
Zápisnica z 29. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 
23.02.2018 

________________________________________________________ 
 
Začiatok zasadnutia: 09:00 hod. 
Dvadsiatedeviate 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     
                Jana Foldinová     
     Róbert Vlček 
     Ing. Radoslav Zajac                   
Ospravedlnení: Pavol Čagaľa  
   Monika Jarošová 
   Jozef Gacho 
   Helena Rudinská 
       
 
Voľba návrhovej komisie a overovateľov 
 
Návrhová komisia:  Vlasta Kašíková, Ing. Radoslav Zajac 
Overovatelia:              Róbert Vlček, 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 16g) Informácia  k uzneseniu č.  387/2018; h) Doplnenie sadzobníka 
prenájmu traktora Zetor Fortera CL 110 - Návrh; ch) Žiadosť o opravu cesty Ing. J. Jarošová, 
bytom Hlavice, Kyčery. Poslanec Ing. Radoslav Zajac doplnil predloženie návrhu zápisnice 
z rokovaní OZ.  
Poslanci OZ sa dohodli o zmene poradia  bodov v programe rokovania. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo program rokovania a prijalo uznesenie č. 400/2018.  
Hlasovanie: 
ZA: Vlasta Kašíková, Róbert Vlček, Ing. Radoslav Zajac, Pavol Dedič, Jana Foldinová 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Bod č. 12 Návrh na zrušenie uznesenia č. 256/2017 z 24.02.2017 
Bod č. 13 Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – M. Brezinová, bytom 
Klokočov 
Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka OÚ/ – predniesla vstupné informácie k predmetnému 
bodu rokovania. V uznesení č. 256/2017 poslanci OZ schválili zámer odpredať parcelu 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Nedošlo k podpísaniu všetkých čestných vyhlásení 
vzdania sa predkupného práva podielov, nie je možné parcelu odpredať z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa. Vysvetlila, že  nakoľko sa manželom Brezinovým nepodarilo vybaviť 
súhlas k vzdaniu sa spoluvlastníckeho podielu v parcelách pod Ihriskom, p. Brezinová podáva 
novú žiadosť. Z toho dôvodu je nutné uvedené uznesenie zrušiť. Jedná sa o odkúpenie 
rovnakých parciel.  



p. Brezinová Martina /občan/ - podala ďalšie informácie  a dôvody k žiadosti o odkúpenie 
obecného pozemku 
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/  - čo sa týka vysporiadania ihriska pre obec, navrhuje 
zvolať stretnutie s vlastníkmi parciel na ihrisku na Kašanke a jednať s nimi ohľadne ihriska. 
Potom sa môžeme posunúť ďalej 
Jana Foldinová /zástupkyňa starostky/ -  nie je si istá, či sa nám podarí vysporiadať celé 
ihrisko, sú tam zomrelí vlastníci a to už je potrebné cez Pozemkový fond  
Róbert Vlček /poslanec obce/ - žiadať predbežný súhlas od vlastníkov, že majú záujem 
podiely predať a následne vyjednať aj cenu 
Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka OÚ/ - ďalej informovala OZ, že je potrebné vysporiadať 
ešte 3700 m2 
p. Brezinová Martina /občan/ - dodala, že bude pozemok následne využívať na parkovanie 
strojov, nakoľko je SHR. Teraz je zarastený rakytami, je nevyužitý 
Obecné zastupiteľstvo zrušilo  uznesenie č. 256/2017 v plnom znení a prijalo uznesenie  
č. 401/2018.  
Hlasovanie: 
ZA: Vlasta Kašíková, Róbert Vlček, Ing. Radoslav Zajac, Pavol Dedič, Jana Foldinová 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schválilo  zámer priameho predaja parcely CKN 3378/4- trvalý 
trávny porast o výmere 147 m2  a parcely CKN 3379 – trvalý trávny porast o výmere 259 m2 
v k.ú. Klokočov, vedené na LV 1876; uložilo vypracovať znalecký posudok a prijalo 
uznesenie č. 402/2018.  
Hlasovanie: 
ZA: Vlasta Kašíková, Róbert Vlček, Ing. Radoslav Zajac, Pavol Dedič, Jana Foldinová 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Bod č. 9 Správa o činnosti DHZO Kloko čov za rok 2017 
Ján Horčičák /člen DHZO Klokočov/ - predniesol Správu o činnosti DHZO Klokočov za 
rok 2017. Informoval o výjazdoch, technických zásahoch a požiaroch za rok 2017. Boli 
súčinní pri pátracích akciách v spolupráci s Políciou a IZS, zúčastnili sa taktického cvičenia 
zameraného na stavbu a použitie protipovodňových zábran. Prešiel projekt na prístavbu 
a stavebné úpravy hasičskej zbrojnice, v najbližších dňoch bude doručený návrh zmluvy 
o poskytnutí finančných prostriedkov. Ďalej sa opýtal, či sa bude robiť podlaha v garáži, kde 
majú IVECO. 
Jana Foldinová /zástupkyňa starostky/ - v rozpočte sa peniaze nevyčlenili. Dvere sú už 
vymenené a musia sa dorobiť ostatné veci, ale musí byť priaznivejšie počasie. Ak sa nájdu 
finančné prostriedky v rozpočte, tak sa na podlahu vyčlenia. 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie  Správu o činnosti DHZO Klokočov za rok 2017 
a prijalo uznesenie č. 403/2018. 
Hlasovanie: 
ZA: Vlasta Kašíková, Róbert Vlček, Ing. Radoslav Zajac, Pavol Dedič, Jana Foldinová 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
 
