
Zápisnica z 35. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 
26.10.2018 

________________________________________________________ 
Začiatok zasadnutia: 09:00 hod. 
Prítomní poslanci: Vlasta Kašíková 
                    Pavol Dedič 
                               Monika Jarošová     
                               Jana Foldinová     
                    Róbert Vlček 
                    Ing. Radoslav Zajac   
         Helena Rudinská                                     
Ospravedlnení: Pavol Čagaľa    
    Jozef Gacho  
         
   
Prítomných poslancov bola nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, čím Obecné 
zastupiteľstvo bolo spôsobilé rokovať a uznášať sa. Tridsiate piate   zasadnutie OcZ otvorila 
a viedla zástupkyňa obce Klokočov Jana Foldinová, ktorá zároveň privítala prítomných. 
Zástupkyňa obce prečítala návrh programu rokovania.  
 
Návrh programu rokovania 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Voľba návrhovej komisie 
4. Schválenie programu rokovania 
5. Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za 

školský rok 2017/2018 zo ZŠ, MŠ, CVČ Klokočov 
6. Správa o plnení uznesení z posledných zastupiteľstiev 
7. a) Monitorovacia správa k plneniu programového rozpočtu obce Klokočov 

    Správa o hospodárení k 30.09.2018 
b) Hospodárenie ZŠ Klokočov za I. polrok 2018 
c) Hospodárenie MŠ Klokočov za I. polrok 2018 
d) Hospodárenie CVČ Klokočov za I. polrok 2018 

8. Správa z vykonania inventarizácií finančných hotovostí 
9. Výdavky obce Klokočov za obdobie 01.01.2018 – 30.09.2018 
10. Rozpočtové opatrenie č. 5/2018 
11. Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce - 

Návrh 
12. Všeobecne záväzné nariadenie obce Klokočov č. 2/2018 o zavedení a poskytovaní 

elektronických služieb - Návrh 
13. Žiadosť o povolenie výstavby rekreačného domu – p. K. Dorociáková, bytom 

Klokočov 
14. Žiadosť o súhlasné stanovisko k výstavbe rodinného domu na parcele CKN 5755/9 

– Ing. R. Horčičák, bytom Hlavice 
15. Žiadosť o odkúpenie parciel CKN 9309 a CKN 9310/1 – M. Eisnerová, bytom 

Klokočov 
 
 
 



16. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – V. Čagalová, J. Čagala, bytom Klokočov 
17. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – R. Jánešík, J. Jánešiková, bytom 

Klokočov 
18. Rôzne 
19. Diskusia 
20. Záver 

 
Do návrhu programu rokovania nikto nemal doplňujúci bod programu. Poslanci OcZ sa 
dohodli na zmene poradia bodov. Následne: 
  
Znenie návrhu na uznesenie:   OcZ schvaľuje  program  35. zasadnutia Obecného 
zastupiteľstva s doplnením 
 
Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal doplňujúci bod k návrhu programu rokovania, 
dala zástupkyňa o návrhu programu rokovania hlasovať. 
Hlasovanie: 

ZA 7 Vlasta Kašíková, Jana Foldinová, Monika Jarošová,  
Ing. Radoslav Zajac, Róbert Vlček, Pavol Dedič, Helena 
Rudinská  

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  7/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstvo v Klokočov č. 518/2018 zo dňa 26.10.2018 
Obecné zastupiteľstvo v Klokočove 
A/ s c h v a ľ u j e  
     program  35. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  
 
Voľba návrhovej komisie a overovateľov 
 
Návrhová komisia:  Vlasta Kašíková, Monika Jarošová 
Overovatelia:              Helena Rudinská, Pavol Dedič 
Zapisovateľka: Mgr. Paula Pápolová 
 
Hlasovanie: 

ZA 7 Vlasta Kašíková, Jana Foldinová, Monika Jarošová,  
Ing. Radoslav Zajac, Róbert Vlček, Pavol Dedič, Helena 
Rudinská  

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  7/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstvo v Klokočov č. 519/2018 zo dňa 26.10.2018 
 
 
 
 
 
 



Bod 5) Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 
a podmienkach za školský rok 2017/2018 zo ZŠ, MŠ, CVČ Klokočov 
Ing. Jarmila Kriš ťáková, riaditeľka ZŠ Klokočov – podala informácie k Správe 
o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018.  
 
