
 Zápisnica z 22. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 
30. júna  2017 

________________________________________________________ 
 
Začiatok zasadnutia: 9:00 hod. 
Dvadsiatedruhé zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce Klokočov 
Veronika Haferová. Skonštatovala, že z počtu 9 poslancov je prítomných 7 poslancov, p. 
poslankyňa Jana Foldinová príde neskôr, čiže zastupiteľstvo je uznášania schopné. 
Prítomní: Vlasta Kašíková 
     Róbert Vlček 
     Pavol Dedič 
                Jana Foldinová – Príchod 9:12 hod. 
     Pavol Čagaľa           
                Ing. Radoslav Zajac 
                Monika Jarošová 
     Helena Rudinská 
Ospravedlnený: Jozef Gacho 
    
 
Voľba návrhovej komisie a overovateľov 
 
Návrhová komisia:  Vlasta Kašíková, Ing. Radoslav Zajac 
Overovatelia:              Monika Jarošová, Helena Rudinská 
Zapisovateľka: Mgr. Paula Pápolová 
 
 
 
Veronika Haferová /starostka obce/ - následne prečítala program rokovania OZ, opýtala sa 
prítomných, či má niekto doplňujúci bod do programu zasadnutia.  
Do programu rokovania bol doplnený bod:  
17f) Predloženie ŽoNFP  za účelom realizácie projektu „Rozvoj kľúčových kompetencií žiaka 
základnej školy v oblasti informačno – komunikačných technológií.“; 
17g) Preloženie ŽoNFP na zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich 
prípravu na opätovné použitie a recykláciu; 
17h) Nájomná zmluva medzi SBU a Obcou Klokočov – Schválenie Dodatku č. 1/2017; 
17ch) Žiadosť o opravu prístupovej cesty – prístup k domu Klokočov, Vrchpredmier č. 1067;  
 OZ sa dohodlo na zmene poradia bodov v programe rokovania.  
Obecné zastupiteľstvo schválilo program rokovania s doplnením a prijalo uznesenie  
č. 273/2017. 
Hlasovanie: 7 poslancov ZA, 2 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Bod č. 14 Informácie k verejnému osvetleniu v obci Klokočov  
 V úvode zasadnutia OZ starostka obce Veronika Haferová predstavila  poslancom OZ 
p. Michala Proksu, ktorý podal informácie k verejnému osvetleniu v obci Klokočov.  
Michal Proksa – odprezentoval prítomným 6 cenových ponúk, ktoré sa týkali modernizácie 
verejného osvetlenia v obci Klokočov. Detailne popísal jednotlivé ponuky na verejné 
osvetlenie, aké svietidlá jednotlivé spoločnosti ponúkajú, dobu viazanosti, výšku investície, 
aké úspory je možné v rámci jednotlivých ponúk dosiahnuť,  čo konkrétne je započítané 
v cene jednotlivých ponúk a prípadnú návratnosť investície. Podal informácie o svietidlách 



ponúkaných v jednotlivých ponukách, ich záruku a minimálnej životnosti svietidiel,  v akej 
výške  je v cenovej ponuke zahrnutá výmena rozvodových skríň. Ďalej podal informácie, 
v ktorých ponukách by svietidlá ostali v majetku obce, aké náklady bude mať obec po 
modernizácii svietidiel. Ponuky boli zostavované tak, aby obec vyšla čisto z úspor. 
 
Príchod Jana Foldinová 9:12 hod. 
 
Róbert Vlček /poslanec obce/  – je potrebné si ešte preštudovať všetky odprezentované 
cenové ponuky, ktoré majú k dispozícii a potom sa rozhodnú 
Veronika Haferová /starostka obce/ - navrhla poslancom OZ, aby sa po preštudovaní 
materiálov ohľadom verejného osvetlenia ešte stretli  
Róbert Vlček /poslanec obce/  - vidí, že spolupracujú so SSE, preto sa opýtal, ako by sa 
k tomu SSE postavila, keď niektoré podporné body sú v ich vlastníctve 
Michal Proksa –  majú s nimi dobré vzťahy, akokoľvek sa obec rozhodne, podľa toho budú 
s nimi rokovať. Pracujú na základe požiadaviek starostu a obecného zastupiteľstva. Je 
potrebné spísať body, ktoré budú potom predmetom rokovania. Následne prídu na OZ, kde 
budú informovať, ktoré požiadavky sa im podarilo vybaviť 
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/  – opýtal sa, aké budú prvotné náklady za výmenu 
Michal Proksa – nulové – obec bude mať tie isté náklady aké má momentálne 
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/  – obec na osvetlení neušetrí, iba bude staré za nové 
Michal Proksa – v podstate ušetrí, bude nové osvetlenie a rozdiel pôjde danému 
koncesionárovi a bude splácať výšku investície. Keď dáme LED svietidlá, nebude taký odber 
el. energie – tým pádom obec bude mať menšie náklady na el. energiu a  ten rozdiel sa bude 
splácať tomu danému koncesionárovi. Dodal, že rekonštrukcia bude komplexná, mimo 
vzdušné káble 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/  - opýtala sa na prípadné rozšírenie verejného osvetlenia 
Michal Proksa – je to možné, ale navýšila by sa cena 
Veronika Haferová /starostka obce/ - dohodnú si ešte stretnutie s poslancami, na ktoré ho 
prizvú 
Michal Proksa – na ďalšie stretnutie prinesie na ukážku svietidlá, ktoré si môžeme dať na pár 
stĺpov  - reálne odskúšať, ako svietidlá svietia  
 Poslanci OZ sa dohodli na stretnutí dňa 7. júla 2017 v kancelárii starostky obce, na 
ktoré bude prizvaný aj p. Proksa. 
 
