciach
Veronika Haferová /starostka obce/ - ak niekto zavolá, že sa niekde pohybuje voľne pes
bez dozoru – v tomto smere hneď reagujeme, vyhlásime v rozhlase a ak sa majiteľ neozve
snažíme sa ho dať odchytiť
Pavol Dedič /poslanec obce/ - oslovila ho jedna pani, ktorá má postihnuté dieťa, či by sme jej
nemohli nejakým smerom pomôcť – napr. dať úľavu na odpade alebo dohodnúť sa s pánom
farárom a dohodnúť sa na oferu a dať pomoc konkrétnemu človeku
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ - starostke bola navrhnutá odmena, ktorú odmietla tak by sa im mohlo niečo dať. Mohlo by sa aj viacero občanov zobrať a urobiť výlet
Helena Rudinská /poslankyňa obce/ - ZŤP občanom by sa zle cestovalo, odporučila by im
niečo kúpiť alebo niečo podarovať, čo by sa im pridalo
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/ - treba na takýchto občanov pamätať pri tvorbe VZN za
miestny poplatok za KO a DSO a znížiť im poplatok za KO. Bude treba zistiť náklady
a zistiť, aký dopad by mala prípadná zľava na odpade
Róbert Vlček /poslanec obce/ - keby zasadla sociálna komisia a ona dala návrh, ako by sme
týmto občanom pomohli
V diskusii sa poslanci OZ dohodli, že sa bude na týchto občanov pamätať pri VZN
o miestnom poplatku za komunálny odpad na rok 2018
Jozef Gacho /poslanec obce/ - cesta k p. Nemčekovi sa mu orie až hore ku domu. Na
minulom OZ sme sa bavili, že tam chce ďalšiu prístupovú cestu
Ing. V. Gajdičiarová /zamestnanec OÚ/ - ako bolo dohodnuté, boli poslané pozvánky na
stretnutie dňa 3.03.2017 ohľadne vybudovania prístupovej cesty k p. Nemčekovi

Jozef Gacho /poslanec obce/ - cestu tam má, vrchom sa dá k nemu dostať. Na stretnutí sa
porozprávať s pozvanými ľuďmi a poslať p. Nemčekovi vyrozumenie;
--Ďalej v diskusii sa opýtal, či obec nechce spoluprácu s niektorou českou obcou a tým čerpať
finančné prostriedky z eurofondov. Rozprával sa aj s p. starostkou z Horných Bludovic, ktorá
by mala záujem o spoluprácu. Spolupráca by priniesla obom stranám peniaze
Veronika Haferová /starostka obce/ – sú výzvy týkajúce sa spolupráce s ČR, mal sa robiť
chodník na Konečnej – jednalo sa len o kúsok chodníka, ale pozemok nebol vysporiadaný.
Dali urobiť projekt a nedohodlo sa so Slovenským pozemkovým fondom

Pozn. Zvukový záznam, s celým znením diskusií, je zverejnený na web stránke obce
Klokočov.

ZÁVER
Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila.
Ukončenie: 15:15 hod.

V Klokočove 24. február 2017

Overovatelia:
Róbert Vlček.................................................................................

Pavol Dedič..................................................................................

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

Veronika Haferová
starostka obce

