
Zápisnica z 30. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa  
2.03.2018 

________________________________________________________ 
 
Začiatok zasadnutia: 14:30 hod. 
Tridsiate 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  
                Monika Jarošová 
                Jana Foldinová     
     Róbert Vlček 
     Ing. Radoslav Zajac       Príchod: 14:45 hod. 
                   
Ospravedlnení: Pavol Čagaľa     
    Jozef Gacho 
    Helena Rudinská 
     
      
Voľba návrhovej komisie a overovateľov 
 
Návrhová komisia:  Róbert Vlček, Monika Jarošová 
Overovatelia:              Vlasta Kašíková, Pavol Dedič 
Zapisovateľka: Mgr. Paula Pápolová 
 
Jana Foldinová /poverená zastupovaním/- následne prečítala program rokovania OZ. 
Opýtala sa prítomných, či má niekto doplňujúci bod do programu zasadnutia. Do programu 
rokovania doplnila bod  
8a) Žiadosť o doplnenie verejného osvetlenia – p. Králik, bytom Riečky 
8b) Prerokovanie zámeru zapojiť sa do výzvy na Zvyšovanie energetickej účinnosti 
existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania a schválenie predloženia žiadosti 
a spoluúčasť obce. 
Poslanci OZ sa dohodli o zmene poradia  bodov v programe rokovania. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo program rokovania a prijalo uznesenie č. 423/2018.  
Hlasovanie: 
ZA: Vlasta Kašíková, Róbert Vlček, Monika Jarošová, Pavol Dedič, Jana Foldinová 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Bod č. 7 Rozšírenie obecného rozhlasu – schválenie finančných 
prostriedkov 
Jana Foldinová /poverená zastupovaním/ - podala vstupné informácie k predmetnému bodu 
rokovania. Informovala, že obec eviduje množstvo žiadostí, čo sa týka rozšírenia obecného 
rozhlasu. V rozpočte však nie sú vyčlenené finančné prostriedky. Na základe cenových ponúk 
by sa dorobil rozhlas na podnet p. Rudinského a na Hrubom Buku. Mala stretnutie s p. 
Porubským, s ktorým prešla ďalšie lokality – p. Halagačková, Rybárie a p. Slezák, Kornica. 
Ak sa rozhlas bude realizovať tento rok, je potrebné sa dohodnúť, z ktorej kapitolu z rozpočtu 
sa peniaze presunú a dajú sa vypracovať ďalšie cenové ponuky. 



 
Príchod: Ing. Radoslav Zajac 14:45 
 
Jana Foldinová /poverená zastupovaním/ - ďalej informovala o možnosti solárnych 
svietidiel a ich cene 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ - uprednostnila  by najskôr staré žiadosti 
Jana Foldinová /poverená zastupovaním/ – do ďalšieho zasadnutia OZ dá vypracovať 
ďalšie cenové ponuky, čo bude výhodnejšie. Uvedeným žiadostiam by vyhovela, nakoľko sú 
dlhodobé 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – dodala, aby účtovníčka zistila, z ktorej časti rozpočtu 
sa uvoľnia finančné prostriedky.  
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie rozšírenie obecného rozhlasu. Finančné 
prostriedky na krytie rozšírenia obecného rozhlasu  budú  schválené na najbližšom 
zasadnutí obecného zastupiteľstva Obce Klokočov a prijalo uznesenie č. 424/2018. 
Hlasovanie: 
ZA: Vlasta Kašíková, Róbert Vlček, Monika Jarošová, Pavol Dedič, Jana Foldinová, 
Ing. Radoslav Zajac 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Bod č. 5 Nájom nehnuteľnosti – byt č. 3, Klokočov, Hlavice č.s. 1083 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa žiadateľovi A. Machovi 
Elena Stopková /pracovníčka OÚ/ - podala informácie k predmetnému bodu rokovania. 
Zámer prenájmu bytu č. 3 bol zverejnený od 15.02. 2018 -  podmienka zverejniť zámer na 
min. 15 dní je splnená. Zámer je potrebné schváliť 3/5 väčšinou všetkých poslancov 
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/ - opýtal sa, ako je to ošetrené v zmluve, v prípade 
neplatenia bytu? 
Elena Stopková /pracovníčka OÚ/ - odpovedala, že to je poriešené v zmluve. V prípade 
neplatenia je nájomca povinný vypratať nehnuteľnosť 
Jana Foldinová /poverená zastupovaním/ - dodala, že neplatiči bytových domov sa riešia 
sústavne. V prípade jedného neplatiča sa pohľadávka dala na exekúciu s následným 
vyprataním bytu. Niektorí majú splátkové kalendáre a niektorí nájomcovia majú dlh voči obci 
vyplatený. Dvaja nájomníci budú vyprataní na základe rozhodnutia súdu. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo  nájom nehnuteľného majetku obce Klokočov  z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa v súlade  s § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov –  
byt č. 3 o celkovej výmere 25,25 m2 nachádzajúci sa na 1. poschodí domu č.s. 1083 
stojacom na parcele CKN 6601/2 v k. ú. Klokočov, obec Klokočov, okres Čadca, zapísanom 
na liste vlastníctva č. 14460 a uzatvorenie nájomnej zmluvy so žiadateľom A. Machom, 
bytom 023 22  Klokočov 
Cena za prenájom bytu 25,17 Eur / mesačne + úhrady za plnenia spojené s užívaním bytu  
Doba nájmu 1 rok odo dňa uzatvorenia nájomnej zmluvy a prijalo uznesenie č. 425/2018. 
Hlasovanie: 
ZA: Vlasta Kašíková, Róbert Vlček, Monika Jarošová, Pavol Dedič, Jana Foldinová, 
Ing. Radoslav Zajac 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Pozn. Celé znenie uznesenia tvorí prílohu zápisnice z 30. zasadnutia OZ zo dňa 02.03.2018. 
 