 
 



Bod č.  5 Správa o plnení uznesení z posledných zastupiteľstiev 
Róbert Vlček /poslanec obce/ - opýtal sa na uznesenie č.355B/2018, v ktorom je schválená 
komisia z poslancov, ktorá mala byť prítomná pri preberaní kotolne pri ZŠ Klokočov dňa 
31.12.2017. V komisii neboli uvedená žiadne mená 
Jana Foldinová /zástupkyňa starostky/ - na OZ sa schválila komisia z poslancov – chcela 
aby komisia bola zo všetkých poslancov 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie  Správu o plnení uznesení z posledných 
zasadnutí obecného zastupiteľstva ako  informatívnu a prijalo uznesenie č. 404/2018. 
Hlasovanie: 
ZA: Vlasta Kašíková, Róbert Vlček, Ing. Radoslav Zajac, Pavol Dedič, Jana Foldinová 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Bod č.  6 Kontrola plnenia uznesení za rok 2017 
Anna Gulčíková /kontrolórka obce/ – podala informácie ku kontrole plnenia uznesení za 
rok 2017.  Pri jednotlivých uzneseniach je uvedené aj ich  následné plnenie. Kontrolu plnenia 
každého uznesenia bude dávať na každé zastupiteľstvo 
Róbert Vlček /poslanec obce/  - súhlasí, aby sa dávala kontrola všetkých uznesení na každé 
OZ  
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/   – uznesenia, ktoré neboli doriešené v roku 2017, 
preniesť ich do roku 2018 
Anna Gulčíková /kontrolórka obce/ - vie o tom. Všetky nesplnené uznesenia z roku 2017 
budú zapracované do roku 2018 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie  Kontrolu plnenia uznesení za rok 2017 a prijalo 
uznesenie č. 405/2018. 
 Hlasovanie: 
ZA: Vlasta Kašíková, Róbert Vlček, Ing. Radoslav Zajac, Pavol Dedič, Jana Foldinová 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Bod č.  7 Správa kontrolórky obce Klokočov o kontrolnej činnosti za rok 
2017  
Anna Gulčíková /kontrolórka obce/ - predniesla vstupné informácie k predmetnému bodu 
rokovania. V materiáloch majú poslanci súhrn všetkých úloh, na základe plánu kontrolnej 
činnosti a uznesení OZ 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie  Správu kontrolórky obce Klokočov o kontrolnej 
činnosti za rok 2017 a prijalo uznesenie č. 406/2018. 
Hlasovanie: 
ZA: Vlasta Kašíková, Róbert Vlček, Ing. Radoslav Zajac, Pavol Dedič, Jana Foldinová 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Bod č.  8 Kontrola vybavených sťažností a petícií za rok 2017 
Anna Gulčíková /kontrolórka obce/  – podala vstupné informácie k predmetnému bodu 
rokovania. Vyjadrila sa k sťažnosti od p. Rudinského na nesplnenie požiadavky – rozhlas Klín 
Jana Foldinová /zástupkyňa starostky/ – táto sťažnosť bola prejednávaná aj na OZ. Dala sa 
vypracovať cenová ponuka na rozšírenie rozhlasu pri bytovkách v Klíne. Do cenovej ponuky 
sa dala zapracovať aj lokalita Hrubý Buk – Kasíno – tam je potrebné dať ešte 1ks trúby. Na 



