
Zápisnica z 32. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa  
24.05.2018 

________________________________________________________ 
 
Začiatok zasadnutia: 15:00 hod. 
 
Prítomní poslanci: Vlasta Kašíková  
                                Jana Foldinová     
                     Pavol Čagaľa 
                     Ing. Radoslav Zajac       
          Róbert Vlček                  
Ospravedlnení: Monika Jarošová            Príchod: 15.25 hod. 
    Jozef Gacho 
    Helena Rudinská 
    Pavol Dedič 
   
Prítomných poslancov bola nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, čím Obecné 
zastupiteľstvo bolo spôsobilé rokovať a uznášať sa. Tridsiate druhé  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. Nájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa – ambulancia 

praktického lekára pre dospelých 
6. Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2011 o pohrebníctve a prílohe č. 1 k VZN č. 5/2011 

o pohrebníctve – Prevádzkový poriadok cintorínov v Klokočove 
7. Nákup stoličkového výťahu do budovy bývalých prevádzok - schválenie 
8. Diskusia 
9. Záver 

 
Následne do návrhu programu rokovania doplnila body 
7b) Rekonštrukcia podlahových krytín na chodbe v budove bývalých prevádzok 
a v ambulancii praktického lekára 
 
Znenie návrhu na uznesenie:   OcZ schvaľuje  program  32. 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 6 Vlasta Kašíková, Jana Foldinová, Pavol Čagaľa, Ing. 
Radoslav Zajac, Róbert Vlček, Pavol Dedič 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum: 6/4      



Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstvo v Klokočov č. 457/2018 zo dňa 24.05.2018 
Obecné zastupiteľstvo v Klokočove 
A/ s c h v a ľ u j e  
     program  32. zasadnutia Obecného zastupiteľstva s doplnením 
 
Voľba návrhovej komisie a overovateľov 
 
Návrhová komisia:  Róbert Vlček, Pavol Čagaľa 
Overovatelia:              Ing. Radoslav Zajac, Pavol Dedič 
Zapisovateľka: Mgr. Paula Pápolová 
 
Nakoľko neboli žiadne pripomienky k návrhovej komisii, overovateľom a zapisovateľke, dala 
zástupkyňa starostky hlasovať. 
 
Hlasovanie: 

ZA 6 Vlasta Kašíková, Jana Foldinová, Pavol Čagaľa, Ing. 
Radoslav Zajac, Róbert Vlček, Pavol Dedič 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum: 6/4   
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstvo v Klokočov č. 458/2018 zo dňa 24.05.2018 
Obecné zastupiteľstvo v Klokočove 
A/ s c h v a ľ u j e  
Návrhová komisia: Róbert Vlček,  Pavol Čagaľa 
Overovatelia:  Ing. Radoslav Zajac, Pavol Dedič 
Zapisovateľka: Mgr. Paula Pápolová 
 
Bod č. 5 Nájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa – 
ambulancia praktického lekára pre dospelých 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania predniesla zástupkyňa starostky Jana 
Foldinová. Plocha na prenájom novému lekárovi je v celkovej výmere 76,39 m². Následne 
vysvetlila, že predtým bola výmera plochy väčšia, ale teraz je výmera znížená z dôvodu, že 
chodbu využívajú aj šoféri. Na základe hore uvedenej plochy sa budú lekárovi rátať náklady 
týkajúce sa vykurovania. Ďalej informovala, že lekár bude v ambulancii každý deň v čase od 
7:00 – 10:00 hod. a priestory, kde je ambulancia si vyžadovali veľké úpravy na základy 
návštevy Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, nakoľko stav ambulancie je 
nevyhovujúci. Riešili sme novú protišmykovú podlahovú krytinu na chodbe, taktiež 
v ambulancii. Je potrebné zakúpiť nové umyvateľné stoličky do čakárne, 3 prietokové 
ohrievače, dres do miestnosti zdravotnej sestry, vymaľovať a zabezpečiť bezbariérový prístup 
do ambulancie – to bude zabezpečené stoličkovým výťahom. Je potrebné zabezpečiť prívod 
elektrickej energie  k prietokovým ohrievačom aj k stoličkovému výťahu. Bude to veľká 
a nečakaná investícia vo výške cca 10.000 €. Do budúcna budeme musieť riešiť aj schody. 
Toto všetko musíme splniť a stihnúť aby sme dostali Rozhodnutie z RÚVZ na prevádzku 
novej ambulancie praktického lekára.   
 
