
Zápisnica z 26. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa  
27. októbra  2017 

________________________________________________________ 
Začiatok zasadnutia: 9:00 hod. 
Dvadsiatešieste zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla zástupkyňa starostky 
obce Jana Foldinová. Skonštatovala, že z počtu 9 poslancov je prítomných 6 poslancov, čiže 
zastupiteľstvo je uznášania schopné. 
Prítomní: Vlasta Kašíková 
     Monika Jarošová 
     Pavol Dedič  
                Helena Rudinská 
                Jana Foldinová 
     Ing. Radoslav Zajac           
Ospravedlnení: Róbert Vlček 
                         Pavol Čagaľa 
    Jozef Gacho 
 
Voľba návrhovej komisie a overovateľov 
 
Návrhová komisia:  Vlasta Kašíková, Monika Jarošová 
Overovatelia:              Helena Rudinská , Pavol Dedič 
Zapisovateľka: Mgr. Paula Pápolová 
 
Jana Foldinová /poverená vedením obce/ - následne prečítala program rokovania OZ, 
opýtala sa prítomných, či má niekto doplňujúci bod do programu zasadnutia. Do programu 
rokovania boli do bodu Rôzne doplnené body: 
Informácia o zmene zástupcu starostky obce Klokočov;  Žiadosť o spevnenie cesty asfaltovou 
drťou; Žiadosť o dobudovanie verejného osvetlenia, Odstúpenie Róberta Vlčka z finančnej 
komisie. Ďalej p. Róbert Vlček žiada, aby nebol navrhovaný a schvaľovaný do žiadnej 
inventarizačnej komisie. Vlasta Kašíková doplnila do bodu Rôzne: Úprava komunikácie  
v časti obce Kornica u Stopku, u p. Grajcárovej;  Žiadosť o rozšírenie verejného osvetlenia p. 
Baják /jedná sa o doplnenie dvoch svetiel/; Oprava cesty k p. Bajákovi. Helena Rudinská sa 
informovala na osvetlenie smerom do Klokočova - bolo to schválené. Opätovne dala Žiadosť 
o rozšírenie verejného osvetlenia časť Klokočov Ústredie Chalupisko. 
Poslanci sa dohodli na zmene poradia bodov programu rokovania. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo program rokovania a prijalo uznesenie č. 327/2017.  
Hlasovanie: 6 poslancov ZA, 3 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Bod č. 10 
b) Hospodárenie ZŠ Klokočov za 1. polrok 2017 
Ing. Jarmila Kriš ťáková /riaditeľka ZŠ Klokočov/ -  podala informácie k hospodáreniu ZŠ 
Klokočov za 1. polrok 2017. 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie hospodárenie ZŠ Klokočov za 1. polrok 2017 
a prijalo uznesenie č. 328A/2017.  
Hlasovanie: 6 poslancov ZA, 3 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
 
 
 



c) Hospodárenie MŠ Klokočov za 1. polrok 2017 
Bc. Ingrid Časnochová /riaditeľka MŠ Klokočov/ -   podala informácie k hospodáreniu MŠ 
Klokočov za 1. polrok 2017.  Výdavky tento polrok neboli prekročené, bolo navýšenie 
finančných prostriedkov na mzdy.  
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie hospodárenie MŠ Klokočov za 1. polrok 2017 
a prijalo uznesenie č. 328B/2017 
Hlasovanie: 6 poslancov ZA, 3 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
d) Hospodárenie CVČ Klokočov za 1. polrok 2017 
PaedDr. Ľubomír Kadura /riadite ľ CVČ Klokočov/ - podal informácie k hospodáreniu 
CVČ Klokočov. Dodal, že  stúpli vlastné príjmy, hlási sa oveľa viac žiakov, keď znížili 
poplatok za krúžok. Rozpočet je plnený podľa plánu. 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie hospodárenie CVČ Klokočov za 1. polrok 2017 
a prijalo uznesenie č. 328C/2017.  
Hlasovanie: 6 poslancov ZA, 3 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Bod č. 11  Správy  zo všetkých školských zariadení – ZŠ, MŠ, CVČ   
Ing. Jarmila Kriš ťáková /riaditeľka ZŠ Klokočov/ - podala informácie  k Správe 
o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017 
zo ZŠ Klokočov.  
Bc. Ingrid Časnochová /riaditeľka MŠ Klokočov/ - podala informácie  k Správe 
o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 
2016/2017 z MŠ Klokočov.  
PaedDr. Ľubomír Kadura /riadite ľ CVČ Klokočov/ - podal informácie k Správe 
o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach  za školský rok 2016/2017 
z CVČ Klokočov. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo Správu o výchovno - vzdelávacej činnosti v školskom roku 
2016/2017 v ZŠ Klokočov a prijalo uznesenie č. 329A/2017. 
Hlasovanie: 6 poslancov ZA, 3 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
Obecné zastupiteľstvo schválilo Správu o výchovno - vzdelávacej činnosti v školskom roku 
2016/2017 v MŠ Klokočov a prijalo uznesenie č. 329B/2017. 
Hlasovanie: 6 poslancov ZA, 3 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
Obecné zastupiteľstvo schválilo Správu o výchovno - vzdelávacej činnosti v školskom roku 
2016/2017 v CVČ  Klokočov a prijalo uznesenie č. 329C/2017. 
Hlasovanie: 6 poslancov ZA, 3 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
  