Bod č. 5 Správa o plnení uznesení 
Veronika Haferová /starostka obce/ - opýtala sa, či má niekto otázky k danému bodu 
programu 
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/  - opýtal sa, ako bol riešený presun peňazí, ktoré boli 
na traktor a presunuli sa na cesty. Opýtal sa, či to bolo riešené uznesením? 
Róbert Vlček /poslanec obce/  - bolo to schvaľované v rámci rozpočtu 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/  - následne vysvetlila, že na minulom OZ  sa zmenil 
rozpočet. Dnes bude úprava rozpočtu – Rozpočtové opatrenie 
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/ – vyjadril sa k uzneseniu č. 262/2017. Pozeral ceny 
daného vozidla, pohybujú sa okolo 100 €, ale vozidlo bude ťažko predať za akúkoľvek cenu  

V diskusii sa poslanci OZ dohodli, že vozidlo AUDI sa ocení na 200€. 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu o plnení uznesení z 21. zasadnutia OZ 
a prijalo uznesenie č. 274/2017. 
Hlasovanie: 8 poslancov ZA, 1 ospravedlnený, 0 zdržal sa, 0 proti 
 



Bod č. 17a) Odkúpenie (vysporiadanie) pozemkov podľa uznesenia 
186/2016 zo dňa 26.08.2016 – Ing. V. Cisárik, bytom Žilina 
Ing. Vlasimír Cisárik  – poslancom OZ podal prvotné informácie k predmetnému bodu 
rokovania.  Jedná sa o pozemok, ktorý majú pod stavbou č.s. 550 a je oplotený. Rodičia kúpili 
celý pozemok od bývalých majiteľov.  Až keď si dal žiadosť na OÚ, že chcú stavať altánok, 
zistili  že parcelu nemali zapísanú na LV. Ale daň z nehnuteľností platili počas celej doby. 
Z toho dôvodu sa obrátil na Katastr. úrad Čadca. Uvedenú parcelu im nedovolili 
zaregistrovať, z dôvodu, že otec bol politický väzeň a ani rodina nemohla pozemok prepísať. 
Stavbu postavili na čierno a stavba sa začala legalizovať v r. 1987 -  obec legalizáciu dala, 
s tým že bolo urobené zameranie, a to podľa katastra bolo zaevidované do 1991 roku. 
Kataster potvrdil, že do r. 1991 to bolo tak urobené. V r. 1991 otec napísal žiadosť na obec, 
v ktorej uviedol, že pozemok je ohradený a je v užívaní od r. 1947. Od MNV opätovne 
pozemok odkúpili a zaplatili druhý krát. 
Helena Rudinská /poslankyňa obce/ – opýtala sa, či je na OÚ nejaká evidencia, že tieto 
parcely boli v užívaní. Kto bol pôvodnými vlastníkmi? 
Ing. Vlasimír Cisárik  – odpovedal, že pôvodní vlastníci boli Cisárikovci 
Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka OÚ/ – ďalej vysvetlila, že tam boli parcely rozdelené 
ako intravilán obce. Na OZ bolo schválené, že p. Cisárik si dá vyhotoviť geom. plán, kde 
obecné podiely sa preklopia do stavu CKN a podľa toho si dá p. Cisárik novú žiadosť 
Ing. Vlasimír Cisárik  – parcelu užívajú od roku 1947, preto žiada, aby bola stanovená 
rozumná cena. Zaplatil za zbytočné zameranie, mal si dať domerať len okolie, ale sa to 
nedalo. Za parcelu už raz obci zaplatili 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/  – cena za m2 je schválená, musia sa jej držať. Je tu 
určitý postup, ktorým už bolo viacerým obyvateľom odpredaný pozemok stanovenou cenou. 
Obyvatelia tiež pozemok užívali a bol pri ich dome. Stanovili cenu 0,50€/m². 
Ing. Vlasimír Cisárik   – on si ale kupuje svoju vlastnú parcelu, ktorú už raz zaplatil! 
Helena Rudinská /poslankyňa obce/ – nepamätá si,  aby obec predávala toľko metrov² 
v takej sume. Je to smiešna suma 
Ing. Vlasimír Cisárik   – opakuje, že  nekupuje cudzí pozemok, ale kupuje pozemok, ktorý už 
bol raz kúpený 

Po diskusii 
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; 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 p. Ing. V.  Cisárikovi, bytom Žilina v podiele ½ a p Bc. M. 
Cisárikovi, bytom Čadca v podiele ½ za cenu 0,50 EUR/m2 a prijalo uznesenie č. 275/2017. 
Hlasovanie: 7 poslancov ZA, 1 ospravedlnený, 0 zdržal sa, 0 proti, 1 neprítomný 
Pozn. Celé znenie uznesenia tvorí prílohu zápisnice.  
 
Bod č. 6 Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obe za 
rok 2016 
Anna Gulčíková /kontrolór obce/ - opýtala sa, či má niekto otázky k Stanovisku hlavného 
kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2016, ktoré bolo poslancom OZ zaslané 
v materiáloch na rokovanie 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra obce 
k záverečnému účtu obce za rok 2016 a prijalo uznesenie č. 276/2017. 
Hlasovanie: 8 poslancov ZA, 1 ospravedlnený, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
 



Bod č. 7 Správa audítora k záverečnému účtu za rok 2016 
a) Výročná správa Obce Klokočov za rok 2016 
b) Konsolidovaná výročná správa Obce Klokočov za rok 2016 
 Materiály k uvedenému bodu rokovania boli poslancom zaslané.  
Obecné zastupiteľstvo A/ zobralo na vedomie  

1. Správu audítora k záverečnému účtu  obce Klokočov za rok 2016 
2. Výročnú správu Obce Klokočov za rok 2016   

B/ b e r i e  n a  v e d o m i e 
1. Správu z auditu konsolidovanej účtovnej závierky 
2. Konsolidovanú výročnú správu Obce Klokočov za rok 2016 a prijalo uznesenie  
č. 277/2017. 