Znenie návrhu na uznesenie:   OcZ schvaľuje  Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti, 
jej výsledkoch a podmienkach ZŠ Klokočov za školský rok  2017/2018.  
 
Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal k správe žiadne pripomienky, dala zástupkyňa 
hlasovať. 
Hlasovanie: 

ZA 7 Vlasta Kašíková, Jana Foldinová, Monika Jarošová,  
Ing. Radoslav Zajac, Róbert Vlček, Pavol Dedič, Helena 
Rudinská  

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  7/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstvo v Klokočov č. 520A/2018 zo dňa 26.10.2018 
 
Bc. Ingrid Časnochová, riaditeľka MŠ Klokočov  - podala informácie k Správe 
o výsledkoch a podmienkach výchovno  - vzdelávacej činnosti Materskej školy Klokočov za 
školský rok 2017/2018. 
 
Znenie návrhu na uznesenie:   OcZ schvaľuje Správu o výsledkoch a podmienkach 
výchovno – vzdelávacej činnosti  MŠ Klokočov za  školský rok 2017/2018 
 
Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal k správe žiadne pripomienky, dala zástupkyňa 
hlasovať. 
Hlasovanie: 

ZA 7 Vlasta Kašíková, Jana Foldinová, Monika Jarošová,  
Ing. Radoslav Zajac, Róbert Vlček, Pavol Dedič, Helena 
Rudinská  

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  7/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstvo v Klokočov č. 520B/2018 zo dňa 26.10.2018 
 
PaedDr. Ľubomír Kadura, riadite ľ CVČ Klokočov - podal informácie k Správe 
o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018 
 
Znenie návrhu na uznesenie:   OcZ schvaľuje Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej 
výsledkoch a podmienkach CVČ Klokočov  za školský rok 2017/2018 
 
Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal k správe žiadne pripomienky, dala zástupkyňa 
hlasovať. 
 
 



Hlasovanie: 
ZA 7 Vlasta Kašíková, Jana Foldinová, Monika Jarošová,  

Ing. Radoslav Zajac, Róbert Vlček, Pavol Dedič, Helena 
Rudinská  

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  7/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstvo v Klokočov č. 520C/2018 zo dňa 26.10.2018 
 
Bod 7b) Správa o plnení rozpočtu ZŠ, MŠ a CVČ  Klokočov za obdobie od 
01.01.2018-30.06.2018 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ - podala vstupné informácie k plnení rozpočtu ZŠ 
Klokočov za obdobie od 01.01.2018 – 30.06.2018 
 
A/Znenie návrhu na uznesenie:   OcZ berie na vedomie  Správu  o plnení rozpočtu ZŠ 
Klokočov za obdobie od 01.01.2018 – 30.06.2018 

Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal k správe žiadne pripomienky, dala zástupkyňa 
hlasovať. 
Hlasovanie: 

ZA 7 Vlasta Kašíková, Jana Foldinová, Monika Jarošová,  
Ing. Radoslav Zajac, Róbert Vlček, Pavol Dedič, Helena 
Rudinská  

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  7/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstvo v Klokočov č. 521A/2018 zo dňa 26.10.2018 
 
B/ Znenie návrhu na uznesenie:   OcZ berie na vedomie  Správu  o plnení rozpočtu MŠ 
Klokočov za obdobie od 01.01.2018 – 30.06.2018 

Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal k správe žiadne pripomienky, dala zástupkyňa 
hlasovať. 
Hlasovanie: 