OZ sme to už prejednávali, že sa to bude realizovať podľa finančných prostriedkov obce 
a pôjde sa podľa poradovníka. 
Róbert Vlček /poslanec obce/  – opýtal sa, či funguje rozhlas na Hrubom Buku  a navrhuje 
zistiť aké sú podmienky pri zasielaní oznamov sms správou,  lebo nie všade sa dá rozhlas 
dotiahnuť  
Jana Foldinová /zástupkyňa starostky/ - odpovedala, že rozhlas tam funguje, ale chceme, 
aby to fungovalo všetko centrálne, tak v tej cenovej ponuke je zahrnutá aj lokalita Hrubý Buk. 
Následne informovala o cenových ponukách.  
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/   - opýtal sa, či k jednotlivým sťažnostiam boli z úradu 
odoslané aj vyjadrenia 
Jana Foldinová /zástupkyňa starostky/ - odpovedala, že vyjadrenia boli odoslané, až na 
anonym, ale riešili všetko – aj keď bol anonym 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie kontrolu vybavených sťažností a petícií za rok 
2017 a prijalo uznesenie č. 407/2018.  
Hlasovanie: 
ZA: Vlasta Kašíková, Róbert Vlček, Ing. Radoslav Zajac, Pavol Dedič, Jana Foldinová 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Bod č.  10 Návrh na prenájom nebytových priestrov v budove OÚ Klokočov 
č.s. 962 formou priameho prenájmu 
Elena Stopková /pracovníčka OÚ/ – predniesla vstupné informácie k predmetnému bodu 
rokovania. Navrhované nebytové priestory na prenájom  obec dočasne nepoužíva na plnenie 
svojich úloh. Minimálne cena nájmu je stanovená na základe Prílohy č. 1 k Zásadám 
hospodárenia a nakladania s majetkom obce Klokočov – Sadzobníka prenájmu nebytových 
priestorov. Spôsob prenájmu je potrebné schváliť nadpolovičnou väčšinou prítomných 
poslancov a obec zverejní zámer prenajať svoj majetok formou priameho prenájmu najmenej 
na 15 dní na úradnej tabuli obce, internetovej stránke obce 
Róbert Vlček /poslanec obce/  – opýtal sa, či nie je potrebné jednu miestnosť nechať pre 
potreby obce?  
Jana Foldinová /zástupkyňa starostky/ – už je vyriešený priestor pre ukladanie vodomerov, 
je to aj zamknuté a na archív je dosť miesta, len je potrebné zakúpiť skrine 
 V diskusii sa poslanci OZ dohodli na dobe prenájmu, lehote na doručenie cenových 
ponúk, komisii na vyhodnotenie cenových ponúk a prijalo uznesenie: 
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh na prenájom nebytových priestorov v budove 
Obecného úradu Klokočov č. s.   962 – miestnosti na 1. poschodí s bočným vchodom do 
budovy; schválilo lehotu na doručenie cenových ponúk  do 15.04.2018 do 14.00 h 
a ďalej v intervale 1 mesiaca; schválilo komisiu na vyhodnotenie cenových ponúk v zložení: 
predseda Stopková Elena, členovia Vlček Róbert, Zajac Radoslav a prijalo uznesenie č. 
409/2018.  
Hlasovanie: 
ZA: Vlasta Kašíková, Róbert Vlček, Ing. Radoslav Zajac, Pavol Dedič, Jana Foldinová 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Pozn. Celé znenie uznesenia tvorí prílohu zápisnice z 29. zasadnutia OZ zo dňa 23.02.2018. 
 