Hlasovanie: 8 poslancov ZA, 1 ospravedlnený, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Bod č. 8 Záverečný účet obce za rok 2016 
a) Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu obce Klokočov za rok 2016 
Ing. Jana Horčičáková /pracovníčka OÚ/ – doplnila, že hodnotiaca správa bola 
vypracovaná z dôvodu,  že NKU dalo stanovisko, že k záverečnému účtu bude obec hodnotiť 
programy rozpočtu. Bolo to na základe opatrení, ktoré obec prijala na základe výsledkov 
kontroly NKÚ  
Obecné zastupiteľstvo schválilo  Záverečný účet Obce Klokočov a rozpočtové hospodárenie 
za rok 2016; a) Hodnotiacu správu k programovému rozpočtu Obce Klokočov za rok 2016 
a prijalo uznesenie č. 278/2017.  
Hlasovanie: 8 poslancov ZA, 1 ospravedlnený, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Róbert Vlček /poslanec obce/ – vrátil sa ku správe kontrolórky obce k záverečnému účtu.  
Vyjadril sa k podnikateľskej činnosti, ktorá je v mínuse. Navrhol, aby kontrolórka 
skontrolovala túto podnikateľskú činnosť, prečo je tam strata. 
Anna Gulčíková /kontrolór obce/ - opýtala sa, aké obdobie má skontrolovať?  

V diskusii sa dohodli, že kontrolované obdobie bude od apríla 2016 po apríl 2017 
a doplní sa to do plánu kontrolnej činnosti. 
 
Bod č. 9 Rozpočtové opatrenie č. 1/2017 
Ing. Jana Horčičáková /pracovníčka OÚ/ - informovala poslancov OZ, že hospodársky 
výsledok z r. 2016 je v prebytku – 10% z prebytku bude odvedený na rezervný fond. Bol 
zámer na kúpu vozidla, kde by sa použil výnos z dane a zvyšok sa doplatí z fin. prostriedkov, 
ktoré ostali z kúpy kosačky. Ďalej sa rieši kúpa traktora a informovala poslancov, odkiaľ by 
sa presunuli finančné prostriedky v prípade kúpy traktora 
Helena Rudinská /poslankyňa obce/ – doporučila by cesty nechať cestami.  Je za kúpu 
traktora, ale zobrať ho na leazing 
Ing. Jana Horčičáková /pracovníčka OÚ/  – máme kladný hospodársky výsledok, prečo 
preplácať leazing 
Helena Rudinská /poslankyňa obce/  – nechce brať finančné prostriedky z ciest a nezabúdať 
na rozhlas, ľudia nemajú rozhlas 
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/  – finančné prostriedky boli presunuté na cesty. Na 
ďalšom OZ sa presunuli znova na traktor. Nespochybňuje, že traktor treba, ale najskôr treba 
riešiť to čo aj občanov hnevá a to sú cesty. Ak by bolo možné kúpu traktora financovať iným 
spôsobom, treba to riešiť tak. Nesúhlasí, aby sa zobrali fin. prostriedky z ciest 
Helena Rudinská /poslankyňa obce/  – opýtala sa na terénne auto, ktoré  je potrebné kúpiť 
do obce 
Ing. Jana Horčičáková /pracovníčka OÚ/  – sú tam vyčlenené fin. prostriedky z výnosu 



dane 
Pavol Dedič /poslanec obce/  – traktor sa tu určite využije, ľudia sa vadia 
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/  – prečo by obec nemohla poslať žiadosti  externým 
oračom, v prípade havarijného stavu – keď  obec nebude stíhať rozorávať? 
Pavol Dedič /poslanec obce/  – oslovili niektorých, ale nemali záujem. Nemajú pluh a do 
pluhu je veľká investícia – nechcú investovať do pluhu a čakať, aká bude zima a  či ich niekto 
na rozorávanie zavolá 
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/  – bolo tu prezentované, že teda  cestné vozidlá sú 
v havarijnom stave – keď sa kúpi 1 traktor a ostatné dva sú v havarijnom stave. Čo ak nastane 
taký stav, že ani tie zvyšné dva nebudú môcť rozhŕňať?  
Pavol Dedič /poslanec obce/  – toto sa malo riešiť pred 4 rokmi, cez zimu prejazdil s chlapmi 
čo sa dalo 
Róbert Vlček /poslanec obce/  – nebolo by márne, aby sa kúpil navyše jeden pluh, lebo 
súkromníkovi sa neoplatí kupovať pluh a čakať kým napadne sneh. Keby mala obec svoj 
pluh, nech dajú cenovú ponuku za  koľko by v obci orali, keď nastane krízová situácia. Mali 
by pluh na požičanie od obce 
Veronika Haferová /starostka obce/  – pluh zas nepasuje na každý traktor, ak je ľahký 
traktor – čo sme mali externú firmu – mali svoje pluhy. Povedali jej, že  ťažké traktory majú 
na zimu odstavené 
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/  – skúsi osloviť ľudí, čo majú traktory a skúsi sa u nich 
informovať 
Metod Čuboň /zamestnanec obce/ – dodal, aby mali predné šípové pluhy 
Veronika Haferová /starostka obce/  – nie každý vie a pozná všetky terény v obci, musí 
poznať kde sa zachádza, poznať terén, keď sa orie v noci 
Helena Rudinská /poslankyňa obce/ – skonštatovala, že traktory aj keď sú staré, sú 
v podstate funkčné. Je za kúpu nového traktora, ale na leazing 
Róbert Vlček /poslanec obce/  – všeobecne sa tu rozprávame, že traktor treba  a na leto  dva 
traktory sa môžu  odhlásiť 
Metod Čuboň /zamestnanec obce/ – ráno musia mať pooranú hlavnú cestu a na tatru sa nedá 
spoľahnúť 
Veronika Haferová /starostka obce/ – aj čo sa týka posypávania hlavných ciest – kúpiť na 
traktor zariadenie na posypávanie. Nemusí to byť naraz, ale niekde musíme začať 
Anna Gulčíková /kontrolorka obce/  – tatra má vysokú spotrebu, čo je protizákonné 
uplatňovanie  – predať ju a z peňazí urobiť generálku strojov, ktoré na obci sú, niečo dokúpiť 
do nových strojov 
Róbert Vlček /poslanec obce/   – tatru predať a za tie peniaze urobiť generálku traktora 160 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/  – tak aby peniaze z predaja tatry ostali vo vozovom 
parku 
Helena Rudinská /poslankyňa obce/ – je potrebné to tu zmodernizovať, ale nie za hotové 
peniaze 
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/ – ako občan Klokočova, bude rád,  že 3 traktory 
zabezpečia rozorávanie v zime. Ako poslanec hovorí, že nebrať  peniaze  z ciest 
Róbert Vlček /poslanec obce/  – ostal prebytok z minulého roka, polovicu zaplatiť z neho 
a polovicu na splátky 
 V diskusii zamestnanec OÚ Metod Čuboň informoval poslancov OZ o jednotlivých 
ponukách na traktory. Po diskusii Ing. Jana Horčičáková predniesla konečné zmeny 
v Rozpočtovom opatrení č. 1/2017 a:  
Obecné zastupiteľstvo schválilo  rozpočtové opatrenie č. 1/2017 s úpravami a prijalo 
uznesenie č. 279/2017. 
Hlasovanie: 8 poslancov ZA, 1 ospravedlnený, 0 zdržal sa, 0 proti  



