Zápisnica z 27. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa
14. december 2017
________________________________________________________
Začiatok zasadnutia: 8:00 hod.
Dvadsiatesiedme zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla Jana Foldinová,
poverená zastupovaním starostky obce Klokočov Veroniky Haferovej. Skonštatovala, že
z počtu 9 poslancov je prítomných 5 poslancov, čiže zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Prítomní: Vlasta Kašíková
Pavol Dedič
Helena Rudinská
Jana Foldinová
Jozef Gacho
Ospravedlnení: Róbert Vlček
Pavol Čagaľa
Monika Jarošová
Ing. Radoslav Zajac
Voľba návrhovej komisie a overovateľov
Návrhová komisia:
Overovatelia:
Zapisovateľka:

Vlasta Kašíková, Helena Rudinská
Jozef Gacho , Pavol Dedič
Mgr. Paula Pápolová

Jana Foldinová /zástupkyňa starostky obce/ - následne prečítala program rokovania OZ.
Následne sa opýtala prítomným, či má niekto doplňujúci bod do programu zasadnutia. Do
programu rokovania zástupkyňa starostky doplnila bod č. 5 Stanovisko hlavnej kontrolórky
k návrhu programového rozpočtu obce Klokočov na roky 2018 – 2020; bod Rôzne: Žiadosť
o rozšírenie verejného osvetlenia – Ján Marec, bytom Klokočov; Žiadosť o vybudovanie
a rozšírenie nového verejného osvetlenia – Miroslav Mudrík, bytom Podvysoká;
Poslanec Jozef Gacho sa opýtal, akým spôsobom odstúpil Pavol Dedič z funkcie zástupcu
starostky obce Klokočov; Schválenie limitu starostovi obce na čerpanie finančných
prostriedkov. Poslankyňa Vlasta Kašíková k bodu 5 doplniť Stanovisko zo zasadnutia
finančnej komisie.
Obecné zastupiteľstvo schválilo program rokovania a prijalo uznesenie č. 349/2017.
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 4 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti

Bod č. 5 Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu programového rozpočtu
obce Klokočov na roky 2018 – 2020
Anna Gulčíková /kontrolórka Obce Klokočov/ – podala informácie k predmetnému bodu
rokovania. Na základe uvedeného stanoviska odporúča návrh rozpočtu na rok 2018 schváliť
a návrhy rozpočtu na r. 2019 – 2020 zobrať na vedomie.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu
programového rozpočtu obce Klokočov na roky 2018 – 2020 a prijalo uznesenie
č. 350/2017.
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 4 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti

Bod č. 6 Stanovisko zo zasadnutia finančnej komisie zo dňa 12.12.2017
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – dňa 12.12.2017 zasadala finančná komisia
k programovému rozpočtu obce na roky 2018-2020. Komisia doporučuje OZ:
- pri návrhu rozpočtu DHZO znížiť dotáciu pre hasičov o 3000 € z dôvodu, že predtým sa im
zvyšoval rozpočet na rôzne úpravy v požiarnej zbrojnici. Nakoľko sa čaká, že prejde projekt
na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice - sú tam vyčlenené fin. prostriedky z vlaňajšieho roka
a fin. prostriedky na tento rok – pre tento rok komisia navrhuje rozpočet 8000 €;
- zvýšiť v časti komunikácie a na údržbu ciest;
- program vnútorná kontrola – komisia doporučuje zvýšenie úväzku kontrolórky obce
Klokočov z 2ch hodín na 4 hodiny;
- z dôvodu dosiahnutia doterajších mimoriadnych hospodárskych výsledkov – vyplatiť
odmenu starostke obce vo výške 50% zo štvrťročného funkčného platu;
- vyplatiť odmenu – zástupcom starostky obce so spätnou platnosťou do výšky funkčného
platu starostky obce a na ďalej počas celého zastupovania – z dôvodu PN sa štatutárovi plat
nevypláca;
- odmenu poslancom za mimoriadne pracovné stretnutia počas roku 2017 (stretnutia pri
verejnom osvetlení, Biomasa, cesty);
- doporučuje prepracovať poriadok odmeňovania poslancov a členov komisií OZ;
- žiadosti od občanov – komisia odporúča prerokovať na OZ a uprednostniť tie žiadosti na
cesty , ktoré neboli za posledných 10 rokov rekonštruované;
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie stanovisko zo zasadnutia finančnej komisie zo
dňa 12.12.2017 a prijalo uznesenie č. 351/2017.
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 4 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti
Poslanci obecného zastupiteľstva sa dohodli a ako nasledujúci bod sa prejednávala
Žiadosť o zásadnú rekonštrukciu a obnovu povrchu miestnej komunikácie.