 
 
 



Bod č.  11 Schválenie počiatočných nákladov na projekt dobudovania 
spoločného kompostoviska pre obce Združenia TKO Semeteš 
Jana Foldinová /zástupkyňa starostky/ - podala informácie k predmetnému bodu 
rokovania. Počiatočné náklady sú 0,76 € na obyvateľa podľa zakladacej listiny TKO Semeteš, 
čo činí sumu 2169,8 € pre Obec Klokočov. Čo sa týka množstva biologického odpadu, ktorým 
sa má Obec Klokočov zaviazať, uviedla cca 11 ton, nakoľko obec Klokočov má už svoje 
vlastné kompostéry na bio odpad z verejných priestranstiev. Zároveň jej riaditeľ TKO 
Semeteš oznámil, že do roka je potrebné dvihnúť poplatok za komunálny odpad, nakoľko to 
nevychádza.  
 V diskusii poslanci OZ ďalej rokovali o predmetnom bode. Poslanci OZ nemali 
k uvedenému bodu rokovania dostatok relevantných informácií – napr. projekt, ďalšie 
potrebné dokumenty, čo sa týka projektu, aké ďalšie finančné prostriedky budú potrebné čo sa 
týka odvozu biologického odpadu, skladočného.  
Uvedený bod bude predmetom ďalšieho rokovanie OZ. 
 
Bod č.  14 Žiadosť o povolenie výstavby rekreačného domu na parcele CKN 
9434/8 – Katarína Dorociaková, bytom Klokočov 
Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka OÚ/ – podala vstupné informácie k predmetnému bodu 
rokovania. Parcela nie je v územnom pláne určená na zastavanie. Príslušnú infraštruktúru si 
bude stavebník budovať a udržiavať na vlastné náklady.  Ak sa výstavba schváli, odporúča sa, 
aby táto stavba bola zapracovaná do Doplnku k ÚP obce.  
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/   - opýtal sa na infraštrukúru k uvedenej stavbe 
Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka OÚ/ - pokiaľ bude treba elektriku, stavebník si bude 
musieť vybudovať na vlastné náklady. Prístupová cesta je mapovaná, ale pokiaľ by bola 
potrebná oprava cesty – cesta nie je v užívaní obce, musia si ju spevniť tak, aby sa tam dal 
materiál doviesť. Čo sa týka vody, musí tam byť studňa, nie je tam obecná voda 
Obecné zastupiteľstvo schválilo výstavbu rekreačného domu – chalupy  a príslušenstva na 
parcele  CKN 9434/8 v k.ú. Klokočov p. Kataríne Dorociakovej, Klokočov,  pričom 
príslušnú infraštruktúru si bude stavebníčka  budovať a udržiavať na vlastné náklady; 
odporučilo aby táto stavba bola zapracovaná do Doplnku k ÚP obce a prijalo uznesenie č. 
408/2018.  
Hlasovanie: 
ZA: Vlasta Kašíková, Róbert Vlček, Ing. Radoslav Zajac, Pavol Dedič, Jana Foldinová 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Bod č.  15 Správa o činnosti kultúrneho strediska a obecnej knižnice za rok 
2017 
Mgr. Paula Pápolová /pracovníčka OÚ/ - predniesla Správu o činnosti kultúrneho strediska 
a obecnej knižnice za rok 2017. V správe informovala o počte čitateľov obecnej knižnice, 
o výške poplatkov za knižnicu, o výške príjmu  za kopírovacie služby, o výške príjmu za 
odvysielané relácie v obecnom rozhlase, o kultúrnych akciách uskutočnených v roku 2017. 
Ďalej informovala, že v rámci projektu zameraného na doplnenie knižničného fondu do 
obecnej knižnice, Obec Klokočov získala 1000 € na nákup kníh. Obec zakúpila 145 ks 
knižných titulov pre deti a dospelých. 
 Správa o činnosti kultúrneho strediska a obecnej knižnice za rok 2017 tvorí prílohu 
zápisnice.  
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o činnosti kultúrneho strediska a obecnej 
knižnice za rok 2017 a prijalo uznesenie č. 410/2018. 