Bod č. 5 Informácia o zmene zástupcu starostky obce Klokočov 
Jana Foldinová /zástupca starostky obce/ - informovala poslancov OZ Klokočov o zmene 
zástupcu starostky obce. Pavol Dedič sa vzdal funkcie zástupcu starostky obce. Starostka 
menovala  za zástupcu Janu Foldinovú.  
 
 V ďalšom bode poslanci OZ súhlasili a v diskusii vystúpil p. Rudinský. 
p. Rudinský /občan/ – opýtal sa, kto financuje práce a úpravy okolo kostola; ďalej sa 
informoval na trvalý pobyt u občana; podal podnet – jeden občan kope priekopy, prekopáva 
kanál a púšťa ho na cestu; 
Anna Gulčíková /kontrolórka obce/ - čo sa týka prác okolo kostola – bol podaný projekt 
v rámci výzvy zo ŽSK, z ktorého obec dostala 500 € a obec sa podieľala spoluúčasťou 
Jana Foldinová /zástupca starostky obce/ – dostali sa fin. prostriedky,  z ktorých sa urobila  
oddychová zóna pri kostole. Bolo tam potrebné urobiť aj niečo, čo sa týka el. stĺpov  



p. Rudinský /občan/  – ďalej uviedol,  že dotyčný občan prepúšťa vodu do miestnej 
komunikácie  
Helena Rudinská /poslankyňa obce/  –  je potrebné skontrolovať kanál. Nemôže povedať, či 
ide voda od dotyčného občana. Navrhuje, aby z obecného úradu sa zašli pozrieť na tvár 
miesta 
Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka OÚ/ - čo sa týka nehnuteľnosti, na ktorú sa pýtal p. 
Rudinský – prebieha tam súdny spor. Treba dať písomný podnet a zvolá sa štátny stavebný 
dohľad cez stavebný úrad. Môžeme to pozrieť z cesty, nemôžeme vstupovať na cudzí 
pozemok 
 
Bod č. 7 Nájom nehnuteľnosti – byt č. 3, Klokočov, Hlavice č.s. 1083 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
Jana Foldinová /zástupca starostky obce/  –  podala informácie k predmetnému bodu 
rokovania. Na základe doručenej žiadosti, na minulom zasadnutí OZ sa schválil zámer 
prenájmu 
Helena Rudinská /poslankyňa obce/  – nevie, prečo ten p. Papík nepríde na OZ osobne. 
Nevieme, či tu bude vôbec bývať, keď je preč 
Elena Stopková /pracovníčka OÚ/  – p. Papík jej volal, a všetky potrebné informácie mu 
poskytla telefonicky 
Jana Foldinová /zástupca starostky obce/  – ak sa mu prenájom schváli, je potrebné 
vypočítať priemernú sumu vykurovania, aby vedel, koľko bude platiť. Potom by sa to 
vyúčtovalo. Boli pozrieť v byte – sú tam vymenené okná. Elektrinu by si platil sám. Muselo 
by sa tam viac kúriť - zatiaľ sa to len udržiavalo. Zmluva sa uzatvorí na jeden rok. 
 
 V diskusii poslanci prejednávali podmienky vykurovania v uvedenom byte, nakoľko 
doteraz sa tam veľmi nekúrilo – byt sa len udržiaval – temperoval. Poslanci OZ sa zhodli, že 
do nájomnej zmluvy je potrebné nájomcovi bytu vyrátať zálohové platby, aby vedel, koľko 
bude za byt platiť. Je tam pani, ktorá tam vykuruje tento jeden byt a spoločné priestory, 
z dôvodu že sú vo vlastníctve obce. Obec musí zabezpečiť, aby sa tam kúrilo, lebo by to tam 
vlhlo.  
 