ZA 7 Vlasta Kašíková, Jana Foldinová, Monika Jarošová,  
Ing. Radoslav Zajac, Róbert Vlček, Pavol Dedič, Helena 
Rudinská  

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  7/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstvo v Klokočov č. 521B/2018 zo dňa 26.10.2018 
 
 
 
 



PaedDr. Ľubomír Kadura, riadite ľ CVČ – podal vstupnú informáciu k predmetnému bodu 
rokovania  

C/ Znenie návrhu na uznesenie:   OcZ berie na vedomie  Správu  o plnení rozpočtu MŠ 
Klokočov za obdobie od 01.01.2018 – 30.06.2018 

Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal k správe žiadne pripomienky, dala zástupkyňa 
hlasovať. 
Hlasovanie: 

ZA 7 Vlasta Kašíková, Jana Foldinová, Monika Jarošová,  
Ing. Radoslav Zajac, Róbert Vlček, Pavol Dedič, Helena 
Rudinská  

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  7/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstvo v Klokočov č. 521C/2018 zo dňa 26.10.2018 
 
Ing. Jana Horčičáková /pracovníčka OÚ/ - podala vstupné informácie k monitorovacej 
správe k plneniu programového rozpočtu Obce Klokočov – Správe o hospodárení 
k 30.09.2018 
V diskusii k predmetnému bodu sa poslanci OcZ informovali na jednotlivé položky 
z rozpočtu. Poslankyňa Helena Rudinská dodala, aby sa pamätalo v rozpočte na budúci rok na 
cintorín a opatrovateľskú službu.   
 
D/ Znenie návrhu na uznesenie:   OcZ berie na vedomie  Monitorovaciu správu k plneniu 
rozpočtu programového rozpočtu obce Klokočov – Správa   o hospodárení k 30.09.2018 

Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal k správe žiadne ďalšie otázky, dala zástupkyňa 
starostky hlasovať.   
Hlasovanie: 

ZA 7 Vlasta Kašíková, Jana Foldinová, Monika Jarošová,  
Ing. Radoslav Zajac, Róbert Vlček, Pavol Dedič, Helena 
Rudinská  

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  7/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstvo v Klokočov č. 521D/2018 zo dňa 26.10.2018 
 

Bod 6) Správa o plnení uznesení z posledných zastupiteľstiev 
Jana Foldinová /zástupkyňa starostky/ - informovala poslancov o zrušenom uznesení č. 
482/2018. Pán, ktorý si myslel, že vlastní pozemok, ktorý sa mal odpredať, tak nevlastní nič. 
Sú tam parcely obecné a ešte ďalej je parcela s ďalšími vlastníkmi, ale nie je k nim prechod. 
Preto do budúcna  treba uvažovať nad tým, že z obecnej parcely vyčleniť geometrickým 
plánom prechod, aby sa vlastníci k parcelám dostali.  
 



Ing. V. Gajdičiarová /zamestnanec OÚ/ - informovala poslancov OcZ o plnení uznesenia č. 
508/2018. Zámer bol zverejnený a zápisnicu z otvárania obálok obdržali poslanci 
v materiáloch. Informovala, že komisia preverila cenovú ponuku, ktorá bola predložená 
a účastníci nesplnili podmienky priameho predaja, z dôvodu, že navrhli cenu nižšiu ako bola 
navrhnutá v zámere  priameho predaja. 
 
Znenie návrhu na uznesenie:   OcZ berie na vedomie     Správu o plnení uznesení ako 
informatívnu 
 
Zástupkyňa starostky hlasovať, nakoľko poslanci nemali žiadne ďalšie otázky.   
Hlasovanie: 

ZA 7 Vlasta Kašíková, Jana Foldinová, Monika Jarošová,  
Ing. Radoslav Zajac, Róbert Vlček, Pavol Dedič, Helena 
Rudinská  

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  7/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstvo v Klokočov č. 522/2018 zo dňa 26.10.2018 
 