Hlasovanie: 
ZA: Vlasta Kašíková, Róbert Vlček, Ing. Radoslav Zajac, Pavol Dedič, Jana Foldinová 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Rôzne 
Bod č. 16a) Žiadosť o vyhotovenie verejného osvetlenia – F. Dodek, R. 
Dodek, bytom Hlavice 
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/   - žiadosť už bola posielaná v minulom období, bola aj 
odsúhlasená. Bude sa tam jednať o jeden stĺp 
Jana Foldinová /zástupkyňa starostky/ - nemá problém so schválením žiadosti. Žiadosť sa 
zaradí do poradovníka, s tým, že skutočne staré žiadosti sa uprednostia a nové žiadosti sa 
budú riešiť podľa finančných prostriedkov 
Obecné zastupiteľstvo schválilo Žiadosť Františka Dodeka a Radoslava Dodeka, bytom 
Hlavice o vyhotovenie verejného  osvetlenia a prijalo uznesenie č. 411/2018. 
Hlasovanie: 
ZA: Vlasta Kašíková, Róbert Vlček, Ing. Radoslav Zajac, Pavol Dedič, Jana Foldinová 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Bod č. 16b) Žiadosť o opravu prístupovej cesty k rodinnému domu – R. 
Stuchlík, bytom Kornica 
Jana Foldinová /zástupkyňa starostky/ - uviedla, že p. Stuchlík bol na OÚ Klokočov za 
všetkých obyvateľov uvedenej lokality. Jedná sa o začiatok cesty, ktorá je vo veľmi  zlom 
stave – sú tam veľké diery. Nejedná sa o veľký úsek.  
 Poslanci OZ súhlasia, aby sa oprava realizovala v roku 2018. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo Žiadosť o opravu prístupovej cesty k rodinnému domu p. 
Stuchlíka Rudolfa, bytom  Kornica 1307 a prijalo uznesenie č. 412/2018. 
Hlasovanie: 
ZA: Vlasta Kašíková, Róbert Vlček, Ing. Radoslav Zajac, Pavol Dedič, Jana Foldinová 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Bod č. 16c) List č.j. 173/2018 od p. Hvižďa Miroslava, bytom Hlavice  
Jana Foldinová /zástupkyňa starostky/ - k listu od p. M. Hvižďa informovala, že schody na 
bytovom dome boli opravené minulý rok. V liste uvádza, že sa na schodoch šmýka - navrhuje 
tam urobiť nad schody nadstrešník, alebo vymeniť dlažbu. Ďalej informovala o stave 
bytového domu č.s. 1082.  
Róbert Vlček /poslanec obce/   – keď sa vyskytujú stále poruchy, je chyba buď v materiálu 
alebo si stavebný dozor neplnil svoju úlohu. Navrhuje zavolať znalca, aby posúdil v akom 
stave je bytovka. Ak je postavená zle, tak požadovať náhradu škody, lebo obec bytovku 
spláca. Ďalej sa opýtal, koľko je finančných prostriedkov vo fonde opráv na jednotlivé 
bytovky – informácie o výške finančných prostriedkov vo fonde opráv na jednotlivé bytovky 
poprosil pripraviť na ďalšie zasadnutie OZ. Ďalej sa opýtal, či je evidencia závad 
Jana Foldinová /zástupkyňa starostky/ - odpovedala, že evidencia závad sa vedie 
a posielajú to neustále danej firme, aby to riešila 
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/   - opýtal sa, či je vyjadrenie od stavebného dozoru 
uvedenej stavby? 



Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka OÚ/ - zápisy boli. Na kontrolných dňoch bola 
účastníkom aj obec 
Róbert Vlček /poslanec obce/   - navrhuje zavolať znalca v odbore stavebníctva, či je stavba 
zhotovená v súlade s projektom, či sú použité materiály, ktoré boli v projekte 
Jana Foldinová /zástupkyňa starostky/ - ďalej sa vyjadrila k listu od p. Hvižďa, že čo sa 
týka ihriska, je v pláne tento rok ho dokončiť, aby sa mohlo na ňom už hrať, prístrešok nad 
schody spoločne s dlažbou sa môžu realizovať. Je potrebná aj rekonštrukcia balkónov, ale 
z financií obce. 
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/   - navrhuje zistiť skutkový stav bytovky, aké investície 
by boli potrebné na opravu a na základe toho prijať stanovisko.  Teraz nevieme, koľko 
finančných prostriedkov je potrebné vyčleniť 
Róbert Vlček /poslanec obce/   - čo sa týka opráv, či si to vie obec vyriešiť vo vlastnej réžii, 
ak nie, je potrebné niekoho osloviť, aby to narozpočtovali 
Jana Foldinová /zástupkyňa starostky/ - obec to nemôže riešiť vo vlastnej réžii. Skúsi 
niekoho osloviť, aby sa mohlo začať s prácami 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie List Č.j. 173/2018 od p. Miroslava Hvižďa, 
bytom Hlavice č. 1296; navrhlo vedeniu obce odpovedať  na jednotlivé upozornenia 
uvedené v liste a v zmysle platnej  legislatívy vybrať dodávateľa na odstránenie závad na 
bytovom dome č. 1296 a prijalo uznesenie č. 413/2018. 
Hlasovanie: 
ZA: Vlasta Kašíková, Róbert Vlček, Ing. Radoslav Zajac, Pavol Dedič, Jana Foldinová 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo navrhlo vedeniu správy obce osloviť odborne spôsobilú osobu 
v odbore stavebníctva, ktorá vypracuje odborné stanovisko, či stavba bytovky č.s. 1082 bola 
vyhotovená v súlade so stavebnou dokumentáciou, aj čo sa týka použitých stavebných 
materiálov a prijalo uznesenie č. 414/2018.  
Hlasovanie: 
ZA: Vlasta Kašíková, Róbert Vlček, Ing. Radoslav Zajac, Pavol Dedič, Jana Foldinová 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
 
