ZÁPISNICA
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Klokočov zo
14. decembra 2018

________________________________________________________
Začiatok zasadnutia: 09:00 h.
Prítomní poslanci: Vlasta Kašíková
Mgr. Jozef Gondek
Veronika Haferová
Ing. Radoslav Zajac
Ján Hruška
Štefan Želiecký
Ján Mudrík
Ospravedlnení: Pavol Čagaľa
Róbert Vlček
Prítomných poslancov bola nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, čím Obecné
zastupiteľstvo bolo spôsobilé rokovať a uznášať sa. Druhé zasadnutie OcZ otvorila a viedla
starostka obce Klokočov Jana Foldinová, ktorá zároveň privítala prítomných.
Voľba návrhovej komisie a overovateľov
Návrhová komisia:
Overovatelia:
Zapisovateľka:

Vlasta Kašíková, Ján Hruška
Veronika Haferová, Štefan Želiecký
Mgr. Paula Pápolová

Hlasovanie:
ZA
PROTI
ZDRŽAL SA
HLASOVANIA

6
0
0

Mgr. Jozef Gondek, Veronika Haferová, Ján Hruška,
Vlasta Kašíková, Ing. Radoslav Zajac, Štefan Želiecký
-

Prítomnosť/kvórum: 6/4
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 16/2018 zo dňa 14.12.2018
Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva
Na druhom zasadnutí zložil novozvolený poslanec Ján Mudrík sľub poslanca, ktorý prečítal
a potvrdil svojim podpisom.
Vzhľadom na skutočnosť, že novozvolený poslanec Pavol Čagaľa sa zo zasadnutia
ospravedlnil, svoj sľub poslanca zloží na najbližšom OcZ, ktorého sa zúčastní.
Návrh na uznesenie: OcZ berie na vedomie zloženie sľubu poslanca Jána Mudríka podľa §
26 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení.

Hlasovanie:

ZA

PROTI
ZDRŽAL SA
HLASOVANIA

7

0
0

Mgr. Jozef Gondek, Veronika Haferová, Ján Hruška,
Vlasta Kašíková, Ing. Radoslav Zajac, Štefan Želiecký,
Ján Mudrík
-

Prítomnosť/kvórum: 7/4
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 17/2018 zo dňa 14.12.2018
Schválenie programu rokovania
Starostka obce Jana Foldinová predniesla návrh programu rokovania 2. zasadnutia OcZ Obce
Klokočov. Do návrhu programu rokovania boli doplnené body 23g) Informácie k Miestnej
akčnej skupine Krajšie Kysuce; 23h) Žiadosť o prehodnotenie zmeny autobusového spoja č.
502403014;
Návrh programu rokovania
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Zloženie sľubu novozvolených poslancov
5. Schválenie programu rokovania
6. Správa o plnení uznesení z posledných zastupiteľstiev
7. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu programového rozpočtu obce Klokočov na
rok y2019 – 2021
8. a) Programový rozpočet obce Klokočov na rok 2019 – Návrh
b) Rozpočet ZŠ Klokočov na rok 2019 – Návrh
c) Rozpočet MŠ Klokočov na rok 2019 – Návrh
d) Rozpočet CVČ Klokočov na rok 2019 – Návrh
e) VZN 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 –
Novelizácia č. 10/2018
9. Rozpočtové opatrenie č. 6/2018
10. VZN o miestnych daniach na rok 2019 – doplnenie
11. Žiadosť o finančnú dotáciu na Centrum voľného času na rok 2019 – žiadateľ
Rímskokatolícka cirkev Žilinská diecéza
12. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku – žiadateľ Základná organizácia
Slovenského zväzu včelárov Turzovka
13. Správa z vykonania inventarizácií finančných hotovostí
14. Správa kontrolórky obce z vykonanej kontroly na základe plánu kontrolnej činnosti
15. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2019
16. Voľba členov do komisií zriadených Obcou Klokočov
17. Návrh na predĺženie doby nájmu bytu č. 3, Hlavice č.s. 1083 z dôvodu hodného
osobitného zreteľa žiadateľovi A. Machovi
18. Schválenie inventarizačných komisií
19. Schválenie odpredaja pozemku – R. Janešík, J. Janešíková, bytom Klokočov
20. Schválenie odpredaja pozemku – J. Čagala, V. Čagalová, bytom Klokočov
21. Žiadosť o odpredaj parciel – J. Brezina, M. Brezinová, bytom Klokočov
22. Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Klokočove na rok 2019
23. Rôzne
a) Žiadosť o opravu cesty – A. Mudríková, bytom Klokočov

b) Žiadosť o rozšírenie verejného osvetlenia a opravu cesty – J. Ferenčák, za
žiadateľov časti obce Kornica
c) Žiadosť o opravu cesty – M. Valčuha, bytom Klokočov
d) Informácia o nadobudnutí majetku do vlastníctva obce
e) Informácie k Miestnej akčnej skupine Krajšie Kysuce;
f) Žiadosť o prehodnotenie zmeny autobusového spoja č. 502403014
24. Diskusia
25. 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 2. zasadnutia Obecného
zastupiteľstva s doplnením
Starostka obce dala o návrhu programu rokovania hlasovať.
Hlasovanie:
ZA