Bod č. 19o) Žiadosť o zásadnú rekonštrukciu a obnovu povrchu miestnej
komunikácie v miestnej časti Rybárie
PhDr. Michal Zoldy /občan/ – vysvetlil situáciu uvedenej miestnej komunikácie. Uviedol, že
cesta na niektorých úsekoch je s osobným autom neprejazdná a na ceste sú dva lebo tri
kritické úseky. Pán Hlad povedal, že by dal k dispozícii stroje aj ľudí, pokiaľ by obec mohla
prispieť materiálom. Pán Zoldy prosí, aby OZ zvážilo túto žiadosť, aspoň kritické úseky, cez
ktoré osobné auto už neprejde
Jana Foldinová /zástupkyňa starostky obce/ – opýtala sa, aký materiál by tam bol potrebný
PhDr. Michal Zoldy /občan/ – dve zákruty je určite potrebné zaasfaltovať. Chcel by
vyzdvihnúť obec Klokočov, pochválil web stránku obce a ponúkol svoje služby, čo sa týka
prekladu do anglického jazyka vecí na internetovej stránke obce
Helena Rudinská /poslankyňa obce/ – súhlasí s opravou a teraz aby sa na ceste hlavne
vyspravili veľké diery
Jana Foldinová /zástupkyňa starostky obce/ – potrebujú tam trvalú úpravu, lebo pri prvom
daždi pôjde lopušný kameň dole z cesty. Na budúci rok by poriešila kritické úseky asfaltom
Helena Rudinská /poslankyňa obce/ – navrhuje zatiaľ do veľkých výtlkov naviesť lopušný
kameň, pokiaľ nespadne veľký sneh
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – keď niekto ide stavať schvaľuje sa uznesením, že
k uvedenej stavbe si bude každý komunikáciu sám udržiavať. Treba to stavebníkom
pripomenúť – stavajú, ale musia si udržiavať aj cestu
Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť o zásadnú rekonštrukciu a obnovu povrchu
miestnej komunikácie v miestnej časti Rybárie od PhDr. Michala Zoldyho, bytom Rybárie
a prijalo uznesenie č. 352/2017.

Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 4 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti

Bod č. 7b) Rozpočet ZŠ Klokočov, ŠKD, ŠJ na rok 2018
Ing. Jarmila Krišťáková /riaditeľka ZŠ Klokočov/ - predniesla návrh rozpočtu pre ZŠ
Klokočov na rok 2018
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ - predniesla návrh rozpočtu pre ŠKD a ŠJ na rok 2018
Po diskusii:
Obecné zastupiteľstvo schválilo Rozpočet na rok 2018 pre ZŠ Klokočov, ŠKD a ŠJ
a prijalo uznesenie č. 353A/2017.
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 4 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti

Bod č. 7c) Rozpočet MŠ Klokočov na rok 2018
Bc. Ingrid Časnochová /riaditeľka MŠ Klokočov/ – predniesla návrh rozpočtu pre MŠ
Klokočov pre rok 2018
Po diskusii:
Obecné zastupiteľstvo schválilo Rozpočet na rok 2018 pre MŠ Klokočov a prijalo uznesenie
č. 353B/2017.
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 4 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti

Bod č. 7d) Rozpočet CVČ Klokočov na rok 2018
PeadDr. Ľubomír Kadura /riaditeľ CVČ Klokočov/ – predniesol návrh rozpočtu pre CVČ
Klokočov na rok 2018
Po diskusii:
Obecné zastupiteľstvo schválilo Rozpočet na rok 2018 pre CVČ Klokočov a prijalo
uznesenie č. 353C/2017.
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 4 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti

Bod č. 10 a) Rozpočtové opatrenie č. 1/2017 pre ZŠ Klokočov, ŠKD a ŠJ
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ - podala informácie k rozpočtovému opatreniu č. 1/2017
ZŠ Klokočov.
Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočtové opatrenie č. 1/2017 pre ZŠ Klokočov, ŠKD a ŠJ
a prijalo uznesenie č. 354A/2017.
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 4 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti

Bod č. 10b) Rozpočtové opatrenie č. 1/2017 MŠ Klokočov
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – podala informácie k rozpočtovému opatreniu č.
1/2017 MŠ Klokočov.
Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočtové opatrenie č. 1/2017 pre MŠ Klokočov a prijalo
uznesenie č. 354B/2017.
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 4 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti

Bod č. 10c) Rozpočtové opatrenie č. 1/2017 CVČ Klokočov
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – podala informácie k rozpočtovému opatreniu č.
1/2017 CVČ Klokočov.
Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočtové opatrenie č. 1/2017 pre CVČ Klokočov a prijalo
uznesenie č. 354C/2017.
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 4 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti

Bod č. 8 Správa o plnení uznesení prijatých na poslednom OZ
Jana Foldinová /zástupkyňa starostky obce/ – informovala poslancov OZ o plnení uznesení
z posledného zasadnutia OZ
Jozef Gacho /poslanec obce/ – opýtal sa na plnenie uznesenia č. 332/2017, v ktorom sa
schválila realizácia vlastného vykurovanie – ako je to ďaleko
Jana Foldinová /zástupkyňa starostky obce/ – bolo schválené nové vykurovanie a do
31.12.2017 vykuruje Biomasa. Od 1.01.2018 bude vykurovať nová firma, ktorá bola úspešná
v elektronickom trhovisku. Obec môže vstúpiť do objektu až od začiatku januára 2018. Bude
sa kúriť štiepkou a bolo potrebné zaškoliť dvoch kuričov, ktorí budú následne zaškolení
konkrétne na danú kotolňu. Ďalej informovala a následne prečítala poslancom OZ uznesenie,
ktoré bolo doručené od Biomasy. Na základe zaslaného uznesenia z Biomasy, zástupkyňa
starostky obce navrhla schváliť komisiu z poslancov OZ, ktorá bude dňa 31.12.2017 o 11:00
hod. prítomná pri preberaní priestorov kotolne Biomasy.
Komisia v zložení: Vlasta Kašíková, Pavol Dedič, Rudinská Helena, Anna Gulčíková
a zástupkyňa starostky obce osloví aj ostatných poslancov OZ a bude prizvaná aj polícia.
Jozef Gacho /poslanec obce/ – opýtal sa ,či je nutné mať dvoch kuričov
Jana Foldinová /zástupkyňa starostky obce/ - kuriči budú dvaja, mali by sa striedať, lebo
tam budú aj víkendy
Helena Rudinská /poslankyňa obce/ – bude sa vykurovať cez zimu a chlapov je potrebné
na oranie. Mali sa osloviť iní ľudia a zaškoliť ich. Ďalej sa opýtala na plnenie uznesenia
č. 333/2017, ohľadne modernizácie verejného osvetlenia
Jana Foldinová /zástupkyňa starostky obce/ - boli tu už z firmy pozrieť výložníky. V teréne
bola s nimi p. Ing. Horčičáková. Je potrebné ísť ešte konkrétne na miesta, kde sa má
osvetlenie rozširovať a na základe žiadostí doplňovať
Ing. Jana Horčičáková /pracovníčka OÚ/ – keď bola v teréne, čo sa týka obhliadky svetiel,
problémom budú drevené stĺpy, aby sa nezlomili
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu o plnení uznesení z 26. zasadnutia OZ zo
dňa 27. októbra 2017; schválilo komisiu k vysporiadaniu vzťahov s Biomasou dňa
31.12.2017 o 11:00 hod.
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 4 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti
Poslanci obecného zastupiteľstva sa dohodli a v nasledujúcom bode predniesol návrh
rozpočtu pre rok 2018 Ján Hruška, veliteľ DHZO Klokočov.

Bod č. 7a) Rozpočet Obce Klokočov na rok 2018
Ján Hruška /veliteľ DHZO/ - predniesol návrh rozpočtu na rok 2018 pre DHZO Klokočov.
Poslancov OZ informoval o podanom projekte na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice. Ak bude
niečo v projekte chýbať, MV SR bude vyzývať na doplnenie údajov
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ - finančná komisia navrhuje pre tento rok DHZO
rozpočet znížiť o 3000€
Pavol Dedič /poslanec obce/ - vyjadril sa, že DHZO je jedna zo zložiek, ktorá funguje
najlepšie
V diskusii, k návrhu rozpočtu pre DHZO Klokočov na rok 2018 sa rozpočet pre
DHZO znížil o 1000€.
Rozpočet Obce Klokočov na rok 2018
Helena Rudinská /poslankyňa obce/ - informovala sa k návrhu rozpočtu obce na položku
daňové príjmy; položku opatrovateľskej služby, ktorú zároveň navrhuje navýšiť; ďalej
navrhuje vyčleniť finančné prostriedky na cintorín, buď na oplotenie alebo chodníčky
pomedzi hroby; ďalej sa informovala na bio kompostéry pre občanov Klokočova;