Helena Rudinská /poslankyňa obce/  - navrhuje schváliť už sumu, ktorú bude platiť 
zálohovo za nájom bytu. Potom by sa mu vyúčtoval preplatok. 
Elena Stopková /pracovníčka OÚ/  - následne vysvetlila, že uvedená cena prenájmu 
v návrhu uznesenia je stanovená podľa MF SR  - je tam uvedený presný postup výpočtu 
nájomného. Schvaľuje sa len výška nájmu. Ďalej citovala § 4 odsek 2 Opatrenia MF SR z 
23.apríla 2008 č. 01/R/2008 o regulácii cien nájmu bytov, t. j. konkrétne služby spojené s 
užívaním bytu, ktoré nie sú zahrnuté do maximálnych cien nájmu a na poskytovaní ktorých sa 
dohodne prenajímateľ s nájomcom. 
Obecné zastupiteľstvo A/schválilo nájom nehnuteľného majetku obce Klokočov  z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa v súlade  § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov – byt č. 3 o celkovej výmere 25,25 m2 nachádzajúci sa na 
1. poschodí domu č.s. 1083 stojacom na parcele CKN 6601/2 v k. ú. Klokočov, obec 
Klokočov, okres Čadca, zapísanom na liste vlastníctva č. 14460 a uzatvorenie nájomnej 
zmluvy so žiadateľom L. Papíkom, bytom Bytča, kontaktná adresa Chrudim 1 
Cena za prenájom bytu 25,17 Eur / mesačne + úhrady za plnenia spojené s užívaním bytu  
Doba nájmu 1 rok odo dňa uzatvorenia nájomnej zmluvy 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
Predmetnú nehnuteľnosť obec dočasne nepoužíva na plnenie svojich úloh. Z príjmu 
z prenájmu bytu obec získa finančné prostriedky, ktoré pokryjú náklady na údržbu bytu 



a taktiež budú pokryté náklady na vykurovanie, elektrinu, odvádzanie odpadovej vody, 
čistenie žumpy, ktoré bude hradiť nájomca a prijalo uznesenie č. 330/2017. 
B/ dohodnúť v nájomnej zmluve zálohové platby za príslušný kalendárny rok  za služby    
     spojené s vykurovaním, užívaním bytu 
Hlasovanie: 6 poslancov ZA, 3 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
Pozn. Celé znenie uznesenia tvorí prílohu zápisnice. 
 
Bod č. 6   Správa o plnení uznesení z posledných zastupiteľstiev 
Helena Rudinská /poslankyňa obce/  - opýtala sa na plnenie uznesenia č. 305/2017 a aké sa 
vykonali opatrenia na zníženie straty podnikateľskej činnosti – vodovod. Ďalej sa opýtala na 
vodomery 
Jana Foldinová /zástupkyňa starostky obce/ - odpovedala, že úväzok na vode sa bude 
účtovať 30%.  Čo sa týka vodomerov, tie sa vymenia a nové sa objednávať nebudú  
Anna Gulčíková /kontrolórka obce/ - dodala, že pre obec je nehospodárne, aby sa hasilo 
pitnou vodou a polievali cesty. Toto treba riešiť to budúcna - bola výzva na riešenie vodných 
protipožiarnych nádrží, navrhuje to riešiť týmto spôsobom 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ - môžeme na to pamätať pri tvorbe rozpočtu na budúci 
rok 
Helena Rudinská /poslankyňa obce/  - opýtala sa na plnenie uznesenia č. 311/2017, či je 
kúpna zmluva podpísaná a či sú pozemky uhradené 
Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka OÚ/ -  p. Cisárik už bol na OÚ – zmluva je podpísaná 
a platba za pozemky uhradená do pokladne 
Helena Rudinská /poslankyňa obce/   – čo sa týka uznesenia č. 317/2017 – uznesenie je 
splnené čiastočne. Je treba ešte dokončiť úpravu cesty v časti obce Klokočov Ústredie  
Jana Foldinová /zástupkyňa starostky obce/  – práce sú rozplánované, pracujeme na 
základe poradovníka.  Drť máme dovezenú, úprava cesty sa dokončí 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu o plnení uznesení z 24. zasadnutia OZ zo 
dňa 14. septembra a z 25. zasadnutia  OZ  zo dňa  6. októbra 2017 ako informatívnu; 
B/ zobralo na vedomie plnenie uznesenia č. 317/2017 - uznesenie bolo splnené čiastočne. 
Plnenie uznesenia   pokračuje. 
C/ zobralo na vedomie  plnenie uznesenia č. 305/2017 – pracovníkovi bol znížený úväzok na 
30% a prijalo uznesenie č. 331/2017. 
Hlasovanie: 6 poslancov ZA, 3 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
 