Bod č. 16d) Žiadosť o úľavu z poplatku za komunálny odpad – Ing. Z. 
Pavlechová, bytom Frýdek Místek 
Jana Foldinová /zástupkyňa starostky/ - predniesla žiadosť o úľavu z poplatku za 
komunálny odpad. 
 Poslanci OZ po prerokovaní žiadosti: 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje Žiadosť o úľavu z poplatku za komunálny odpad p. 
Ing. Zuzane Pavlechovej, bytom  Hlavice a prijalo uznesenie č. 415/2018. 
Hlasovanie: 
ZA: Vlasta Kašíková, Róbert Vlček, Ing. Radoslav Zajac, Pavol Dedič, Jana Foldinová 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
 
 
 



Bod č. 16e) Žiadosť o úľavu z poplatku za komunálny odpad – Mudr. 
Michalisko Jozef, bytom Brno 
Jana Foldinová /zástupkyňa starostky/ - predniesla žiadosť o úľavu z poplatku za 
komunálny odpa. 
 Poslanci OZ po prerokovaní žiadosti: 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje Žiadosť p. MUDr. Michaliska Jozefa, bytom Brno 
o oslobodenie od poplatku za odvoz  komunálneho odpadu a prijalo uznesenie č. 416/2018. 
Hlasovanie: 
ZA: Vlasta Kašíková, Róbert Vlček, Ing. Radoslav Zajac, Pavol Dedič, Jana Foldinová 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Bod č. 16f) Žiadosť o odpustenie poplatku za komunálny odpad 
Jana Foldinová /zástupkyňa starostky/ - predniesla žiadosť o odpustenie poplatku. 
Žiadateľka  prosí o odpustenie poplatku za dva roky na dve osoby, ktoré sa v rokoch 2012-
2014 skutočne nezdržiavali na území obce Klokočov. Zároveň žiada o splátkový kalendár 
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/  - je potrebné, aby doložila hodnoverné doklady, ktoré 
preukážu uvedenú skutočnosť 
Obecné zastupiteľstvo schválilo Žiadosť o splátkový kalendár na poplatok za komunálny 
odpad p. E. Ďurajovej, bytom  Klokočov  a odpustenie poplatkov za roky 2012-2014, po 
predložení potrebných dokladov na uplatnenie oslobodenia a prijalo uznesenie č. 417/2018. 
Hlasovanie: 
ZA: Vlasta Kašíková, Róbert Vlček, Ing. Radoslav Zajac, Pavol Dedič, Jana Foldinová 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Bod č. 16g) Informácia  k uzneseniu č.  387/2018 
Jana Foldinová /zástupkyňa starostky/ - podala informácie k uzneseniu č. 387/2018. 
Informovala poslancov o výške odmeny starostu a a zástupcu starostu  od roku 2005. Niektoré 
odmeny boli vyplatené neoprávnene. Odmeny boli vyplatené v rozpore s poriadkom 
odmeňovania. Nemali byť vyplatené. Podotkla, že im neboli poskytnuté všetky materiály, 
dochádzky,... Čo sa týka platu starostu, malo to byť prerokované každoročne. 
Anna Gulčíková /kontrolórka obce/ - dodala, že jedna odmena bola vyplatená skôr, ako 
bola schválená 
Jana Foldinová /zástupkyňa starostky/ - schválili sme odmenu starostke obce s tým, že ju 
schváliť môžeme, lebo ako vidíte odmeny sa schvaľovali 
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/  - čo sa týka uvedených vecí, ktoré majú v materiáloch, 
nevie sa k tomu vyjadriť, nakoľko v obecnom zastupiteľstve nebol. Ak tam sú veci v rozpore 
so zákonom a sú ešte napadnuteľné, treba v tom konať 
Jana Foldinová /zástupkyňa starostky/ - bola tu až od roku 2010 a schválili starostovi 
jedinú odmenu v percentách 
Pavol Dedič /poslanec obce/ - v materiáloch mu chýba ešte papier, koľko zobral on odmeny 
počas zastupovania starostky obce, koľko on zobral peňazí! 
Jana Foldinová /zástupkyňa starostky/ - v závere diskusie navrhla, aby sa urobil bilančný 
obecný list, čo za štyri roky sa urobilo, čo sa chystáme ešte urobiť, koľko dlhov sa vyplatilo. 
Uvedené skutočnosti o odmenách sa dajú do obecného listu a potom sa uvidí, či s tým 
pôjdeme ďalej na políciu.  
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie informácie   k uzneseniu č.  387/2018 -  o plate 
a odmene starostu a informácie  o odmene zástupcu starostu a prijalo uznesenie č. 
418/2018. 