Znenie návrhu na uznesenie:   a) prerokovalo návrh na prenájom nehnuteľného majetku vo 
vlastníctve obce Klokočov v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, na ktorý je potrebný 



súhlas 3/5 väčšiny všetkých poslancov 

b) schvaľuje 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 – nebytové priestory o celkovej výmere 76,39 m2 nachádzajúce sa na prvom 
poschodí stavby č. s. 1164 na parcele CKN 2383/3 v k.ú. Klokočov, obec Klokočov, okres 
Čadca, zapísanej na liste vlastníctva č. 1876 a uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových 
priestorov medzi prenajímateľom Obec Klokočov a nájomcom  RERTOM spol. s r.o., 
Predmier 307, 023 54  Turzovka, IČO: 36 436 232  za účelom poskytovania zdravotnej 
starostlivosti pre občanov. 
Cena 0,03 Eur / ročne + úhrady za poskytnuté služby spojené s prevádzkou nebytových 
priestorov. 
Doba nájmu 1 rok od uzatvorenia nájomnej zmluvy 
Dôvod hodný osobitného zreteľa je 

poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre občanov obce Klokočov, ako aj občanov iných 
obcí. 
Nakoľko neboli vznesené žiadne pripomienky k predmetnému bodu rokovania, dala 
zástupkyňa starostky hlasovať. 
Hlasovanie: 

ZA 6 Vlasta Kašíková, Jana Foldinová, Pavol Čagaľa, Ing. 
Radoslav Zajac, Róbert Vlček, Pavol Dedič 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum: 6/4   
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstvo v Klokočov č. 459/2018 zo dňa 24.05.2018 
a uznesenie bolo schválené.  
 
Bod č. 6 Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2011 o pohrebníctve a prílohe č. 1 k VZN č. 5/2011 
o pohrebníctve – Prevádzkový poriadok cintorínov v Klokočove 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania predniesla zástupkyňa starostky Jana 
Foldinová. Dňom 25.05.2018 vstupuje do platnosti nový zákon o ochrane osobných údajov. 
Predložený návrh Dodatku č. 1 je zosúladený s novým zákonom o ochrane osobných údajov 
 
Znenie návrhu na uznesenie:   a) berie na vedomie dôvodovú správu k návrhu Dodatku č. 1 
k VZN obce Klokočov č. 5/2011 o pohrebníctve a prílohe č. 1 k VZN č. 5/2011 
o pohrebníctve – Prevádzkový poriadok cintorínov v Klokočove   
b) schvaľuje Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Klokočov č. 5/2011 
o pohrebníctve a prílohe č. 1 k VZN č. 5/2011 o pohrebníctve – Prevádzkový poriadok 
cintorínov v Klokočove 
 
Nakoľko neboli vznesené žiadne pripomienky k predmetnému bodu rokovania, dala 
zástupkyňa starostky hlasovať. 
Hlasovanie: 

ZA 6 Vlasta Kašíková, Jana Foldinová, Pavol Čagaľa, Ing. 
Radoslav Zajac, Róbert Vlček, Pavol Dedič 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum: 6/4  



  
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstvo v Klokočov č. 460/2018 zo dňa 24.05.2018 a Dodatok 
č. 1 k VZN č. 5/2011 o pohrebníctve a prílohe č. 1 k VZN č. 5/2011 o pohrebníctve – 
Prevádzkový poriadok cintorínov v Klokočove bol schválený. 
 