Bod č. 8   Realizácia vlastného vykurovanie Obce Klokočov 
Jana Foldinová /zástupkyňa starostky obce/   – podala informácie k predmetnému bodu 
rokovania. Hrozí,  že od 1.01.2018 nebudeme mať zabezpečené vykurovanie OÚ ani ZŠ 
Klokočov. Vykurovanie s Biomasou sa ukončilo. Ďalej informovala poslancov OZ, že bola 
s p. kontrolórkou na stretnutí s právnikom. Od Biomasy prišiel ešte list, ale všetko je 
odovzdané právnikovi, aby v tejto veci jednal. Všetky ďalšie úkony bude vykonávať už 
právnik. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo realizáciu vlastného vykurovania v Obci Klokočov a prijalo 
uznesenie č. 332/2017.  
Hlasovanie: 6 poslancov ZA, 3 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
 
Bod č. 9 Modernizácia verejného osvetlenia v obci Klokočov - schválenie 
Jana Foldinová /zástupkyňa starostky obce/  – podala informácie k predmetnému bodu 
rokovania. Buď sa schváli modernizácia formou prenájmu alebo formou postupnej 



rekonštrukcie z vlastných prostriedkov obce, ale na druhú možnosť by obec nemala finančné 
prostriedky. Čo sa týka osvetlenia, keď zastupoval p. Dedič, pozval všetkých poslancov, aby 
sa šli pozrieť na svietidlá, ktoré sú skúšobne namontované 
Helena Rudinská /poslankyňa obce/   - súhlasí s modernizáciou verejného osvetlenia, s tým, 
že sa dá aj rozšírenie verejného osvetlenia - aby sa potom všetky žiadosti týkajúce sa 
verejného osvetlenia posúdili, ak niekde svetlo bude potrebné a nebude žiadosť – svetlo 
doplniť 
Pavol Dedič /poslanec obce/  – navrhuje určiť komisiu – členov, kto by mal záujem, aby 
prešla a pozrela, aby si každý povedal, kde by bolo vhodné svetlá doplniť. Osvetlenie bude 
slúžiť pre všetkých ľudí 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ - navrhuje  osloviť aj firmu, ktorá vyhrá v rámci 
verejného obstarávania, aby sa aj oni vyjadrili, kde by bolo najvhodnejšie svetlá doplniť 
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/  – nemá problém získať informácie od obyvateľov, 
ktorí by potrebovali osvetlenie. Súhlasí, že nie sme ľudia, ktorí sa tomu rozumejú a prikláňa 
sa potom rozmiestnenie osvetlenia riešiť s výhernou firmou, v rámci verejného obstarávania 
Obecné zastupiteľstvo schválilo modernizáciu a rozšírenie  verejného osvetlenia v Obci 
Klokočov formou prenájmu a prijalo uznesenie č. 333/2017. 
Hlasovanie: 6 poslancov ZA, 3 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Bod č. 10a) Hospodárenie obce Klokočov za 1. polrok 2017  
Ing. Jana Horčičáková /pracovníčka OÚ/ - podala informácie k predmetnému bodu 
rokovania. Informovala poslancov o jednotlivých položkách z plnenia rozpočtu Obce 
Klokočov.   
Helena Rudinská /poslankyňa obce/   - ešte stále sú finančné prostriedky určené na cesty 
Jana Foldinová /zástupkyňa starostky obce/   -  sú vyvinuté ďalšie jednania, čo sa týka 
úprav ciest. Na dvore je lopušný kameň a výfrez – to je určené na zasypávanie výtlkov. Je za 
to, aby sa spravilo radšej menej ale kvalitnejších ciest - problematické úseky radšej urobiť 
kvalitnejšie 
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/  - cesty sú vážny problém pre našu obec. Na začiatku 
boli vyčlenené finančné prostriedky – chce sa opýtať, či je nejaký výstup z toho, aká cesta sa 
robí, koľko sa toho urobí, koľko m alebo km je spravených. Je potrebné zmeniť celkový 
prístup k oprave ciest, aj keď nie všetky cesty sú vysporiadané. Keď obec má recyklát, skúsil 
by pomôcť aj keď pozemky nie sú vysporiadané. Ako príklad uviedol cestu ku p. Krišťákovej. 
Podotkol, že neverí tomu, že by sa ľudia išli sťažovať, keď by sa im pomohlo vyspraviť cestu. 
 
 V diskusii sa poslanci OZ zhodli a súhlasili, že je potrebné pomôcť našim občanom. 
Pokiaľ sa bude dať a kde nebude problém, obec zájde a bude pomáhať občanom, aj keď cesty 
nebudú vysporiadané. 
 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/  - blíži sa zimné obdobie a treba pamätať aj na situáciu 
s vykurovaním. Pri škole je potrebné riešiť, kde bude umiestnené palivo 
Pavol Dedič /poslanec obce/  - nemohli sme začať nič robiť, keď vlastné vykurovanie nebolo 
schválené. Teraz keď sa to schválilo, musí sa to pri škole vyčistiť 
Jana Foldinová /zástupkyňa starostky obce/   -  potrebuje jasné stanovisko, či môže 
pokračovať a minúť všetok materiál, čo je na cesty a či môže zobrať na výpomoc pracovníka.  
  