Miroslava Fujáková /pracovníčka OÚ/ - podala informácie k opatrovateľskej službe v obci
Klokočov, postup pri zavedení opatrovateľskej starostlivosti
Helena Rudinská /poslankyňa obce/ - opýtala sa, či sa v sociálnej sfére nedáva dotácia na
opatrovné
Miroslava Fujáková /pracovníčka OÚ/ - z rozpočtu obce idú určité percentá na seniorov
Jozef Gacho /poslanec obce/ – opýtal sa na položku navýšenie verejnej správy; navýšenie
položky odpadové hospodárstvo - kontajnery
Mgr. Paula Pápolová /pracovníčka OÚ/ - niektoré kontajnery je potrebné vymeniť, lebo sú
deravé. Minulý rok sa vyradili dva a tento rok je jeden na vyradenie
Jozef Gacho /poslanec obce/ - opýtal sa, prečo poslanci OZ nedostávajú zoznam
neuhradených faktúr
Anna Gulčíková /kontrolórka obce/ - vyjadrila sa, že ona nikdy zoznam neuhradených
faktúr nepredkladala, zoznam predkladala pracovníčka
Jozef Gacho /poslanec obce/ - na predkladanie faktúr je prijaté uznesenie a toto uznesenie
nebolo zrušené
Ing. Jana Horičáková /pracovníčka OÚ/ - žiadne neuhradené faktúry nie sú
Jozef Gacho /poslanec obce/ - navrhuje, aby sa uznesenie zrušilo, lebo je stále platné
Jana Foldinová /zástupkyňa starostky obce/ - neuhradených faktúr bolo veľmi veľa, preto
sa zoznam neuhradených faktúr dával. Za 2,5 roka starostka obce oddĺžila obec a nie sú
žiadne neuhradené faktúry. Na ďalšom zasadnutí OZ sa uznesenie zruší.
- na základe vyjadrenia finančnej komisie navrhuje zvýšiť úväzok kontrolórke obce z
2ch hodín na 4 hodiny;
V diskusii, s navýšením úväzku pre kontrolórku obce Klokočov z 2ch hodín súhlasili
všetci prítomní poslanci, okrem poslanca Jozefa Gacha.
Obecné zastupiteľstvo schválilo v programe vnútorná kontrola navýšenie úväzku
kontrolórke obce Klokočov z dvoch
hodín na štyri hodiny od 1.01.2018 a prijalo
uznesenie č. 356/2017.
Hlasovanie: 4 poslancov ZA, 4 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 1 proti
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ - navrhuje prepracovať a doplniť poriadok odmeňovania
poslancov a členov komisií OZ a na budúcom zasadnutí OZ by sa schválil.

Príchod : Monika Jarošová 11:47 hod.
Poslanci OZ sa dohodli na prepracovaní nového odmeňovacieho poriadku pre
poslancov OZ Klokočov. Návrh odmeňovacieho poriadku bude predložený na ďalšom
zasadnutí OZ.
Obecné zastupiteľstvo schválilo Programový rozpočet Obce Klokočov na rok 2018
s úpravami a prijalo uznesenie č. 357A/2017.
Hlasovanie: 6 poslancov ZA, 3 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie Programový rozpočet Obce Klokočov na roky
2019 – 2020 a prijalo uznesenie č. 357B/2017.
Hlasovanie: 6 poslancov ZA, 3 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti

Bod č. 7e) VZN o školských zariadeniach o fin. školských zariadení - Novelizácia
č. 9/2017
Vlasta Kašíková /poslankyňa OÚ/ - podala informácie k predmetnému bodu rokovania. Na
základe schváleného rozpočtu pre MŠ, ŠJ, ŠKD, CVČ je potrebné schváliť novelizáciu VZN
Obce Klokočov č. 3/2012.
Obecné zastupiteľstvo schválilo Novelizáciu č. 9/2017 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 a prijalo uznesenie
č. 358/2017.
Hlasovanie: 6 poslancov ZA, 3 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti

Bod č. 14 VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Klokočov na rok 2018
Mgr. Paula Pápolová /pracovníčka OÚ/ - podala informácie k predmetnému bodu
rokovania. Počas vyvesenia návrhu VZN neboli podané žiadne pripomienky. Na pracovnom
stretnutí, v návrhu VZN bola zjednotená výška koeficientu 0,3 na rok 2018 pre právnické
osoby a podnikateľov; sadzba poplatku za drobný stavebný odpad pre rok 2018 je 0,040 € za
1 kg tohto odpadu. Ďalej navrhovaná zľava - obec Klokočov poplatok za KO zníži
poplatníkovi o 30%, ktorá je držiteľom preukazu ZŤPS a úplne bezvládnej osobe.
Helena Rudinská /poslankyňa obce/ - navrhuje dať úľavu dôchodcom nad 62 rokov, alebo
dať všetky preukazy ZŤP
Jana Foldinová /zástupkyňa starostky obce/ - sú ešte aj občania, ktorí pracujú v ČR,
v zahraničí, sú aj študenti, ktorým sa dáva úľava. Chýbajúce peniaze za odpad budeme musieť
hľadať v iných položkách rozpočtu. Treba nájsť kompromis, aby ľudia neplatili veľa a aby
boli všetci občania spokojní.
Po diskusii, VZN o miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady bolo
schválené s nasledujúcimi úpravami:
§ 3 ods. 3 Koeficient na rok 2018 je 0,3 pre právnickú osobu a podnikateľa.
§ 3 ods. 4 Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín pre rok 2018 je
0,040 € za 1 kg týchto odpadov.
§ 6 ods. 2b) Obec poplatok zníži poplatníkovi – fyzickej osobe, ktorá je držiteľom preukazu
fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodom /ŤZPS/ alebo úplne
bezvládna osoba obec zníži poplatok o 30%.
Zníženie poplatku si poplatník uplatní na základe žiadosti a doložením dokladu potvrdzujúcim
skutočnosť, na základe ktorej je úľava uplatnená – preukaz ŤZPS, Rozhodnutie zo sociálnej
poisťovne.
Obecné zastupiteľstvo schválilo Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2017 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Klokočov na rok
2018 s úpravou a prijalo uznesenie č. 359/2017.
Hlasovanie: 6 poslancov ZA, 3 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti

Bod č. 15 Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach
Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka OÚ/ - podala informácie k návrhu VZN o miestnych
daniach na rok 2018. K vyvesenému návrhu neboli podané žiadne námietky. V návrhu VZN
nie sú žiadne zvýšené sadzby dane.
Obecné zastupiteľstvo schválilo Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 3/2017 o miestnych
daniach na území Obce Klokočov na rok 2018 a prijalo uznesenie č. 360/2017.
Hlasovanie: 6 poslancov ZA, 3 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti

Bod č. 16 Koch Pavel, bytom Bolatice, ČR – Darovanie nehnuteľnosti
Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka OÚ/ - podala informácie k predmetnému bodu
rokovania. Na OÚ Klokočov bol doručený návrh na darovanie nehnuteľnosti – parcely CKN
4737/4 – 30m² - zastavaná plocha. Uvedená parcela bola zapísaná na základe geom. plánu p.
Kochovi a táto parcela tvorí časť prístupovej cesty v časti obce Klin – Bánske. Z toho dôvodu
p. Koch túto parcelu daruje Obci Klokočov.
Obecné zastupiteľstvo schválilo v zmysle ustanovenia §9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991
Zb.z. o majetku obci nadobudnutie nehnuteľnosti do vlastníctva Obce Klokočov formou
darovania a to parcelu CKN 4737/4- zastavaná plocha a dvor o výmere 30 m2, k.ú.
Klokočov, zapísanú na LV 16572 na základe geometr. plánu č. 45/2017 od darcu p. Kocha
P., bytom Bolatice, ČR a Obcou Klokočov, IČO 00314048, 023 22 Klokočov č. 962 ako
obdarovaným;
náklady spojené so spísaním darovacej zmluvy a návrh na vklad do katastra nehnuteľnosti
uhradí nadobudajúca Obec Klokočov a prijalo uznesenie č. 361/2017.
Hlasovanie: 6 poslancov ZA, 3 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti
Prestávka: 12:40 – 13:25
Po prestávke neprítomná Monika Jarošová