Bod č. 8 Správa z vykonania inventarizácií finančných hotovostí 
Anna Gulčíková /kontrolórka obce/ - podala vstupné informácie k predmetnému bodu 
rokovania. Inventarizáciu finančných hotovostí sa vykonávajú mesačne, na základe 
schváleného plánu kontrolnej činnosti. 
Róbert Vlček /poslanec obce/ - opýtala sa, či kontroluje aj oprávnenosť výdavkov 
Anna Gulčíková /kontrolórka obce/ - odpovedala, že kontroluje všetko  
 
Znenie návrhu na uznesenie:   OcZ berie na vedomie   Správu z vykonania inventarizácii 
finančných hotovostí 
 
Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal k správe žiadne ďalšie otázky, dala zástupkyňa 
starostky hlasovať.   
Hlasovanie: 

ZA 7 Vlasta Kašíková, Jana Foldinová, Monika Jarošová,  
Ing. Radoslav Zajac, Róbert Vlček, Pavol Dedič, Helena 
Rudinská  

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  7/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstvo v Klokočov č. 523/2018 zo dňa 26.10.2018 
 
Bod č. 9 Výdavky obce Klokočov za obdobie od 01.01.2018 – 30.09.2018 
Vstupné informácie k predmetnému bodu predniesla Anna Gulčíková, kontrolórka obce. 
 Následne, v diskusii, sa poslanci OcZ pýtali  na výdavky jednotlivých položiek. 
 
Znenie návrhu na uznesenie:   OcZ berie na vedomie        výdavky obce Klokočov za 
obdobie 01.01.2018 – 30.09.2018 
 



Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal  žiadne ďalšie otázky, dala zástupkyňa 
starostky hlasovať.   
Hlasovanie: 

ZA 7 Vlasta Kašíková, Jana Foldinová, Monika Jarošová,  
Ing. Radoslav Zajac, Róbert Vlček, Pavol Dedič, Helena 
Rudinská  

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  7/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstvo v Klokočov č. 524/2018 zo dňa 26.10.2018 
 
Bod č. 10 Rozpočtové opatrenie – Návrh 
Vstupnú informáciu k návrhu Rozpočtového opatrenia predniesla Ing. J. Horčičáková, 
zamestnanec OÚ.  
Jana Foldinová /zástupkyňa starostky/ - informovala poslancov, že sa reklamoval úsek na 
ceste v Bánskom, kde bola robená kanalizácia. Prišlo vyjadrenie a reklamáciu uznali v miere 
90 m2.  
 Následne v diskusii poslanci OcZ prejednávali opravu cesty v Bánskom.  
Znenie návrhu na uznesenie:   OcZ schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 5/2018 s úpravou 
 
Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal  žiadne ďalšie pripomienky, dala zástupkyňa 
starostky hlasovať.   
Hlasovanie: 

ZA 7 Vlasta Kašíková, Jana Foldinová, Monika Jarošová,  
Ing. Radoslav Zajac, Róbert Vlček, Pavol Dedič, Helena 
Rudinská  

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  7/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstvo v Klokočov č. 525/2018 zo dňa 26.10.2018 
 
Následne v diskusii vystúpil Július Brezina, občan Klokočova vo veci odkúpenia obecného 
pozemku / Uznesenie č. 508/2018/.  
 
Bod č. 11 VZN č. 3/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce – Návrh 
Vstupnú informáciu k návrhu VZN predniesla Ing. J. Horčičáková, zamestnanec OÚ. Ďalej 
informovala poslancov, že návrh VZN obsahuje aj vzor Žiadosti o poskytnutie dotácie 
z rozpočtu Obce Klokočov. 
Anna Gulčíková /kontrolórka obce/ - do návrhu VZN navrhuje dopolniť, že príjemca 
dotácie pri realizácii projektu na viditeľnom mieste umiestni informáciu, že projekt alebo 
akcia sa realizuje z prostriedkov obce.  
 