 

V diskusii sa poslankyňa p. Helena Rudinská ďalej informovala na plnenie rozpočtu 
z položiek všeobecný materiál; poistenie budov; ochrana pred požiarmi; obecný vodovod; 
opatrovateľské služby. 



Obecné zastupiteľstvo  zobralo na vedomie     Hospodárenie obce Klokočov za 1. polrok 
a prijalo uznesenie č. 334/2017. 
Hlasovanie: 6 poslancov ZA, 3 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Bod č. 12 Schválenie inventarizačných komisií  k 31.12.2017; vymenovanie 
inventarizačných komisií k 31.12.2017 
Elena Stopková /pracovníčka OÚ/  - podala informácie k predmetnému bodu rokovania. 
V materiáloch sú návrhy jednotlivých komisií 
Jana Foldinová /zástupkyňa starostky obce/    - informovala poslancov, že na OÚ bol 
doručený list, v ktorom poslanec p. Robert Vlček žiada, aby nebol navrhovaný ani schválený 
do žiadnej inventarizačnej komisie. Z toho dôvodu je potrebné navrhnúť náhradného člena. 
Navrhuje ako predsedu dielčej inventarizačnej komisie za OÚ Klokočov Helenu Rudinskú 
Obecné zastupiteľstvo schválilo predsedu a členov hlavnej inventarizačnej komisie na 
vykonanie inventarizácie majetku obce Klokočov k 31.12.2017; schválilo  predsedov 
a členov dielčich inventarizačných komisií na vykonanie inventarizácie majetku obce 
Klokočov k 31.12.2017; schválilo predsedu a členov inventarizačnej komisie na vykonanie 
inventarizácie CO skladu a prijalo uznesenie č. 335/2017. 
Hlasovanie: 6 poslancov ZA, 3 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
Pozn. Celé znenie uznesenie tvorí prílohu zápisnice z 26. zasadnutia OZ. 
 
Bod č. 13a) Žiadosť o súhlasné stanovisko k novostavbe rekreačnej chalupy 
– Ing. D. Šťastný a PhDr. E. Šťastná, bytom Bratislava 
Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka OÚ/ - podala informácie k predmetnému bodu 
rokovania. Na OÚ bola doručená žiadosť o súhlasné stanovisko k výstavbe drevenej 
rekreačnej chalupy v časti obce Vrchpredmier. V  rámci územného plánu nie je uvedená 
parcela určená na zastavanie. Už jednali s CHKO - ak z CHKO  na pozemku nájdu chránené 
rastlinky, nedajú súhlasné stanovisko.  
Obecné zastupiteľstvo schválilo výstavbu drevenej rekreačnej chalupy a príslušenstva na 
parcele CKN 9677/3 v k.ú.  Klokočov p. Ing. D. Šťastnému a PhDr. E. Šťastnej, Bratislava, 
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. 336/2017. 
Hlasovanie: 6 poslancov ZA, 3 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
Pozn. Celé znenie uznesenia tvorí prílohu zápisnice.  
 
Bod č. 13b) Žiadosť o predĺženie verejného osvetlenia, L.  Fojtíková a R.  
Fojtík, bytom Turzovka  
Jana Foldinová /zástupkyňa starostky obce/    - podala informácie k predmetnému bodu 
rokovania 
Helena Rudinská /poslankyňa obce/   –  bývajú tu naši občania, ktorí nemajú rozšírené 
osvetlenie. Musíme uprednostniť našich občanov. Ďalej navrhuje, aby všetky žiadosti, ktoré 
nie sú adresované obecnému zastupiteľstvu, ako táto žiadosť, aby sa riešili v rámci právomoci 
starostky obce.  
Jana Foldinová /zástupkyňa starostky obce/    - vysvetlila, že žiadosti sa rozhodla zaradiť 
všetky do bodu programu, aby obecné zastupiteľstvo bolo informované  a dohodli sme sa 
spoločne, aké zaujmeme stanovisko 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/  - navrhuje žiadosť riešiť, keď sa budú posudzovať 
všetky žiadosti, ktoré sa týkajú verejného osvetlenia v rámci modernizácie a rozšírenia 
verejného osvetlenia 



Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie Žiadosť o predĺženie verejného osvetlenia na 
parcele CKN č. 10600/8 od L. Fojtíkovej a R. Fojtíka, bytom Turzovka.  Žiadosť  bude 
posudzovaná pri realizácii modernizácie a rozšírenia verejného osvetlenia v obci Klokočov 
a prijalo uznesenie č. 337/2017. 
Hlasovanie: 6 poslancov ZA, 3 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
Pozn. Celé znenie uznesenia tvorí prílohu zápisnice.  
 