PROTI
ZDRŽAL SA
HLASOVANIA

7

0
0

Mgr. Jozef Gondek, Veronika Haferová, Ján Hruška,
Vlasta Kašíková, Ing. Radoslav Zajac, Štefan Želiecký,
Ján Mudrík
-

Prítomnosť/kvórum: 7/4
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 18/2018 zo dňa 14.12.2018
Následne starostka obce privítala starostu obce Raková Antóna Heglasa, ktorý podal
informácie k Miestnej akčnej skupine Krajšie Kysuce. Poslancov OcZ informoval o priebehu
založenia občianskeho združenia MAS KK a na čo by mohla Obec Klokočov čerpať finančné
prostriedky v rámci združenia Miestnej akčnej skupiny Krajšie Kysuce /MAS KK/. Ako
združenie dostaneme určitý balík finančných prostriedkov a rozhodne samo, ako sa finančné
prostriedky použijú. Bola vypracovaná stratégia, na základe ktorej MAS KK dostane určitý
obnos finančných prostriedkov. Ďalej informoval poslancov, z akého dôvodu, žiadali návratný
finančný príspevok na rozbeh kancelárie MAS KK. Dodal, že veľmi dlho sa vybavovali
náležitosti, len zakiaľ mohli začať fungovať. Teraz je potrebné, aby sa obec Klokočov
rozhodla a porozmýšľať, čo chceme v obci robiť. V 1. štvrťroku 2019 už môže obec
Klokočov podať žiadosť na získanie finančných prostriedkov.
Bod č. 10 VZN o miestnych daniach na rok 2019 – doplnenie
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu podala Ing. V. Gajdičiarová, pracovníčka OÚ. Na
poslednom zasadnutí OcZ bolo prerokované VZN o miestnych daniach. Ďalej informovala
o doplnení k VZN v § 15 a doplnenie príloh , ktoré obdržali poslanci v materiáloch. Dodala,
že do VZN ďalej doplňuje v §15 , že „daň za ubytovanie vyberá a ručí zaň platiteľ dane“.
Znenie návrhu na uznesenie: OcZ schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2018
o miestnych daniach na území Obce Klokočov na rok 2019 so zapracovanými pripomienkami
Hlasovanie:
ZA

PROTI
ZDRŽAL SA
HLASOVANIA

Prítomnosť/kvórum: 7/5

7

0
0

Mgr. Jozef Gondek, Veronika Haferová, Ján Hruška,
Vlasta Kašíková, Ing. Radoslav Zajac, Štefan Želiecký,
Ján Mudrík
-

Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 19/2018 zo dňa 14.12.2018
Bod č. 11 Žiadosť o finančnú dotáciu na Centrum voľného času na rok 2019 – žiadateľ
Rímskokatolícka cirkev Žilinská diecéza
Vstupnú informáciu k predmetnej žiadosti predniesla Ing. J. Horčičáková, pracovníčka OÚ.
Žiadosť sa týka žiačky, ktorá má v obci Klokočov trvalý pobyt a je umiestnená v zariadení
mimo obec Klokočov.
Znenie návrhu na uznesenie: OcZ schvaľuje Žiadosť o finančnú dotáciu na Centrum
voľného času na rok 2019, ktorej žiadateľom je Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza
v sume 50 €.
Nakoľko poslanci nemali k predmetnému bodu žiadne pripomienky, starostka obce dala
o návrhu na uznesenie hlasovať.
Hlasovanie:
ZA

7

PROTI
ZDRŽAL
HLASOVANIA

SA

Mgr. Jozef Gondek, Veronika Haferová, Ján Hruška,
Vlasta Kašíková, Ing. Radoslav Zajac, Štefan Želiecký,
Ján Mudrík
-

0
0

Prítomnosť/kvórum: 7/4
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 20/2018 zo dňa 14.12.2018
Bod č. 12 Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku – žiadateľ Základná organizácia
Slovenského zväzu včelárov Turzovka
Vstupnú informáciu k predmetnej žiadosti predniesla Ing. J. Horčičáková, pracovníčka OÚ.
Na zasadnutí finančnej komisie sa dohodli, že by obec poskytla včelárom príspevok vo výške
100€, keďže vo zväze včelárov sú aj včelári z obce Klokočov.
V diskusii poslanci OcZ súhlasili s poskytnutím príspevku vo výške 100€ pre zväz
včelárov.
Znenie návrhu na uznesenie: OcZ schvaľuje Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku
vo výške 100 € Základnej organizácii Slovenského zväzu včelárov v Turzovke.
Nakoľko poslanci nemali k predmetnému bodu žiadne pripomienky, starostka obce dala
o návrhu na uznesenie hlasovať.
Hlasovanie:
ZA