 
Bod č. 10 Správa o výsledkoch inventarizácie k 31.12.2016 
Helena Stopková /zamestnanec OÚ/ – informovala OZ o výsledku inventarizácie majetku, 
záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce Klokočov k 31.12.2016. Na základe príkazu 
starostky Veroniky Haferovej zo dňa 1.12.2016 Hlavná inventarizačná komisia  zhodnotila 
výsledky Dielčich inventarizačných komisií. 
Obecné zastupiteľstvo  zobralo na vedomie správu o výsledkoch inventarizácie majetku, 
záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce Klokočov k 31.12.2016 a prijalo uznesenie  
č. 280/2017. 
Hlasovanie: 8 poslancov ZA, 1 ospravedlnený, 0 zdržal sa, 0 proti  
 
Bod č. 11 Správa o nedoplatkoch na DZN, na komunálnom odpade, vodné, 
stočné, elektrická energia, nájomné na kúrení k 31.12.2016 
Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka OÚ/ - informovala poslancov OZ o výške nedoplatkov 
na DZN a dani za psa k 31.12.2016. Dodala, že sa s rozhodnutiami posielajú aj upomienky 
Mgr. Paula Pápolová /pracovníčka OÚ/ - doplnila, že čo sa týka nedoplatkov na 
komunálnom odpade, upomienky boli posielané a sú spísané splátkové kalendáre 
Helena Stopková /pracovníčka OÚ/ - informovala poslancov OZ o výške nedoplatkov na 
nájomnom k 31.12.2016. Ďalej poslancov informovala v akom štádiu sú jednotlivé 
nedoplatky, ktoré sú súdne vymáhané. 

V diskusii poslanci OZ prejednávali možnosti, ako postupovať proti neplatičom 
v bytovom dome, aké sú možnosti vo vymáhaní nedoplatkov všeobecne, s tým že exekúcia by 
bola až posledný krok a ako riešiť neplatičov, ktorí neplatia dlhodobo. Po diskusii:  
Obecné zastupiteľstvo A/ zobralo na vedomie Správu o nedoplatkoch na DZN, na 
komunálnom odpade, vodné, stočné, elektrická   energia, nájomné na kúrení k 31.12.2016 
Hlasovanie: 8 poslancov ZA, 1 ospravedlnený, 0 zdržal sa, 0 proti  
B/ uložilo správe obce predložiť správu, v akom štádiu je vymáhanie nedoplatkov na 
nájomnom, ktoré sú postúpené právnikovi a aký ďalší postup právnik doporučuje, aby bola 
vymožiteľnosť nedoplatkov čo najefektívnejšia a prijalo uznesenie č. 281/2017. 
Termín: ďalší termín OZ 
Hlasovanie: 7 poslancov ZA, 1 ospravedlnený, 0 zdržal sa, 0 proti, 1 neprítomný 
  
Bod č. 12 Návrh plánu kontrolnej činnosti 
Anna Gulčíková /kontrolórka obce/  – informovala poslancov OZ o pláne kontrolnej 
činnosti na II. polrok 2017.  

Do plánu kontrolnej činnosti bol doplnený bod č. 4. Analýza príjmov a výdavkov 
podnikateľskej činnosti – vodovod - za rok 2016 a I. polrok 2017. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo plán kontrolnej činnosti  s úpravami: 
Bod č.4 Analýza príjmov a výdavkov podnikateľskej činnosti – vodovod –za rok 2016  a I. 
polrok 2017 a prijalo uznesenie č. 282/2017. 
Hlasovanie: 8 poslancov ZA, 1 ospravedlnený, 0 zdržal sa, 0 proti,  
 
Bod č. 13 Správa o hospodárení ZŠ, MŠ, CVČ Klokočov za rok 2016 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – informovala poslancov OZ o správe o plnení rozpočtu 
ZŠ Klokočov. Jednotlivé správy boli zaslané v materiáloch pre poslancov OZ. Je rozdelený na 
ročníky 1-4, 5-9.  Čo sa týka MŠ, tam sa robila úprava rozpočtu.  
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie Správu o hospodárení ZŠ, MŠ, CVČ Klokočov za 
rok 2016 a prijalo uznesenie č. 283/2017. 
Hlasovanie: 8 poslancov ZA, 1 ospravedlnený, 0 zdržal sa, 0 proti,  