Bod č. 9 Rozpočtové opatrenie: č. 3/2017
Ing. Jana Horčičáková /pracovníčka OÚ/ – podala informácie k Rozpočtovému opatreniu
obce Klokočov č. 3/2017. Informovala o položkách, ktoré sa upravovali v príjmovej
a výdavkovej časti. Vo výdavkovej časti sa upravilo v položkách – nebudú sa používať
kosačky a nakupovať PHM do nich; v kapitole všeobecný materiál sa už nebude nič
nakupovať; územný plán – nebude sa riešiť spoluúčasť, ani vodovod u Mudríkov.
V decembri budú ešte podielové dane. K bodu programu informovala, že Rozpočtové
opatrenie bude s úpravami a z podielových daní bude odmena, na posypávacie zariadenie, na
garážové dvere.
Do rozpočtového opatrenia boli zahrnuté úpravy - odmenu starostke obce Veronike
Haferovej vo výške 50% zo štvrťročného funkčného platu; odmenu zástupcom
starostky obce so spätnou platnosťou do výšky funkčného platu starostky a naďalej
počas celého zastupovania; odmenu poslancom za mimoriadne pracovné stretnutia
počas roku 2017;
Jana Foldinová /zástupkyňa starostky obce/ - vyjadrila sa, čo sa týka odmeny poslancom
za mimoriadne pracovné stretnutia za rok 2017, aby boli vo výške 10 € za stretnutie – ako pri
zasadnutí komisií
Obecné zastupiteľstvo schválilo Rozpočtové opatrenie č. 3/2017 a prijalo uznesenie
č. 362/2017.
Hlasovanie: 4 poslancov ZA, 3 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 1 proti, 1 neprítomná

Bod č. 11 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2018
Anna Gulčíková /kontrolórka obce/ - predložila návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky:
1. Kontrola bežných príjmov: DzN za rok 2017 v náväznosti na VZN obce, daňové
priznania
2. Kontrola hospodárenia ŠJ pri ZŠ Klokočov – kontrola došlých, odoslaných faktúr,
plnenie príjmov zo stravného a ich evidencia
3. Priebežná kontrola výdavkov obce v r. 2018
4. Stanovisko k návrhu rozpočtu na r. 2018-2020 a stanovisko k záverečnému účtu obce
za r. 2017
5. Kontrola prijatých petícií a sťažnosti v I. polroku 2018

Obecné zastupiteľstvo schválilo Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2018 a prijalo
uznesenie č. 363/2017.
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 3 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti, 1 neprítomná

Bod č. 12 Správa o výsledku vykonanej kontroly hlavnej kontrolórky
Anna Gulčíková /kontrolórka obce/ - informovala poslancov o vykonanej kontrole, ktorá
bola vykonaná na základe plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017.
Jana Foldinová /zástupkyňa starostky obce/ - ďalej informovala o výsledku kontroly
z inšpektorátu práce. Odporučili prepracovať pracovný poriadok, odmeňovací poriadok.
Kontrola dopadla uspokojivo a nedostatky budú odstránené.
Anna Gulčíková /kontrolórka obce/ - dodala, že na základe kontroly je potrebné doplniť
náplne práce pracovníkov OÚ
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie Správu o výsledku z vykonanej kontroly,
vykonanej na základe plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017 a prijalo uznesenie č.
364/2017.
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 3 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti, 1 neprítomná

Bod č. 13 Správa o nedoplatkoch na DzN a dani za psa k 30.10.2017 –
správa o nedoplatkoch na komunálnom odpade, elektrická energia, na
nájomnom, na preddavku na kúrení k 30.10.2017
Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka OÚ/ – informovala OZ o výške nedoplatkov na Dzn
a daň za psa
Odchod Pavol Dedič 13:53 hod.
Príchod Monika Jarošová 13:53 hod.
Mgr. Paula Pápolová / pracovníčka OÚ/ – informovala poslancov o výške nedoplatkov na
komunálnom odpade
Helena Rudinská /poslankyňa obce/ - vyjadrila sa, že nedoplatky sú pomerne vysoké a od
januára sa budú vyrubovať opäť poplatky na rok 2018
Jana Foldinová /zástupkyňa starostky obce/ - zasielali sa výzvy na zaplatenie a
upozornenia
Helena Stopková / pracovníčka OÚ/ – informovala o výške nedoplatkov na nájomnom. Čo
sa týka neplatičov, boli im zaslané výzvy – teraz sa to bude riešiť s právnikom. Neplatičom sa
pošle predžalobná upomienka, potom sa dá právnikovi celková výška nedoplatkov a podá sa
žaloba na súd, žaloba na vypratanie bytu a na vymoženie pohľadávky
Helena Rudinská /poslankyňa obce/ - keď s tým právnik nepohne, nám stoja byty, ktoré by
mohli byť ďalej prenajaté ľuďom, ktorí budú schopní platiť
Jana Foldinová /zástupkyňa starostky obce/ - bola pri právnikovi, je tam určitý postup,
ktorý sa nedá urýchliť, čo sa týka vymáhania nedoplatkov
Anna Koniarová /pracovníčka OÚ/ – informovala o výške nedoplatkov na vykurovaní,
elektrickej energii
Pracovníčky OÚ v diskusii informovali poslancov – čo sa týka nedoplatkov –
nedoplatky sa vymáhajú sústavne, posielajú sa upomienky, výzvy na zaplatenie a niektoré
nedoplatky sa vymáhajú súdnou cestou.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie Správu o nedoplatkoch na DzN a dani za psa
k 30.10.2017 – správa o nedoplatkoch na komunálnom odpade, elektrická energia, na
nájomnom, na preddavku na kúrení k 30.10.2017; uložilo správe obce vymáhať nedoplatky
naďalej; uložilo správe obce nepredlžovať ďalšiu zmluvu nájomcom, ktorí neplatia svoje
záväzky a prijalo uznesenie č. 365/2017.
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 3 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti, 1 neprítomný