Bod č. 7a) Nákup stoličkového výťahu do budovy bývalých prevádzok - schválenie 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania predniesla zástupkyňa starostky Jana 
Foldinová. Tento bod sa prejednával aj na pracovnom stretnutí poslancov, ktoré sa konalo dňa            
v kancelárii starostky obce. Následne poslancov OZ informovala o cenových ponukách 
stoličkového výťahu a nájazdovej rampe. Je potrebné ešte osloviť elektrikára, aby sa zhotovili 
elektrické zásuvky ku kreslu, aj k prietokovým ohrievačom v 3 miestnosťach.                      
 
Príchod Monika Jarošová 15:25 hod. 

 

Znenie návrhu na uznesenie:   a) schvaľuje  
nákup stoličkového výťahu spĺňajúci požiadavky citované vo Vestníku Ministerstva 
Zdravotníctva SR – Výnos MZ SR č. 09812/2008 o minimálnych požiadavkách na personálne  
zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení 
do budovy bývalých prevádzok, ktorým bude zabezpečený bezbariérový vstup do priestorov 
ambulancie v Klokočove 
 
Nakoľko neboli vznesené žiadne pripomienky k predmetnému bodu rokovania, dala 
zástupkyňa starostky hlasovať. 
Hlasovanie: 

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

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum: 7/4   
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstvo v Klokočov č. 461A/2018 zo dňa 24.05.2018 
a uznesenie bolo schválené. 
 

7b) Rekonštrukcia podlahových krytín na chodbe v budove bývalých prevádzok      
a v ambulancii praktického lekára - informácie 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania predniesla zástupkyňa starostky Jana 
Foldinová. Poslancom OcZ dala kolovať cenové ponuky na PVC podlahu a dlažbu, ktorá 
bude použitá do budovy bývalých prevádzok OÚ a do ambulancie lekára. Informovala 
poslancov, že sa začalo s prípravou podlahy na dlaždenie v budove bývalých prevádzok, 
nakoľko sme v časovej tiesni. Pri zisťovaní cenových ponúk PVC krytiny a dlažby sa 
rozhodlo pre dlažbu z dôvodu trvácnosti dlažby a pomerne rovnakej ceny pre PVC a pre 
dlažbu.  
 
Znenie návrhu na uznesenie:   B/ berie  na   vedomie  
informácie o potrebe rekonštrukcie podlahy a podlahových krytín v budove bývalých 
prevádzok, rekonštrukcie podlahy a podlahových krytín v ambulancii lekára a chodby 
a vybavenie potrebným materiálno-technickým vybavením ambulancie v predpokladanej 
výške celkových nákladov 3000 € 



 
Nakoľko neboli vznesené žiadne pripomienky k predmetnému bodu rokovania, dala 
zástupkyňa starostky hlasovať. 
Hlasovanie: 

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

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum: 7/4   
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstvo v Klokočov č. 461B/2018 zo dňa 24.05.2018  
 
Diskusia: 
Jana Foldinová /zástupkyňa starostky/ – podala informácie k opravám našich ciest. 
Oslovila viacero firiem, čo by bolo najvhodnejšie na opravu ciest. Oslovila firmu, ktorá robí 
opravu ciest, ktorí zatmeľujú výtlky tzv. tryskovou metódou. Na skúšku sa touto metódou 
vyspravila spodná cesta ku kostolu a  druhé auto sa použilo do lokality Kornica – stará cesta. 
Následne navrhla poslancom, aby sa po skončení OcZ šli pozrieť na tieto opravené cesty. 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – bola sa na mieste  pozrieť. Technológia vyzerá dobre -
min 5 rokov by to malo vydržať. Keď príde aj búrka – vyzerá to tak, že to nezmyje.  
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/ - opýtal sa, či sa táto metóda používa len na výtlky 
a koľko je na to záruka 
Jana Foldinová /zástupkyňa starostky/ - táto metóda sa nedá použiť všade – len tam, kde 
bol asfalt. Pokladá sa to na vyčistenú plochu. Ostatné cesty sa robia lopušným kameňom 
alebo výfrezom. Čo sa týka záruky – je nato záruka 12 mesiacov 
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/ - všetci vieme, aké cesty sú.  Ak je táto metóda 
výhodnejšia a lepšia, súhlasí, aby cesty takto vyspravili. Dodal, aby sa pri opravách skutočne 
postupovalo podľa poradovníka. Zástupkyni starostky vyjadril za túto metódu opravy ciest 
pochvalu, že priniesla niečo nové 

Pozn. Po skončení Obecného zastupiteľstva, prítomní poslanci sa boli pozrieť do 

terénu na vyspravenú cestu spomínanou metódou. 