Bod č. 15 Nájom nehnuteľnosti –nebytové priestory z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa – Lekáreň Paracelsus  
Elena Stopková /pracovníčka OÚ/ – informovala poslancov o predmetnom bode rokovania. 
Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli obce Klokočov a na internetovej stránke obce od 
9.06.2017 do 30.06.2017. Cena bola stanovená z dôvodu, že p. Minarovič uvedené priestory 
zrekonštruoval na vlastné náklady 
Helena Rudinská /poslankyňa obce/ – opýtala sa, koľko rokov tu je lekáreň 
Elena Stopková /pracovníčka OÚ/  – Od 1.01.2008 
Helena Rudinská /poslankyňa obce/  – vie, že lekáreň potrebujeme, ale myslí si, že je to 
nespravodlivé voči našim podnikateľom, ktorí platia 10€/m². Myslí si, že čo investoval do 
prerobenia, už to má vrátené.  
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/ - opýtal sa,  keď išiel do rekonštrukcie, či mal v zmluve 
podmienky, že ak si zrekonštruuje priestory, obec mu dá taký nájom. On je viazaný, na to čo 
my rozhodneme.  
Pavol Dedič /poslanec obce/  – je tu veľa starých ľudí a sú vďační, že tu lekáreň je. Nemusia 
sa spoliehať na autobus do Turzovky, či ho stihnú alebo nie  
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/ – nespochybňuje, že tu lekáreň potrebujeme. Treba 
zistiť, ako bola zmluva spísaná  
Veronika Haferová /starostka obce/ – bolo hovorené aj o lekárovi, ak odíde, tak bude 
problém. Vidíme, keď odíde lekár v iných obciach , že skutočne je problém. 
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/  – opýtal sa, koľko platia ostatní nájomcovia?  
Helena Rudinská /poslankyňa obce/ – odpovedala 10 eur/m2 
Helena Rudinská /poslankyňa obce/ – ďalej sa opýtala, prečo podnikatelia platia aj za 
spoločné priestory? 
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/ – zistiť, aké boli podmienky v pôvodnej zmluve 
a z čoho  suma na nájom vyšla  
Helena Rudinská /poslankyňa obce/ - dodala, že  nájom na lekáreň sa mal predĺžiť iba na 
jeden rok 
Obecné zastupiteľstvo schválilo nájom nehnuteľnosti – nebytové priestory z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa – Lekáreň Paracelsus.  Cena 0,03 Eur / ročne + úhrady za 
poskytnuté služby spojené s prevádzkou nebytových     priestorov. Doba nájmu 5 rokov. 
OZ prijalo uznesenie č. 284/2017. 
Hlasovanie: 8 poslancov ZA, 1 ospravedlnený, 0 zdržal sa, 0 proti 
Pozn. Celé znenie uznesenia tvorí prílohu zápisnice.  
 
 
 
Bod č. 16 Schválenie člena vyraďovacej komisie 
Elena Stopková /pracovníčka OÚ/  – podala informácie k predmetnému bodu rokovania 
a akú funkciu plní vyraďovacia komisia   
 Do vyraďovacej komisie bola navrhnutá Ing. Jana Horčičáková 
Obecné zastupiteľstvo A/ odvolalo člena vyraďovacej komisie Alenu Brezinovú ku dňu 
14.07.2017; B/ schválilo člena vyraďovacej komisie Ing. Janu Horčičákovú dňom 
15.07.2017 a prijalo uznesenie č. 285/2017. 
Hlasovanie: 8 poslancov ZA, 1 ospravedlnený, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
 
 
 
 



Bod č. 17 b)  Schválenie odpredaja parciel – Brezina J. s manželkou 
Martinou, bytom Kloko čov 
Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka OÚ/  – uvedený bod bol odročený z minulého zasadnutia 
OZ, z dôvodu, že nebol dostatočný počet poslancov na schválenie. Odkúpenie pozemkov 
malo byť ako osobitý zreteľ, s tým že p. Brezina obci daruje podiely pod ihriskom. Nie je to 
jednoduché, lebo on musí najskôr osloviť svojich spoluvlastníkov, či oni nemajú záujem 
podiely odkúpiť – spoluvlastníci sa musia vzdať predkúpneho práva a až potom sa môže 
spísať darovacia zmluva. Darovacia zmluva sa môže spísať až po tom, keď sa vzdajú 
predkúpneho práva.  Bolo to prekonzultované s obecným právnikom. Tlačivá už p. Brezinovi 
odovzdala. 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ - navrhuje bod odročiť až keď budú všetky podmienky 
splnené, potom sa s tým ďalej zaoberať 
Obecné zastupiteľstvo odročilo Schválenie odpredaja parciel – Brezina J. s manželkou 
Martinou, bytom Klokočov a prijalo uznesenie č. 286/2017. 
Hlasovanie: 8 poslancov ZA, 1 ospravedlnený, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Róbert Vlček /poslanec obce/  -  do budúceho OZ dať do návrhu uznesenia, že osobitný 
zreteľ je zdôvodnený tým, že p. Brezina daruje resp. odpredá svoj podiel a už sa potom 
môžeme baviť o kúpno-predajnej  zmluve resp. darovacej 
 