Znenie návrhu na uznesenie:   OcZ Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2018 o poskytovaní 
dotácií z rozpočtu obce s úpravami 
 
Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal  žiadne ďalšie pripomienky, dala zástupkyňa 
starostky hlasovať. 



Hlasovanie: 
ZA 7 Vlasta Kašíková, Jana Foldinová, Monika Jarošová,  

Ing. Radoslav Zajac, Róbert Vlček, Pavol Dedič, Helena 
Rudinská  

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  7/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstvo v Klokočov č. 526/2018 zo dňa 26.10.2018 
 
Bod č. 12 VZN Obce Klokočov č. 2/2018 o zavedení a poskytovaní 
elektronických služieb – Návrh 
Vstupnú informáciu k návrhu VZN predniesla Mgr. Paula Pápolová, zamestnanec OÚ. 
Účelom VZN je umožniť fyzickým a právnickým osobám uplatňovať výkon svojich práv 
a plnenie svojich povinností vo vzťahu k obci Klokočov elektronicky. V súčasnej dobe obec 
zabezpečuje elektronické služby na webovom sídle www.intra.dcom.sk a portálu 
www.slovensko.sk 
 
Znenie návrhu na uznesenie:   OcZ schvaľuje  Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018 
o zavedení a poskytovaní elektronických služieb 
Hlasovanie: 

ZA 7 Vlasta Kašíková, Jana Foldinová, Monika Jarošová,  
Ing. Radoslav Zajac, Róbert Vlček, Pavol Dedič, Helena 
Rudinská  

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  7/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 527/2018 zo dňa 26.10.2018 
 
Bod č. 13 Žiadosť o povolenie výstavby rekreačného domu – p. 
Dorociaková, bytom Klokočov 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania predniesla Ing. V. Gajdičiarová, 
zamestnanec OÚ. Na OÚ bola doručená žiadosť o súhlasné stanovisko k výstavbe 
rekreačného domu. V zmysle schváleného územného plánu obce Klokočov parcele nie sú 
určené na zastavanie, ale v časti Regulatívy ÚP pripúšťa novú výstavbu s dodržaním 
príslušných legislatívnych noriem. Infraštruktúru si bude stavebník budovať a udržiavať na 
vlastné náklady. 
 
Znenie návrhu na uznesenie:   OcZ schvaľuje  výstavbu rekreačného domu – chalupy 
a príslušenstva na parcelách CKN 9434/2 a CKN   9434/4 K. Dorociakovej, Klokočov č. , 
pričom príslušnú infraštruktúru si bude stavebníčka budovať a udržiavať na vlastné náklady. 
K vydaniu stavebného povolenia budú doložené všetky súhlasné stanoviská od príslušných 
inštitúcií. 
B/ odporúča, aby táto stavba bola zapracovaná do Doplnku k ÚP 
Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal  žiadne ďalšie pripomienky, dala zástupkyňa 
starostky hlasovať. 
   



Hlasovanie: 
ZA 7 Vlasta Kašíková, Jana Foldinová, Monika Jarošová,  

Ing. Radoslav Zajac, Róbert Vlček, Pavol Dedič, Helena 
Rudinská  

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  7/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstvo v Klokočov č. 528/2018 zo dňa 26.10.2018 
 
Bod č. 14 Žiadosť o súhlasné stanovisko k výstavbe rodinného domu – Ing. 
R. Horčičák, bytom Hlavice 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania predniesla Ing. V. Gajdičiarová, 
zamestnanec OÚ. Na OÚ bola doručená žiadosť o súhlasné stanovisko k výstavbe rodinného 
domu a príslušenstva. V zmysle schváleného územného plánu obce Klokočov parcele nie sú 
určené na zastavanie, ale v časti Regulatívy ÚP pripúšťa novú výstavbu s dodržaním 
príslušných legislatívnych noriem. Infraštruktúru si bude stavebník budovať a udržiavať na 
vlastné náklady. 
 