Jana Foldinová /zástupkyňa starostky/ - ďalej informovala, že sa stala škodová udalosť na 
verejnom osvetlení. Potrhané je cca 200 m el. vedenia. Nakoľko sa vinník ešte nepriznal, 
odstúpila túto vec na políciu, lebo škoda nie je malá.  
Mgr. Paula Pápolová /pracovníčka OÚ/ - podala informácie k obecnému rozhlasu. Bola 
veľká porucha na obecnom rozhlase. Začal nám vypadávať rozhlas v celej obci, okrem teda 
lokalít, kde je nový rozšírený rozhlas.  Rozhlas sa aj opravoval, prechádzalo sa el. vedenie po 
celej obci. Niektoré miesta sa v teréne opravili, ale bola by potreba niektoré časti el. kábla 
úplne nanovo vymeniť. Problém bol aj v ústredni nakoľko je slabá. Preto máme na 21 dní 
požičaný na skúšku zosilovač.  
Róbert Vlček /poslanec obce/ - opýtal sa, v akom štádiu sú balkóny na bytovke na 
Hlaviciach, ktoré sa mali opravovať a či bolo stretnutie týkajúce sa bytovky č.s. 1082 
Jana Foldinová /zástupkyňa starostky/ - v súčasnej dobe sa vyberá firma, ktorá bude práce 
vykonávať. Čo sa týka stretnutia ohľadne novej bytovky, bolo zvolané stretnutie, ale nikto sa 
nedostavil. Pán Barnáš od nás požaduje, aby sme mu opravy zaplatili. Obec reklamovala 
závady a boli poslané p. Chudejovi. V byte č. 4 je taktiež nedokončená oprava, je tam 
problém s vodou. 



Róbert Vlček /poslanec obce/ - opäť im napísať s tým, že ak sa nedostavia, obec pristúpi 
k tomu, že si to obec bude opravovať na vlastné náklady, s tým, že nám ich budú refundovať 
a podáme na nich žalobu.  
Jana Foldinová /zástupkyňa starostky/ - k právnikovi má pripravené všetky podklady. 
Využili sme už veľa možností dohodnúť sa s nimi na odstraňovaní závad 
Róbert Vlček /poslanec obce/ - opýtal sa na rozširovanie verejného osvetlenia 
Jana Foldinová /zástupkyňa starostky/  – informovala poslancov OZ, že momentálne sa 
vymieňajú staré svietidlá za nové a postupne sa prikročí k žiadostiam. K rozšíreniu svetiel cca 
49 svietidiel, musíme viesť svoju kabeláž. Čo sa týka výmeny svetiel, na niektoré drevené 
stĺpy nemôžu ísť dlhšie výložníky, lebo sú staré a neudržali by dlhší výložník.  
Pavol Dedič /poslanec obce/ - ak by bolo možné natočiť cca 30 cm svetlo v lokalite 
u Mudríka, tak aby svietilo na križovatku, lebo keď išli občania z Podjavorovej, hovorili, že 
tam nesvieti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Z Á V E R  
 
 

Zástupkyňa starostky  obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie  ukončila. 
V Klokočove  24. mája 2018. 
Koniec 16:30 hod. 
 
 
 
Overovatelia: 
Ing. Radoslav Zajac................................................................................. 
 
Pavol Dedič............................................................................................. 
 
 
Zapisovateľka: 
Mgr. Paula Pápolová ..................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Veronika Haferová 
             starostka obce 
 
                       Jana Foldinová 
                poverená zastupovaním 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha 
 
 
 
 