Bod č. 17 c), d)  Žiadosť o pridelenie miesta na informačnú tabuľu – 
Poľovnícke združenie Klokočov 
Veronika Haferová /starostka obce/ - informovala poslancov OZ o žiadosti o pridelenie 
miesta na informačnú tabuľu od Poľovníckeho združenia Klokočov. Prostredníctvom tejto 
tabule, by chceli poľovníci informovať občanov o aktivitách ich poľovníckeho združenia 
a prezentáciu ich činnosti 
 Po diskusii k predmetnému bodu rokovania  
Obecné zastupiteľstvo schválilo    Žiadosť o pridelenie miesta na informačnú tabuľu od 
Poľovníckeho združenia Klokočov a prijalo uznesenie č. 287/2017. 
Hlasovanie: 8 poslancov ZA, 1 ospravedlnený, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Bod č. 17 e) Oznámenie o počte detí v MŠ Klokočov 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – informovala poslancov o počte detí v MŠ Klokočov 
zapísaných na rok 2017/2018. Zatiaľ celkový počet detí, ktoré nastúpia k 4.09.2017 do MŠ 
Klokočov je 49.   
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie oznámenie o počte detí v MŠ Klokočov 
zapísaných na rok 2017/2018 a prijalo uznesenie č. 288/2017. 
Hlasovanie: 8 poslancov ZA, 1 ospravedlnený, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Bod č. 17 f) Predloženie ŽoNFP  za účelom realizácie projektu „Rozvoj 
kľúčových kompetencií žiaka základnej školy v oblasti informačno – 
komunikačných technológií.“ 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ - uznesenie sa týka projektu, ktorý mala ZŠ schválený 
a je teraz je potrebné schváliť presný názov projektu. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo Predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Rozvoj 
kľúčových kompetencií žiaka základnej školy v oblasti informačno – komunikačných 
technológií“, realizovaného v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 
príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských 
knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách, ktorého ciele sú v súlade 



s platným územným plánom a platným programom rozvoje obce; 
- Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 
- Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 

vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP 
v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

- Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce; 
a prijalo uznesenie č. 289/2017. 

Hlasovanie: 8 poslancov ZA, 1 ospravedlnený, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Bod č. 17 g) Predloženie ŽoNFP na zvýšenie miery zhodnocovania odpadov 
so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu 
Mgr. Paula Pápolová /zamestnanec OÚ/ - informovala poslancov o projekte na kompostéry. 
Vo výzve, ktorá vyšla je uvedená minimálne výška fin.prostriedkov na projekt 80000€. Túto 
skutočnosť predložila aj finančnej komisii, nakoľko obec sa zapojila do viacerých projektov 
a plánuje sa robiť aj územný plán obce. Po zistení ďalších informácii je možnosť, že teraz by 
sa podal projekt s tým, že verejné obstarávanie by sa naplánovalo na koniec roka a spoluúčasť 
projektu by bola platená až budúci rok – a teda sa môže už zahrnúť aj do rozpočtu. Budúci 
týždeň plánujú s pracovníčkami Ing. V. Gajdičiarovou a Zdenkou Stopkovou na základe 
daňových priznaní urobiť prieskum, aké kompostéry by boli vhodné do jednotlivých 
domácností. lebo spoluúčasť by pri uvedenej min. výške bola 4000€. Na základe tohto 
prieskumu by sa celková suma spresnila a z tej sumy by šla 5% spoluúčasť.  
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/ - opýtal sa, aké to bude mať pre občanov výhody 
Mgr. Paula Pápolová /pracovníčka OÚ/ - kompostéry budú do domácnosti odovzdávané 
bezodplatne, budú k tomu letáky, osveta 
Helena Rudinská /poslankyňa obce/ - ľudia sa budú hneď pýtať, koľko to bude stáť 
Mgr. Paula Pápolová /pracovníčka  OÚ/ - bude to bezodplatne 
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/ -  je treba riešiť spoluúčasť, či obec na to bude mať –
ako to umožní finančná situácia 
 Po diskusii  
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 v minimálnej výške príspevku na projekt 80 000 
EUR; Názov projektu: Kompostéry pre zhodnocovanie BRKO v obci Klokočov. 
Obec zabezpečí spolufinancovanie projektu vo výške 5% zo zdrojov prijímateľa – 
maximálna výška do 5 000 EUR a prijalo uznesenie č. 290/2017. 
Hlasovanie: 7 poslancov ZA, 1 ospravedlnený, 0 zdržal sa, 0 proti, 1 neprítomný 
 
Bod č. 17 h) Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve 
Veronika Haferová /starostka obce/  – podala informácie k predmetnému bodu rokovania. 
Je vypracovaná nájomná zmluva so SBU Turzovka. Predmetom zmluvy bolo,  že 
prenajímateľ prenajíma majetok – parcely pod hasičskou zbrojnicou v Klíne. K nájomnej 
zmluve bol vyhotovený geometrický plán na parcely uvedené v zmluve. Medzičasom SBU 
v skoro rovnakom čase dali vypracovať taký istý geom. plán, kde nemohli použiť tie isté 
podlomenie v čísle parcely. Jedná sa o tie isté parcely, tú istú výmeru, len za líši číslo 
podlomenia. Teraz nesedí nájomná zmluva s geom. plánom, ktorý dali SBU zapísať. Predseda 
urbáru súhlasil, aby sa dal vypracovať dodatok k tejto nájomnej zmluve, aby sa dalo všetko na 
pravú mieru  
Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka OÚ/  – k dodatku je urobená nová projektová 
dokumentácia, ktorá sa týka hasičskej zbrojnice  



Obecné zastupiteľstvo schválilo Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 30.05.2013 medzi 
Spoločenstvom bývalých  urbarialistov, pozemkové spoločenstvo Turzovka a Obcou 
Klokočov, 023 22 Klokočov  č. 962  zastúpenou starostkou obce Veronikou Haferovou 
a prijalo uznesenie č. 291/2017. 
Hlasovanie: 8 poslancov ZA, 1 ospravedlnený, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Bod č. 17 ch) Prístupová cesta Polková 
Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka OÚ/  - podala informácie k predmetnému bodu 
rokovania. V rámci stavebného úradu boli vykonať obhliadku priamo v teréne. Stanovisko p. 
Čavajdu je také, že sa jedná o prístupovú cestu p. Polku. Parcela nie je na liste vlastníctva – 
ani ich a ani obce – a nie je ani v užívaní obce, ale je v užívaní rod.Polkovej a rod.Valčuhovej 
Veronika Haferová /starostka obce/ – jedná sa o lokalitu za Žorom a ďalej poslancom OZ 
vysvetlila ďalšie skutočnosti k predmetnému bodu. Je na nás ako sa rozhodneme, či budeme 
finančné prostriedky vkladať do opravy cesty, ktorá nie je v našom vlastníctve 
Anna Gulčíková /kontrolórka obce/ - jednalo by sa o neoprávnený vstup na cudzí pozemok. 
Opýtala sa na vlastníkov pozemku 
Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka OÚ/  - vlastníkov nevieme, nedá sa to identifikovať, lebo 
v starej mape nie je zakreslená cesta a v novej jedine urobiť geometrický plán 
Helena Rudinská /poslankyňa obce/ - ako potom dostali stavebné resp. kolaudačné 
povolenie, keď nemajú prístupovú cestu? 