Znenie návrhu na uznesenie:   OcZ schvaľuje  výstavbu rodinného domu  a príslušenstva na 
parcele CKN 5755/9 Ing. R. Horčičákovi, bytom , Klokočov pričom príslušnú infraštruktúru 
si bude stavebník budovať a udržiavať na vlastné náklady. K vydaniu stavebného povolenia 
budú doložené všetky súhlasné stanoviská od príslušných inštitúcií. 
B/ odporúča aby táto stavba bola zapracovaná do Doplnku k ÚP 
 
Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal  žiadne ďalšie pripomienky, dala zástupkyňa 
starostky hlasovať.   
Hlasovanie: 

ZA 7 Vlasta Kašíková, Jana Foldinová, Monika Jarošová,  
Ing. Radoslav Zajac, Róbert Vlček, Pavol Dedič, Helena 
Rudinská  

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  7/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstvo v Klokočov č. 529/2018 zo dňa 26.10.2018 
 
Bod č. 15  Žiadosť o odkúpenie parciel – p. M. Eisnerová, bytom Klokočov 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania predniesla Ing. V. Gajdičiarová, 
zamestnanec OÚ. Na OÚ bola doručená žiadosť o odkúpenie parciel. Pozemky, ktoré chce 
žiadateľka odkúpiť hraničia s pozemkami, ktoré má žiadateľka vo vlastníctve.  
 
Znenie návrhu na uznesenie:   OcZ 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 
 
B/ schvaľuje zámer odpredať z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 8 písm. 
e) zákona č. 138/1991 Zb.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov parcelu CKN 9310/1 



– trvalý trávny porast o výmere 594 m2, ktorá vznikla geometrickým plánom č. 13/98 
a parcelu CKN 9309 – trvalý trávny porast o výmere 189 m2 v k.ú. Klokočov, vedená na LV 
1876 M.  Eisnerovej, bytom Klokočov –  č..., za cenu 0,50 €/m2. Osobitný zreteľ je 
odôvodnený tým, že pozemky hraničia s pozemkom v jej vlastníctve.  
 
Hlasovanie: 

ZA 7 Vlasta Kašíková, Jana Foldinová, Monika Jarošová,  
Ing. Radoslav Zajac, Róbert Vlček, Pavol Dedič, Helena 
Rudinská  

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  7/5      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstvo v Klokočov č. 530/2018 zo dňa 26.10.2018 
 
Bod č. 16 Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – V. Čagaľová, J. 
Čagaľa, bytom Klokočov 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania predniesla Ing. V. Gajdičiarová, 
zamestnanec OÚ. V materiáloch obdržali poslanci žiadosť s geometrickým plánom, kde 
z obecnej cesty je vyčlenená parcela, ktorú chcú odkúpiť. Parcela  nezasahuje do telesa cesty 
– problém vznikol pri  mapovaní parciel v 90tych rokoch.  
 
Znenie návrhu na uznesenie:   OcZ 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 prepisov 
B/ schvaľuje zámer odpredať z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 8 písm. 
e) zákona č. 138/1991 Zb.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov parcelu CKN 6670/4 
– zastavaná plocha o výmere 46 m2, ktorá vznikla geometrickým plánom č. 97/2018 z parcely 
CKN 6670/1 zapísanej na LV 1876 v k.ú. Klokočov J. Čagalovi a V. Čagalovej, bytom  
Klokočov – za cenu 0,50 €/m2. Osobitný zreteľ je odôvodnený tým, že pozemok hraničí s ich 
pozemkom. 
 