Bod č. 17 David Šíma, bytom Budišovice, ČR – Žiadosť o súhlasné
stanovisko k výstavbe rekreačného domuIng. V. Gajdičiarová /pracovníčka OÚ/ podala informácie k predmetnému bodu rokovania. Na OÚ bola doručená žiadosť o súhlasné
stanovisko k výstavbe rekreačného domu v časti obce Vrchpredmier. V zmysle schváleného
územného plánu obce Klokočov nie je uvedená parcela určená na zastavanie, ale pripúšťa sa
nová výstavba s dodržaním príslušných legislatívnych noriem a s tým, že príslušnú
infraštruktúru si bude stavebník budovať a udržiavať na vlastné náklady.
Obecné zastupiteľstvo schválilo výstavbu rekreačného domu – chalupy a príslušenstva na
parcele CKN 9434/6 v k.ú. Klokočov ako budúcemu vlastníkovi p. D. Šímovi, bytom
Budišovice, ČR, pričom príslušnú infraštruktúru si bude stavebník budovať a udržiavať
na vlastné náklady; odporučilo aby táto stavba bola zapracovaná do Doplnku k ÚP obce
a prijalo uznesenie č. 366/2017.
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 3 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti, 1 neprítomný

Bod č. 18 Plán zasadnutí OZ na rok 2018
Jana Foldinová /zástupkyňa starostky obce/ - podala informácie k predmetnému bodu
rokovania.
Obecné zastupiteľstvo schválilo Plán zasadnutí OZ na rok 2018 a prijalo uznesenie
č. 367/2017.
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 3 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti, 1 neprítomný

Bod č. 19a) Žiadosť o vybudovanie prístupovej cesty - Veronika Gančárová, bytom
Turzovka
Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka OÚ/ – informovala poslancov o predmetnej žiadosti,
v ktorej menovaná žiada o opravu dlhodobo neudržiavanej cesty k jej nehnuteľnosti, ktorá sa
nachádza na samote a je ťažko sa k nehnuteľnosti dostať v každom ročnom období
Jana Foldinová /zástupkyňa starostky obce/ – žiadosť bola adresovaná obecnému
zastupiteľstvu a je to veľký kus cesty
Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka OÚ/ - vyjadrila sa, že užívateľom časti cesty sú štátne
lesy a len časť cesty je v užívaní obce
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – sú cesty, na ktoré sa vôbec nesiahlo. Sú cesty, ktoré
opravovali, platíme úvery a cesty sú znova zlé. Je potrebné riešiť najskôr žiadosti o opravu
ciest, ktoré sa vôbec nevyspravili. Finančná komisia odporučila uprednostniť tie žiadosti na
cesty, ktoré neboli za posledných 10 rokov rekonštruované;
Obecné zastupiteľstvo neschválilo Žiadosť od p. Veroniky Gančárovej, bytom Turzovka
o vybudovanie prístupovej cesty z finančných dôvodov a prijalo uznesenie č. 368/2017.
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 3 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti, 1 neprítomný

Bod č.