Bod č. 13c) Žiadosť  od obyvateľov o osvetlenie a ozvučenie časti obce 
Kornica u Škerov 
Jana Foldinová /zástupkyňa starostky obce/    - informovala o predmetnom bode 
rokovania. Občania lokality Kornica u Škerov žiadajú o doplnenie ozvučenia tejto lokality 
a doplnenia verejného osvetlenia 
Pavol Dedič /poslanec obce/ - bol sa tam pozrieť s p. Polkom. Je už stanovená predbežná 
kalkulácia, koľko by to stálo – ozvučenie + svetlo. Skúsiť natočiť trúby, každá je natočená 
inak     
Obecné zastupiteľstvo schválilo ozvučenie obecným rozhlasom časti obce Kornica u Škerov 
– doplnenie jedného  ozvučovacieho telesa; zobralo na vedomie Žiadosť o doplnenie 
verejného osvetlenia od obyvateľov časti Kornica u Škerov,  pričom jeho realizácia bude 
posúdená pri    modernizácii a rozšírení verejného osvetlenia v obci Klokočov a prijalo 
uznesenie č. 338/2017. 
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 3 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti, 1 neprítomná  
 
Bod č. 13d)  Žiadosť o opravu príjazdovej cesty – J. Bilský, bytom 
Klokočov, Hlavice 
Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka OÚ/ - podala informácie k predmetnému bodu 
rokovania. Cesta podľa stavu CKN je zamapovaná a je v podielovom spoluvlastníctve. Cestu 
má majetkovo právne vysporiadnú p. Bilský, p. Zajac, p. Korduliak. Obec nie je vlastníkom. 
Pavol Dedič /poslanec obce/ - bol sa tam pozrieť. P. Bilský apeloval, že p. Zajac je vozičkár 
a verí, že tam majú problém s vozíčkom prejsť. Je potrebné sa tam ísť pozrieť 
Helena Rudinská /poslankyňa obce/   - možno by tam pomohlo, keby si vybetonovali úzky 
pás na vozíček a obec by pomohla s vybagrovaním plochy pod ten betónový chodník 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie žiadosť o opravu príjazdovej cesty od p. J. 
Bilského, bytom Hlavice, s tým, že v prípade   potreby obec poskytne na výpomoc techniku 
a prijalo uznesenie č. 339/2017. 
Hlasovanie: 6 poslancov ZA, 3 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Bod č. 13e) Žiadosť o opravu cesty – Mgr. Anna Škereňová, bytom Krásno 
nad Kysucou 
Pavol Dedič /poslanec obce/ - vyjadril sa k uvedenej žiadosti. Jedná sa o cestu smer na 
Podjavorovú. Hovoril aj s p. Hnidkom , ktorý býva ďalej ako p. Škereňová, aby si vybavil 
potvrdenie od p. Rybárikovej 
Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka OÚ/ - uviedla, že v katastrálnych mapách cesta vôbec 
nie je zakreslená. Ak sa tam aj niečo robilo, obec robila cez súkromné pozemky.  Cesta je cez 
súkromné pozemky a vstupy na pozemok nevybavovala 
Obecné zastupiteľstvo neschválilo žiadosť o opravu cesty od p. Mgr. A. Škereňovej, bytom 
Krásno nad Kysucou a prijalo uznesenie č. 340/2017. 
Hlasovanie: 6 poslancov ZA, 3 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
 



Bod č. 13f) Žiadosť o spevnenie cesty asfaltovou drťou – Za žiadateľov R. 
Balašová, bytom Klokočov – Klín 
Jana Foldinová /zástupkyňa starostky obce/    - podala informácie k predmetnému bodu 
rokovania. Jedná sa o žiadosť od obyvateľov Klína v z. R. Balašovou. Žiadajú o spevnenie 
cesty asfaltovou drťou. Doteraz si to tam opravovali svojpomocne z vlastných finančných 
prostriedkov 
Pavol Dedič /poslanec obce/ - navrhol potiahnuť odrazu opravu cesty hore k p. Gunčagovi 
Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť o spevnenie cesty asfaltovou drťou od obyvateľov 
časti obce Klín, v zastúpení p. R.  Balášovej, bytom Klokočov – Klín a prijalo uznesenie  
č. 341/2017.  
Hlasovanie: 6 poslancov ZA, 3 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Bod č. 13g) Žiadosť o dobudovanie verejného osvetlenia – Za žiadateľov R. 
Balašová, bytom Klokočov – Klín 
Jana Foldinová /zástupkyňa starostky obce/    - podala informácie k predmetnému bodu 
rokovania. Uviedla, že okolo Okrasy je len jedno svetlo, ku p. Balašovej je úplná  tma a druhé  
svetlo je u p. Papíkovej 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie žiadosť o dobudovanie verejného osvetlenia od 
obyvateľov časti Klín, v zastúpení R. Balášovej, bytom Klokočov – Klín. Žiadosť  bude 
posudzovaná pri realizácii modernizácie a rozšírenia verejného osvetlenia v obci Klokočov 
a prijalo uznesenie č. 342/2017. 
Hlasovanie: 6 poslancov ZA, 3 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
  