Bod č. 8b) Prerokovanie zámeru zapojiť sa do výzvy na Zvyšovanie energetickej 
účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania a schválenie predloženia 
žiadosti a spoluúčasť obce. 
Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka OÚ/ - podala vstupné informácie k predmetnému bodu 
rokovania. Zámer zapojiť sa do výzvy na Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich 
verejných budov bol schválený aj minulý rok, ale neboli sme úspešní. Opätovne je zverejnená 
výzva. Ďalej informovala o oprávnených a neoprávnených nákladoch a z rozpočtu obce je 
potrebné schváliť 5% spoluúčasť. Projekt sa týka budovy bývalých prevádzok, kde sa uvažuje 
so zateplením obvodového plášťa a povalového priestoru, výmena strešnej krytiny a výmena 
okien. Spoluúčasť obce je cca 7 000€. 
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo  zámer zapojiť sa do výzvy na Zvyšovanie energetickej 
účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania; schválilo  predloženie 
žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na projekt: Zvyšovanie   energetickej 
účinnosti zateplením obvodového plášťa a stropu budovy č.s. 1164 v Klokočove; schválilo  
zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu  min. 
5% z oprávnených nákladov, max. 7500 € a prijalo uznesenie č. 426/2018.  
Hlasovanie: 
ZA: Vlasta Kašíková, Róbert Vlček, Monika Jarošová, Pavol Dedič, Jana Foldinová, 
Ing. Radoslav Zajac 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Bod č. 6) Schválenie počiatočných nákladov na projekt vybudovania spoločného 
kompostoviska pre obce Združenia TKO Semeteš 
Jana Foldinová /poverená zastupovaním/ - podala vstupné informácie k predmetnému bodu 
rokovania. Ohľadne vybudovania spoločného kompostoviska bude opäť Správna rada TKO 
Semeteš,  kde sa bude riešiť technické, ekonomické zhodnotenie kompostoviska  
a financovanie projektu. Predmetom riešenia bude, či to budú financovať obce alebo TKO 
Semeteš. Ďalej podala informácie z posledného zasadnutie Správnej rady TKO Semeteš.  
Vyjadrila sa, že má obavu, či Obec Klokočov bude môcť plniť množstvá biologicky 
rozložiteľného odpadu  v tonách, ktorým sa obec musí zaviazať,  nakoľko Obec Klokočov má 
svoje vlastné kompostéry na verejných priestranstvách. Niektoré obce majú tento zámer 
schválený. Na druhej strane, žiadna obec nemá toľko finančných prostriedkov, aby si 
kompostovisko vybudovala na svoje vlastné náklady 
Róbert Vlček /poslanec obce/ - zaskočilo ho, že Správa rada sa rozhodla o vybudovaní 
kompostoviska, bez toho, aby na OZ niekto prišiel – napr. predseda správnej rady  a vysvetlil 
všetky skutočnosti ohľadne projektu.  Pýtali sme sa aj, koľko bude cena skladočného za 1 
tonu bio odpadu a nebolo nám odpovedané 
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/ - pýtali sme sa základné otázky, na ktoré nám nebolo 
odpovedané – čo to bude znamenať pre občanov Klokočova 
Jana Foldinová /poverená zastupovaním/ - Správna rada TKO Semeteš  prijala uznesenie, 
aby obec Klokočov delegovala nového člena, miesto starostky obce Veroniky Haferovej.  
Róbert Vlček /poslanec obce/ - navrhuje zvolať stretnutie s predsedom Správnej a Dozornej 
rady TKO Semeš, aby nám vysvetlili, čo to bude znamenať pre obec Kloločov 
 V diskusii poslanci OZ  rokovali o predmetnom bode rokovania. Vzhľadom na 
nedostatok informácií: 
Obecné zastupiteľstvo odročilo bod programu  Schválenie počiatočných nákladov na 
projekt vybudovania spoločného  kompostoviska pre obce Združenia TKO Semeteš a prijalo 
uznesenie č. 427/2018. 
 