PROTI
ZDRŽAL SA
HLASOVANIA

7

0
0

Mgr. Jozef Gondek, Veronika Haferová, Ján Hruška,
Vlasta Kašíková, Ing. Radoslav Zajac, Štefan Želiecký,
Ján Mudrík
-

Prítomnosť/kvórum: 7/4
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 21/2018 zo dňa 14.12.2018.

Bod č. 5 Správa o plnení uznesení z posledných zastupiteľstiev
Jozef Gondek /poslanec obce/ - opýtal sa na plnenie uznesenia č. 376/2018, kde je uvedené,
že občania nedovolili vstup na pozemok – ako sa pokračuje v takomto prípade
Jana Foldinová /starostka obce/ - pokiaľ žiadatelia nemajú zabezpečený vstup na pozemok
od majiteľov pozemku, obec nemôže realizovať práce – v tomto konkrétnom prípade sa
jednalo o rozšírenie verejného osvetlenia.
Znenie návrhu na uznesenie: OcZ berie na vedomie Správu o plnení uznesení z posledných
zastupiteľstiev ako informatívnu.
Nakoľko poslanci nemali k predmetnému bodu žiadne ďalšie otázky, starostka obce dala
o návrhu na uznesenie hlasovať.
Hlasovanie:
ZA

PROTI
ZDRŽAL SA
HLASOVANIA

7

0
0

Mgr. Jozef Gondek, Veronika Haferová, Ján Hruška,
Vlasta Kašíková, Ing. Radoslav Zajac, Štefan Želiecký,
Ján Mudrík
-

Prítomnosť/kvórum: 7/4
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 22/2018 zo dňa 14.12.2018.
Bod č. 7 Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu programového rozpočtu obce Klokočov
na roky 2019 – 2021
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podala Anna Gulčíková, kontrolórka
obce. Pri tvorbe rozpočtu sme nedisponovali s informáciou, aký je príjem z podielových daní.
Do zápisnice žiada uviesť, že nám nesúhlasí počet obyvateľov na matrike s centrálnou
databázou štatistického úradu. Je tam rozdiel 12 občanov, čo predstavuje sumu cca 4290 €.
Veronika Haferová /poslankyňa obce/ - navrhuje, aby kontrolórka obce dohliadla, či sedí
stav obyvateľov v matrike so stavom štatistického úradu
Znenie návrhu na uznesenie: OcZ berie na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky
k návrhu programového rozpočtu Obce Klokočov na roky 2019 -2021.
Starostka obce dala o návrhu uznesenia hlasovať.
Hlasovanie:
ZA

PROTI
ZDRŽAL SA
HLASOVANIA

7

0
0

Mgr. Jozef Gondek, Veronika Haferová, Ján Hruška,
Vlasta Kašíková, Ing. Radoslav Zajac, Štefan Želiecký,
Ján Mudrík
-

Prítomnosť/kvórum: 7/4
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 23/2018 zo dňa 14.12.2018

Bod č. 8 Rozpočet pre ZŠ, ŠJ, ŠKD, MŠ, CVČ Klokočov na rok 2019 - Návrh

Rozpočet pre ZŠ Klokočov pre rok 2019 - Návrh
Vstupnú informáciu k návrhu rozpočtu pre ZŠ Klokočov predniesla Ing. Jarmila Krišťáková,
riaditeľka ZŠ Klokočov. V predloženom rozpočte pre ZŠ, ŠJ, a ŠKD sa upravovali mzdy,
z dôvodu že od 1.01.2019 sa upravujú tabuľky pedagogických a nepedagogických
zamestnancov. Ďalším problémom bude školská jedáleň – ministerstvo schválilo, že každý
žiak bude mať stravu zadarmo a od septembra 2019 pribudne 100 stravníkov, takže sa bude
musieť riešiť kapacita jedálne.
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ - pri schvaľovaní obecného rozpočtu, je potrebné určiť
priority – či v roku 2019 pôjdu finančné prostriedky do opráv ciest alebo sa začne niečo robiť
s jedálňou, nakoľko kapacitne sa stravníci do jedálne nepomestia. Jedáleň nie je
rekonštruovaná vôbec. Treba v rozpočte zvážiť priority, čo sa ide schváliť.
Jana Foldinová /starostka obce/ - jej prioritou je oprava komunikácií. Po cestách sa nedá
chodiť, navrhuje uberať z iných kapitol rozpočtu a nie z komunikácií.
Znenie návrhu na uznesenie: OcZ schvaľuje Rozpočet pre ZŠ, ŠJ a ŠKD Klokočov na rok
2019.
Nakoľko poslanci nemali k predmetnému bodu žiadne ďalšie otázky, starostka obce dala
o návrhu na uznesenie hlasovať.
Hlasovanie:
ZA