Bod č. 13h) Žiadosť úpravu komunikácie v časti obce Kornica u Stopku, 
u p. Grajcárovej 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/  - oslovila ju p. Grajcarová, že je tam cesta v zlom stave. 
Bol tam problém aj s mostíkom a so zábradlím.   
Pavol Dedič /poslanec obce/ - informoval, že už tam boli a mostík je zvarený, lebo bol 
odpadnutý. Čo sa týka opravy cesty, uviedli, že by boli ochotní aj prispieť. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo   úpravu komunikácie v časti obce Kornica u Stopku, u p. 
Grajcárovej a prijalo uznesenie č. 343/2017. 
Hlasovanie: 6 poslancov ZA, 3 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Bod č. 13i) Žiadosť o rozšírenie verejného osvetlenia – p. Baják , bytom 
Klokočov – Kornica 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/   - informovala o predmetnom bode rokovania. Stačí 
tam doplniť maximálne dve svetlá 
Jana Foldinová /zástupkyňa starostky obce/    - vie o tom, nie sú tam stĺpy, treba ich tam 
doplniť  
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/ - keď bude prebiehať modernizácia verejného 
osvetlenia, môžu sa použiť stĺpy z miest, kde ich nebude  potreba  
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie žiadosť o rozšírenie verejného osvetlenia – p. 
Baják , bytom Klokočov – Kornica. Žiadosť   bude posudzovaná pri realizácii modernizácie 
a rozšírenia verejného osvetlenia v obci Klokočov a prijalo uznesenie č. 344/2017. 
Hlasovanie: 6 poslancov ZA, 3 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
 
 



Bod č. 13j) Žiadosť o opravu cesty – p. Baják, bytom Klokočov – Kornica 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/   - podala informácie k predmetnému bodu rokovania. 
Prikláňa sa, aby sa cesta opravila z Kornice Konečnej, popri p. Tabačíkovej. Chodia tadiaľ aj 
v zime a sami si to frézujú.  
Jana Foldinová /zástupkyňa starostky obce/    -  vie o tom, táto žiadosť je na OÚ podaná 
opätovne, preto by sa priklonila a uprednostnila by opravu tejto cesty. Ľudia tam potrebujú 
chodiť do práce. 
Pavol Dedič /poslanec obce/ - mal volať jeden pán z energetiky ohľadom návozu kameniva. 
Vybavovali to s p. Gajdičiarovou. Jedným autom kameniva sa upraví pozemok a druhé auto 
hrubšieho kameniva ostane na obci a nemusel by sa na úpravu dávať výfrez 
Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť od p. J. Bajáka, bytom Klokočov Kornica, o úpravu 
komunikácie v časti obce  Kornica smerom na Konečnú a prijalo uznesenie č. 345/2017. 
Hlasovanie: 6 poslancov ZA, 3 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
  