19b) Žiadosť o verejné osvetlenie a obecného rozhlasu, a opravu cesty

obyvatelia časti obce Klokočov – Rybárie
Jana Foldinová /zástupkyňa starostky obce/ - podala informácie k predmetnej žiadosti. Čo
sa týka osvetlenia, 2 ks svetla by sa im doplnilo v rámci modernizácie verejného osvetlenia
v obci Klokočov.
Jozef Gacho /poslanec obce/ – čo sa týka obecného rozhlasu, skúsiť nasmerovať hore jednu
trúbu, kt. je na odbočke smerom k ich domom

Obecné zastupiteľstvo schválilo Žiadosť od obyvateľov časti Rybárie o verejné
osvetlenie, obecný rozhlas a opravu cesty a prijalo uznesenie č. 369/2017.
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 3 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti, 1 neprítomný

Bod č. 19c) Žiadosť o predĺženie obecného osvetlenia - Štefan Hnidka, bytom Klokočov
Podjavorová ;
Bod č. 19 p) Žiadosť o vybudovanie a rozšírenie nového verejného osvetlenia – Miroslav
Mudrík, bytom Podvysoká;
Jana Foldinová /zástupkyňa starostky obce/ - oboznámila poslancov OZ so žiadosťami,
ktoré sa týkajú doplnenia verejného osvetlenia aj so stĺpmi
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie Žiadosť od p. Štefana Hnidku, bytom Klokočov
Podjavorová o predĺženie verejného osvetlenia.
Žiadosť bude realizovaná podľa finančných prostriedkov Obce Klokočov.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie Žiadosť od p. Miroslava Mudríka, bytom
Podvysoká o vybudovanie a rozšírenie nového verejného osvetlenia.
Žiadosť bude realizovaná podľa finančných prostriedkov Obce Klokočov a prijalo
uznesenie č. 370/2017.
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 3 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti, 1 neprítomný

Bod č. 19d) Žiadosť o opravu cesty v Klokočove časť Kornica, stará cesta + most u p.
Zigmunda - Petícia
Jana Foldinová /zástupkyňa starostky obce/ - podala informácie k predmetnému bodu
rokovania. Najhorší úsek cesty je už zrekonštruovaný, bol použitý obaľovaný asfalt.
Obyvatelia chceli cestu až hore k p. Tabačíkovej. Urobený je najhorší úsek a vyspravili sa
drťou výtlky.
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ - opýtala sa, či aj odbočka smerom na Hraničky bola
opravovaná, lebo aj tam treba cestu vyspraviť
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie Petíciu o opravu cesty od občanov časti obce
Kornica – Stará cesta a prijalo uznesenie č. 371/2017.
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 3 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti, 1 neprítomný

Následne sa v diskusii poslanci OZ dohodli na odročení neprerokovaných bodov
programu rokovania na ďalšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo odročilo na ďalšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce
Klokočov body:
- Žiadosť o zriadenie nového osvetlenia - Monika Kapusňáková, bytom Hlavice
- Žiadosť občanov miestnej časti Klín o opravu prístupovej cesty, verejné osvetlenie,
spevnenie brehu potoka, vývoz komunálneho odpadu - popolníc - Helena Stopková,
bytom Klín
- Žiadosť u umiestnenie verejného osvetlenia - Pavol Kyčerka, bytom Hlavice
- Žiadosť o rozšírenie verejného osvetlenia - Valčuha Peter, bytom Vrchpredmier
- Žiadosť od p. Aleny Zajacovej o opravu prístupovej cesty
- Žiadosť o doplnenie verejného osvetlenia, oprava miestnej komunikácie - Vladimír
Čečotka, bytom Turzovka
- Žiadosť o opravu miestnej komunikácie – František Koniar, bytom Vrchpredmier
Žiadosť o doplnenie verejného osvetlenia - František Koniar, bytom
Vrchpredmier

-

Žiadosť od p. Michala Baranoviča o opravu verejného osvetlenia
Žiadosť od p. Michala Baranoviča o opravu prístupovej cesty
- Žiadosť o rozšírenie verejného osvetlenia - Jozef Hrčka, bytom Klokočov
- Žiadosť o verejné osvetlenie a rozhlas - Občania časti obce Kornica časť Suranovka
- Žiadosť o rozšírenie verejného osvetlenia – Ján Marec
- Schválenie limitu starostovi obce na čerpanie finančných prostriedkov
a prijalo uznesenie č. 372/2017.
Hlasovanie: 5 poslancov ZA, 3 ospravedlnení, 0 zdržal sa, 0 proti, 1 neprítomný
Ukončenie 14:50 hod.

Celé znenie diskusií k jednotlivým bodom rokovania sú na zvukovom zázname, ktorý je
zverejnený na internetovej stránke obce a spolu s uzneseniami tvorí prílohu zápisnice.

ZÁVER
Zástupkyňa starostky obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila.
V Klokočove 14. decembra 2017.

Overovatelia:
Jozef Gacho..............................................................................
Pavol Dedič ..............................................................................

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

Veronika Haferová
starostka obce

Príloha

Zápisnica nepodpísaná overovateľom Jozefom Gachom.