Hlasovanie: 
ZA: Vlasta Kašíková, Róbert Vlček, Monika Jarošová, Pavol Dedič, Jana Foldinová, 
Ing. Radoslav Zajac 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Jana Foldinová /poverená zastupovaním/ - vzhľadom na skutočnosť, že starostka obce je 
dlhodobo PN a je členom Správnej rady TKO Semeteš, navrhuje do Správnej rady delegovať 
poslanca Róberta Vlčeka 
Róbert Vlček /poslanec obce/ - s delegovaním súhlasil, len počas doby,  kým bude starostka 
obce PN. Potom sa znova vymenia. 
Obecné zastupiteľstvo zrušilo členstvo Veroniky Haferovej v Správnej rade TKO Semeteš  
z dôvodu dlhodobej PN; schválilo za člena Správnej rady TKO Semeteš Róberta Vlčeka po 
dobu PN Veroniky Haferovej a prijalo uznesenie č. 429/2018.  
Hlasovanie: 
ZA: Vlasta Kašíková, Róbert Vlček, Monika Jarošová, Pavol Dedič, Jana Foldinová, 
Ing. Radoslav Zajac 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
     
Bod č. 8a) Žiadosť o doplnenie verejného osvetlenia – p. Králik, bytom Riečky 
Jana Foldinová /poverená zastupovaním/ - podala informácie k predmetnej žiadosti. 
V uvedenej časti sa nachádza  jeden stĺp, len to treba potiahnuť a namontovať jeden svetelný 
bod 
Obecné zastupiteľstvo schválilo  Žiadosť p. Králika, bytom Riečky na  rozšírenie verejného  
osvetlenia a prijalo uznesenie č. 428/2018.  
Hlasovanie: 
ZA: Vlasta Kašíková, Róbert Vlček, Monika Jarošová, Pavol Dedič, Jana Foldinová, 
Ing. Radoslav Zajac 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Diskusia 
Jana Foldinová /poverená zastupovaním/ -  v diskusii informovala poslancov, čo sa týka 
bytovky na Hlaviciach č.s. 1082, že  pôvodná firma zanikla. Nedostatky, ktoré sú na bytovke 
sa reklamujú sústavne 
Róbert Vlček /poslanec obce/ – opýtal sa, či  tam je právny nástupca firmy, ktorá zanikla? 
Anna Gulčíková /kontrolórka obce/ - vysvetlila, že zmluvu o dielo obec mala s firmou MC 
Jeder, ktorá už zanikla 
Róbert Vlček /poslanec obce/ - ak terajšej firme ostalo rovnaké IČO, ako mala firma MC 
Jeder, tak potom je právnym nástupcom nová firma 
Jana Foldinová /poverená zastupovaním/ – doporučuje, aby sa poslanci OZ šli do bytovky  
pozrieť 
Róbert Vlček /poslanec obce/  – všetky závady spísať a jedným listom uplatniť reklamáciu  
Jana Foldinová /poverená zastupovaním/ – ďalej informovala poslancov OZ, že sa 
objednalo  uhlie do bytového domu 1083; 

- z OÚ  boli odoslané tri žiadosti o poskytnutie dotácie v pôsobnosti MF SR  na 
vybudovanie chodníkov na nebezpečných úsekoch v  obci, na výmenu stĺpov 
verejného osvetlenia – výmena stĺpov – je veľa drevených , na rekonštrukciu a opravu 
budovy obecného úradu, oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií v ťažko 



dostupnom teréne 
Jana Foldinová /poverená zastupovaním/  – informovala o cenových ponukách na  GPS. 
Záleží čo od GPS chceme, či sledovať auto, pohonné hmoty, miesto kde sa auto nachádza. Na 
starších vozidlách sa palivo sledovať nedá. Opýtala sa, či sa má ďalej o to zaujímať 
a predložiť to na ďalšie OZ? 
Róbert Vlček /poslanec obce/  - súhlasí, aby sa  prospekty predložili 
Jana Foldinová /poverená zastupovaním/  - informovala, že na budove prevádzok sú už 
namontované všetky garážové dvere. Na jar je potrebné dorobiť špalety. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Z Á V E R  
 
 

Zástupkyňa starostky  obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie  ukončila. 
V Klokočove  02. marca 2018. 
Koniec 16:15 hod. 
 
 
 
Overovatelia: 
Vlasta Kašíková.................................................................................. 
 
Pavol Dedič ....................................................................................... 
 
 
Zapisovateľka: 
Mgr. Paula Pápolová ..................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Veronika Haferová 
             starostka obce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha 