Bod č. 13k) Žiadosť o rozšírenie verejného osvetlenia 
Helena Rudinská /poslankyňa obce/ - osvetlenie už žiadala v minulosti, žiadosť už bola 
podaná. V uvedenej lokalite bola už aj obhliadka ohľadne osvetlenia 
Jana Foldinová /zástupkyňa starostky obce/    - dnes sme schválili realizáciu modernizácie 
a rozšírenia verejného osvetlenia v Obci Klokočov a k ostatným žiadostiam zaraďujeme aj 
žiadosť o rozšírenie osvetlenia v lokalite Klokočov Ústredie.  
Helena Rudinská /poslankyňa obce/ - poznamenala, že keby sa tam vtedy natiahlo 100 m 
kábla, svetlo tam už mohlo byť a nie sa teraz dohadovať. Žiadosť bola schválená ešte 
predtým, ako sa schválila modernizácia verejného osvetlenia 
Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť o rozšírenie verejného osvetlenia v časti obce 
Klokočov Ústredie k p. Rudinskej, cesta do Juriny. Žiadosť   bude posudzovaná pri 
realizácii modernizácie a rozšírenia verejného osvetlenia v obci Klokočov a prijalo 
uznesenie č. 346/2017. 
Hlasovanie: 6 poslancov ZA, 3 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Bod č. 13l) Odstúpenie člena z finančnej komisie  
Jana Foldinová /zástupkyňa starostky obce/    - prečítala poslancom doručený list na OÚ 
Klokočov, v ktorom p. Róbert Vlček oznámil odstúpenie z funkcie člena  z finančnej komisie 
k 27.10.2017 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/   - následne ako predseda finančnej komisie za člena 
finančnej komisie navrhuje Moniku Jarošovú 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie  odstúpenie člena z finančnej komisie p. Róberta 
Vlčka k 27.10.2017; zobralo na vedomie  nového  člena finančnej komisie Moniku 
Jarošovú a prijalo uznesenie č. 347/2017. 
Hlasovanie: 6 poslancov ZA, 3 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Diskusia 
Jana Foldinová /zástupkyňa starostky obce/  - informovala obecné zastupiteľstvo, že  na 
podnety obyvateľov novej bytovky  na Hlaviciach, sa tam bola pozrieť. Situácia je taká, že 
tam začalo zatekať, plesnieť, vlhnúť, Bola sa tam osobne pozrieť aj s p. E. Stopkovou. Urobili 
fotodokumentáciu týchto priestorov a podali  reklamáciu staviteľovi. Je dohodnutý termín, 
kedy prídu na obhliadku. Obyvateľom sa nejde dovolať. Jeden prízemný  byt je úplne 
splesnený. 
Helena Rudinská /poslankyňa obce/  – opýtala sa, či tam nebola  nejaká poistná udalosť? 
Ak sa jedná o spodnú vodu, môže to byť poistené a ďalší spôsob je reklamácia 



Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/ – najskôr nech sa vyjadrí zhotoviteľ stavby  
Jana Foldinová /zástupkyňa starostky obce/  - najskôr dáme reklamáciu zhotoviteľovi 
stavby, nech sa k tomu vyjadrí a potom budeme postupovať ďalej 

- Ďalej poslancov OZ informovala, že v kancelárii knižnice spadla omietka zo stropu. 
Volalo sa na poisťovňu, všetko je zaznamenané. Teraz prebiehajú práce, aby bola kancelária 
čo najskôr funkčná; 
Helena Rudinská /poslankyňa obce/  – aby sa nezabudlo a pripravilo sa palivo na zimné 
vykurovanie  
Jana Foldinová /zástupkyňa starostky obce/   –  keď sa v rámci elektronického trhoviska 
vyberie firma, až potom budeme vedieť, akým palivom budeme kúriť  
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/  – opýtal sa na traktor, v akom štádiu to vyzerá a či sa 
pripravuje obec  na zimnú údržbu 
Pavol Dedič /poslanec obce/  – v rámci verejného obstarávania zákazku  vyhral pán 
z Martina, traktor nám začiatkom novembra privezú  
Jana Foldinová /zástupkyňa starostky obce/  – informovala o údržbe obecných strojov. 
Ďalší traktor ide na STK. Ďalej sa opýtala, keď sú finančné prostriedky, aby sa vymenili 
garážové dvere, ktoré sú v zlom stave. Budúci týždeň by sa začalo s realizáciou 
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/ – v rámci turistického ruchu, navrhuje vyspraviť  cestu 
ku zvoničke. Cesta je v hroznom stave, bývajú tam aj  ľudia, pri zvoničke sa slúžia aj sväté 
omše – navrhuje vyspravenie cesty aj tam 
Pavol Dedič /poslanec obce/   – keď zastupoval starostku obce, cestu ku zvoničke  
vyspravovali cca  2 týždne nazad. Vyšlo tam auto výfrezu  
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/  – čo sa týka zápisníc z obecného zastupiteľstva 
navrhuje aby sa riešili inak – do zápisníc uvádzať len doplňujúce a pozmeňujúce návrhy 
v rámci bodov programu. Je ochotný pripraviť návrh zápisnice, tak aby bola v súlade so 
zákonom.  Je zvukový záznam, ktorý je dostačujúci 
Helena Rudinská /poslankyňa obce/   – či je potrebný zvukový záznam zverejňovať 
Jana Foldinová /zástupkyňa starostky obce/ - poslanci si zvukový záznam schválili 
v rokovacom poriadku 

 
Ukončenie: 14:45 hod. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Z Á V E R  
 

Zástupkyňa starostky  obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie  ukončila. 
V Klokočove  27. októbra  2017. 
 
 
Overovatelia: 
Helena Rudinská........................................................................ 
 
Pavol Dedič .............................................................................. 
 
 
Zapisovateľka: 
Mgr. Paula Pápolová ..................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Veronika Haferová 
             starostka obce 

 
 