Následne pracovníčka OÚ Klokočov Ing. V. Gajdičiarová ukázala poslancom OZ 
katastrálnu mapu danej lokality. 

 
Odchod: 14:40 Pavol Čagaľa, Vlasta Kašíková  
 
Veronika Haferová /starostka obce/  – po diskusii skonštatovala, aby si vybavili súhlasy 
spoluvlastníkov a na základe súhlasov by sme mohli vstúpiť na pozemok,  nové CKN číslo 
nie je na LV 
Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka OÚ/  - keď nie je číslo parcely CKN na LV, bolo by 
dobré urobiť geometrický plán, aby sa zistilo, kto sú tam spoluvlastníci, aby sa vedelo, kto sa 
má osloviť 
Anna Gulčíková /kontrolórka obce/ - opýtala sa, či by nestačilo urobiť vytýčenie daného 
úseku? 
Veronika Haferová /starostka obce/ - nie je si istá, či vo vytýčení určia vlastníkov 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie Žiadosť o opravu cesty – prístup k domu 
Klokočov, Vrchpredmier č. 1067. Žiadosťou sa  bude zaoberať, pokiaľ bude jasné, ktorí sú  
vlastníci na pozemku, kde sa nachádza cesta a bude zabezpečený súhlas od týchto 
vlastníkov, aby sa mohlo vstúpiť na pozemok. Obec sa bude zaoberať následnou 
výpomocou pri úprave cesty a prijalo uznesenie č. 292/2017. 
Hlasovanie: 6 poslancov ZA, 1 ospravedlnený, 0 zdržal sa, 0 proti, 2 neprítomní 
 
Diskusia 
Veronika Haferová /starostka obce/ – od občanov bola žiadosť, aby ranný spoj 6:20 hod.,  
začal chodiť do Vrchpredmiera. Autobus tam zachádza od 11.06.2016. Autobus bol 
monitorovaný, cez prázdniny zachádzať do Vrchpredmiera nebude a ďalej bude 
monitorovaný od septembra, koľko bude študentov a občanov autobus využívať. Ďalej bola 
požiadavka, aby spoj z TKA o 16:15 hod., aby zachádzal do Riečok. Tento spoj bol 
monitorovaný január – apríl 2017 a na základe tohto monitorovania autobus do Riečok 
nezachádza 

- ďalej sa konalo  stretnutie so Slovenskou správou ciest a následne starostka obce 



prečítala zápisnicu zo stretnutia zo dňa 28.06.2017. Na stretnutí bol prítomný 
technický námestník Ing. Martin Slabej, riaditeľ Slov. správy ciest Ing. Martin Benko. 
Prítomný bol zástupca starostu Pavol Dedič a kontrolórka obce Anna Gulčíková.  
Na najkritickejšom úseku cesty na Hlaviciach sa vykonávala  diagnostika, ktorá 
potvrdila fakt, že podložie v dĺžke cca 700m má nevyhovujúci stav, tak technológia 
pokládky živičnej vrstvy v hrúbke 5cm na danom úseku by bola nevhodná a najmä by 
nemala takmer žiadnu životnosť. V súčasnej dobe sa prerába projektová dokumentácia 
daného úseku v dĺžke 700m, keďže bude i na základe vykonanej diagnostiky použitá 
technológia recyklácie pôvodných konštrukčných vrstiev vozovky.  Na základe úprav 
v projekte bude vydané stavebné povolenie a následne vyhlásené verejné obstarávanie 
na zhotoviteľa. Čo sa týka časového intervalu, kedy budú na predmetnej pozemnej 
komunikácií cesty III/2026 – úsek Hlavice,  Ing. Benko informoval prítomných, že 
predmetná cesta  je prioritou ŽSK. Čiže všetky práce vrátane problematických úsekov 
budú zrealizované v roku 2017. Bude zrealizovaná úprava povrchu na pozemnej 
komunikácii časť – od Hlavice, bytovka po obchod u Gaška a časť – od budovy 
bývalej lesnej správy v Klíne po značku čo je nad bytovkami v Klokočove.  

           Ohľadne cesty stále komunikuje s p. Ing. Benkom 
Pavol Dedič /poslanec obce/ – ľudia budú musieť byť trpezlivejší, práce tam budú 
náročnejšie 
Veronika Haferová /starostka obce/ - ďalej bolo povedané, že stále niekto niečo vybavuje. 
Ako bolo povedané, nikto nič nevybavuje, pretože ŽSK má vyčlenené finančné prostriedky na 
opravu tejto komunikácie a táto cesta je zahrnutá v pláne opráv 

- ďalej informovala poslancov, že v nedeľu 2. Júla 2017 bude pred hasičskou zbrojnicou 
v Klíne hasičská súťaž a o 15:00 hod. bude odovzdaná repasovaná Tatra, ktorú bude 
odovzdávať podpredseda vlády Róbert Kaliňák a prítomní budú ďalší významní 
hostia. V mene DHZO Klokočov všetkých pozýva. 

Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/ – opýtal sa, ako sa dohodlo, že sa nejakým spôsobom 
zohľadnia občania s ZŤP pri poplatku za komunálny odpad a či je doriešená žiadosť p. 
Krišťákovej, ktorá sa týkala cesty  
Veronika Haferová /starostka obce/ – čo sa týka zohľadnenia úľavy na komunálnom 
odpade pre ťažko zdravotne postihnutých občanov, bolo by to vhodné riešiť ku konci roka pri 
tvorbe VZN. Ohľadom žiadosti p. Krišťákovej – bol tam zavolaný projektant, s ktorým sa p. 
Krišťáková rozprávala. Boli vypracované varianty na osadenie premostenia, ale sú veľmi 
finančne nákladné. Projekt sa vyhotoviť nedal , lebo ľudia by si najskôr museli poriešiť 
vlastnícke vzťahy. Potrebné by bolo urobiť geometrický plán.  
Anna Gulčíková /kontrolórka obce/ – vyhotovenie geometrického plánu by sa týkalo dvoch 
parciel – na jednej bolo okolo 120 vlastníkov  
Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka OÚ/ – dodala, že cesta nie je mapovaná, ani potok nie je 
mapovaný 
Helena Rudinská /poslankyňa obce/ - opýtala sa na cestu zdola, či je mapovaná – smer 
Brisuda, do Zajacov 
Pavol Dedič /poslanec obce/ - tiež ho oslovila p. Krišťáková. Ak by sa tam dalo premostenie, 
je tam treba dať betónový základ. Náhodou začneme kopať a niekto zavolá políciu, lebo 
budeme robiť bez súhlasu. Je potrebný od vlastníkov súhlas, aby nedošlo k problémom  
Veronika Haferová /starostka obce/ – projektant by vôbec neodporúčal  rúry, lebo je tam 
veľmi skalnatý terén   a či by sme sa vôbec dostali do toho podložia, keď to tam je také 
skalnaté 
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/  – majú tam postihnuté dieťa a ak sa tam dvihne voda 
s autom neprejdu,  písomné stanovisko tam treba dať 
Veronika Haferová /starostka obce/ – projektant tam bol, aj komunikoval s prítomnými. 



Prítomná bola aj p. Krišťáková 
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/  – na rozhlas sa vyčlenilo 2000€, opýtal sa, či sa obec 
bude tým tento rok zaoberať? 
Helena Rudinská /poslankyňa obce/  -  vyčlenilo sa na rozhlas do Pantoka a Kyčery 
Anna Gulčíková /kontrolórka obce/  – chcú sa napojiť už na existujúci rozhlas, ktorý je na 
Rieke a potiahnuť ho vyššie 
Róbert Vlček /poslanec obce/ – opýtal sa, či rozhlas funguje na Hrubom Buku 
Veronika Haferová /starostka obce/  – rozhlas už p. Polka sprevádzkoval, oznamy sa tam 
budú posielať  
Róbert Vlček /poslanec obce/ - ďalej sa opýtal na cestu do Banského – hore ako býva p. 
Škorník. Sú tam veľké diery, obchádzajú ich po priekope  – diery troška zasypať 

- ďalej p. Harhajová z Rybárieho sa pýtala, či sa bude kosiť okolo cesty; 
Veronika Haferová /starostka obce/  – koseniu sa venujeme, ideme postupne – kosilo sa 
Klokočovské skálie, Riečky, Vrchpredmier. Momentálne sme oslabení, jeden pracovník je PN 
Róbert Vlček /poslanec obce/  – ľudia sa sťažujú, že niektorí majitelia pozemkov si neplnia 
svoju povinnosť a pozemky sú pozarastané – informovať ľudí prostredníctvom rozhlasu, aby 
si plnili svoju povinnosť vykosenia pozemkov 
Mgr. Paula Pápolová /pracovníčka OÚ/ - ohľadne vykosenia pozemkov majú článok 
v obecnom liste  
Helena Rudinská /poslankyňa obce/  – opýtala sa na výmery z dane z nehnuteľnosti  
Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka OÚ/ – vysvetlila, že daň sa postupne počíta, nakoľko bol 
zapísaný ROEP. Všetko sa tlačí podľa aktuálnych údajov a dane sa prepočítavajú nanovo  
Helena Rudinská /poslankyňa obce/  – ďalej sa opýtala, čo ideme robiť s obecnými cestami. 
Cesty orieme, opravujeme – nedajú sa previesť do majetku obce, lebo nemôžeme robiť žiadny 
projekt, keď nemáme vysporiadané cesty  
Veronika Haferová /starostka obce/ – obec musí urobiť geometrické plány, ale musia byť 
nato finančné prostriedky  
Róbert Vlček /poslanec obce/ - navrhuje skúsiť vybrať niektorý úsek a uvidíme, čo to bude 
všetko obnášať a ako sa ľudia k tomu postavia – či ľudia budú ochotní sa vzdať kúska cesty, 
za to že obec sa bude o to starať  
Veronika Haferová /starostka obce/ - súhlasila, že sa môže vybrať jeden úsek a osloviť 
geodeta a vysporiadať daný kúsok cesty  
Anna Gulčíková /kontrolórka obce/  – či by nebolo jednoduchšie osloviť pozemkový úrad , 
tak ako si to okolité obce zadarmo previedli. Skúsiť sa opýtať Pozemkového úradu, či niečo 
také neplánujú robiť 
Veronika Haferová /starostka obce/  – pozemkové úpravy sa začali robiť  v malých obciach 
a záleží od vlády, či vyčlení finančné prostriedky. Bude sa na to informovať 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Z Á V E R 
 
Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie  ukončila. 
Ukončenie: 15:40  hod. 
 
 
V Klokočove  30. júna 2017 
 
 
 
Overovatelia: 
Helena Rudinská................................................................................. 
 
 
Monika Jarošová................................................................................... 
 
 
 
 
Zapisovateľka: 
Mgr. Paula Pápolová ..................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
        Veronika Haferová 
            starostka obce 
 