Hlasovanie: 

ZA 7 Vlasta Kašíková, Jana Foldinová, Monika Jarošová,  
Ing. Radoslav Zajac, Róbert Vlček, Pavol Dedič, Helena 
Rudinská  

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  7/5      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstvo v Klokočov č. 531/2018 zo dňa 26.10.2018 
 
Bod č. 17 Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – R. Jánešík, J. 
Jánešíková,  bytom Klokočov 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania predniesla Ing. V. Gajdičiarová, 
zamestnanec OÚ. V materiáloch obdržali poslanci žiadosť s geometrickým plánom, kde 
z obecnej cesty je vyčlenená parcela, ktorú chcú odkúpiť. Túto parcelu majú už oplotenú 
a nezasahuje do telesa cesty – problém vznikol pri mapovaní parciel v 90tych rokoch.  



 
Znenie návrhu na uznesenie:   OcZ 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 prepisov 
B/ schvaľuje zámer odpredať z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 8 písm. 
e) zákona č. 138/1991 Zb.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov parcelu CKN 6670/5 
– zastavaná plocha o výmere 21 m2, ktorá vznikla geometrickým plánom č. 97/2018 z parcely 
CKN 6670/1 zapísanej na LV 1876 v k.ú. Klokočov R. Janešíkovi a J. Janešíkovej, bytom 
Klokočov – za cenu 0,50 €/m2.  
Osobitný zreteľ je odôvodnený tým, že pozemok hraničí s ich pozemkom. 
 
Hlasovanie: 

ZA 7 Vlasta Kašíková, Jana Foldinová, Monika Jarošová,  
Ing. Radoslav Zajac, Róbert Vlček, Pavol Dedič, Helena 
Rudinská  

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  7/5      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstvo v Klokočov č. 532/2018 zo dňa 26.10.2018 
 
Diskusia 
Jana Foldinová /zástupkyňa starostky/ - vyjadrila poďakovanie p. Romanovi Koniarovi a  
pozvala p. Romana Koniara, aby sa vyjadril k ihrisku na Kašanke. Vidí, že na ihrisku  je 
odvedenej veľký kus práce a nie je pravda to, čo sa negatívne píše o ihrisku na sociálnych 
sieťach;  
Roman Koniar /občan /  - vyjadril sa, že práce na ihrisku sa pomaly dokončujú. Je potrebné 
ešte dokončiť zábradlie, dať osadiť bránky; hracia plocha je už takmer vyhovujúca. Na 
budove treba robiť zateplenie, žumpu, toalety. Vyjadril sa, že od jesene by chceli spustiť aj 
mužstvo dospelých.  
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ - opýtala sa na kompostéry, kedy sa budú do dodávať do 
domácností 
Mgr. Paula Pápolová /zamestnanec OÚ/ - odpovedala, že momentálne už čakáme na 
dodanie kompostérov firmou, ktorá vysúťažila zákazku prostredníctvom elektronického 
trhoviska. Lehotu na dodanie majú cca 180 dní. 
Helena Rudinská /poslankyňa obce/ - informovala sa, ako majú nájomcovia účtované 
kúrenie, či sa im započítava do sumy za kúrenie celá plocha chodby 
Anna Koniarová /zamestnanec OÚ/ - vyjadrila sa, že všetci nájomníci a OÚ sa podieľajú 
rovnakým dielom – na m2 resp. pomernú časť 
Jana Foldinová /zástupkyňa starostky/ - v závere diskusie prečítala OcZ list od starostky 
obce Veroniky Haferovej. Zástupkyňa takisto  poďakovala poslancom za spoluprácu.  
 
Prílohu zápisnice tvorí zvukový záznam z 35. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce 
Klokočov zo dňa 26.10.2018 a schválené uznesenia.  

 
 
 
 
 



 
Z Á V E R  

 
 

Zástupkyňa starostky  obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie  ukončila. 
V Klokočove  26. októbra  2018. 
Koniec 14:15 hod. 
 
 
 
Overovatelia: 
Helena Rudinská............................................................................................. 
 
Pavol Dedič..................................................................................................... 
 
 
Zapisovateľka: 
Mgr. Paula Pápolová ..................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
         Veronika Haferová 
             starostka obce 
 
                       Jana Foldinová 
                poverená zastupovaním 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha 
 