Hlasovanie: 
ZA: Vlasta Kašíková, Róbert Vlček, Ing. Radoslav Zajac, Pavol Dedič, Jana Foldinová 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
 
Bod č. 16i) Žiadosť o opravu cesty Ing. J. Jarošová, bytom Hlavice, Kyčery  
Jana Foldinová /zástupkyňa starostky/ - predniesla predmetný bod rokovania. Cesta je 
v zlom stave, sú tam hlboké výmole. Navrhuje žiadosť zaradiť do poradovníka. 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Žiadosť od Ing. Jarošovej Jany, bytom Klokočov – 
Hlavice  o opravu cesty a prijalo uznesenie č. 419/2018 
Hlasovanie: 
ZA: Vlasta Kašíková, Róbert Vlček, Ing. Radoslav Zajac, Pavol Dedič, Jana Foldinová 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
 
Bod č. 16h) Doplnenie sadzobníka prenájmu traktora Zetor Fortera CL 110 
– Návrh 
Jana Foldinová /zástupkyňa starostky/ - máme nový traktor. Keby si ho niekto objednal na 
práce, tak aby sme ho vedeli účtovať 
Obecné zastupiteľstvo doplnenie položky Sadzobníka poplatkov – príloha č. 2 k Zásadám 
hospodárenia   a nakladania s majetkom obce Klokočov – Prenájom majetku obce: 
Prenájom traktora Zetor Forterra CL 110 – doprava: 1,50 Eur / 1 km + 5,80 Eur za   každú 
aj začatú hodinu čakania a prijalo uznesenie č. 420/2018. 
Hlasovanie: 
ZA: Vlasta Kašíková, Róbert Vlček, Ing. Radoslav Zajac, Pavol Dedič, Jana Foldinová 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka OÚ/ - v závere informovala poslancov, že z rozpočtu je 
potrebné vyčleniť finančné prostriedky vo výške 1000 €. Nakoľko prevádzkujeme novú 
kotolňu, je to stredný zdroj znečisťovania na životné prostredie, budeme potrebovať dať 
k žiadosti urobiť Správu z oprávneného merania emisií znečisťujúcich látok. Už oslovila 
firmy, aby vypracovali cenové ponuky. 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o vyhotovení správy oprávneného 
merania emisií  znečisťujúcich látok  na  kontajnerovej kotolni pri ZŠ Klokočov a prijalo 
uznesenie č. 421/2018. 
 
 
 
 
Celé zvukové nahrávky diskusií k jednotlivým bodom rokovania sú zverejnené na 
internetovej stránke obce a tvoria prílohu zápisnice. Prílohu zápisnice tvoria taktiež celé 
znenia uznesení z 29. zasadnutia OZ zo dňa 23. februára 2018. 
 
 
 
 
 



Z Á V E R  
 
 

Zástupkyňa starostky  obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie  ukončila. 
V Klokočove  23. februára 2018. 
Koniec 14:30 hod. 
 
 
 
Overovatelia: 
Róbert Vlček.................................................................................. 
 
Pavol Dedič ................................................................................... 
 
 
Zapisovateľka: 
Mgr. Paula Pápolová ..................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Veronika Haferová 
             starostka obce 
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