PROTI
ZDRŽAL SA
HLASOVANIA

7

0
0

Mgr. Jozef Gondek, Veronika Haferová, Ján Hruška,
Vlasta Kašíková, Ing. Radoslav Zajac, Štefan Želiecký,
Ján Mudrík
-

Prítomnosť/kvórum: 7/4
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 24A/2018 zo dňa 14.12.2018.
Rozpočet pre MŠ Klokočov pre rok 2019 - Návrh
Vstupnú informáciu k návrhu rozpočtu pre MŠ Klokočov podala Bc. Ingrid Časnochová,
riaditeľka MŠ Klokočov. Navýšila sa položka mzdy, z dôvodu že je prijatá nová pani
učiteľka. V bežných výdavkoch sa nenavýšilo nič. Čo sa týka interiérového a exteriérového
vybavenia – bude sa postupne meniť osvetlenie v každej triede.
Jozef Gondek /poslanec obce/ - navrhuje v rozpočte znížiť osobné príplatky a odmeny
Znenie návrhu na uznesenie: OcZ schvaľuje Rozpočet pre MŠ Klokočov na rok 2019.
Starostka obce dala o návrhu na uznesenie hlasovať.
Hlasovanie:
ZA
PROTI
ZDRŽAL SA
HLASOVANIA

6
0
1

Veronika Haferová, Ján Hruška, Vlasta Kašíková, Ing.
Radoslav Zajac, Štefan Želiecký, Ján Mudrík
Mgr. Jozef Gondek,

Prítomnosť/kvórum: 7/4
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 24B/2018 zo dňa 14.12.2018.

Rozpočet pre CVČ Klokočov pre rok 2019 - Návrh

Vstupnú informáciu k návrhu rozpočtu pre CVČ Klokočov podal PaedDr. Ľubomír Kadura,
riaditeľ CVČ Klokočov. Došlo k miernym úpravám na mzdy, ktoré sa budú meniť od
1.01.2019. Čo sa týka bežných výdavkov, najviac finančných prostriedkov pôjde na športové
vybavenie do telocvične, plánujú dokúpiť 1ks heligónky.
Znenie návrhu na uznesenie: OcZ schvaľuje Rozpočet pre CVČ Klokočov na rok 2019.
Starostka obce dala o návrhu na uznesenie hlasovať.
Hlasovanie:
ZA
PROTI
ZDRŽAL SA
HLASOVANIA

6
0
1

Veronika Haferová, Ján Hruška, Vlasta Kašíková, Ing.
Radoslav Zajac, Štefan Želiecký, Ján Mudrík
Mgr. Jozef Gondek,

Prítomnosť/kvórum: 7/4
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 24C/2018 zo dňa 14.12.2018.
VZN 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 – Novelizácia č.
10/2018
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podala Ing. J. Horčičáková, pracovníčka
OÚ. V uvedenom VZN sú uvedené presné sumy, ktoré sa schvaľujú školským zariadeniam
a ktoré budú zaradené do rozpočtu Obce Klokočov.
Znenie návrhu na uznesenie: OcZ schvaľuje Novelizáciu č. 10/2018 Všeobecne záväzného
nariadenia č. 3/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
a školských zariadení so sídlom na území obce Klokočov
Starostka obce dala o návrhu na uznesenie hlasovať.
Hlasovanie:
ZA
PROTI
ZDRŽAL SA
HLASOVANIA

6
0
1

Veronika Haferová, Ján Hruška, Vlasta Kašíková, Ing.
Radoslav Zajac, Štefan Želiecký, Ján Mudrík
Mgr. Jozef Gondek,

Prítomnosť/kvórum: 7/5
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 24D/2018 zo dňa 14.12.2018.
Programový rozpočet Obce Klokočov pre rok 2019 - Návrh
Vstupnú informáciu k návrhu rozpočtu Obce Klokočov pre rok 2019 podala Ing. Jana
Horčičáková, pracovníčka OÚ. Informovala, že rozpočet je vyrovnaný. Následne informovala
poslancov o jednotlivých položkách rozpočtu.
Jana Foldinová /starostka obce/ - navrhuje v rozpočte vyčleniť návratný finančný príspevok
na rozbeh kancelárie Miestnej akčnej skupiny Krajšie Kysuce. Ďalej je potrebné sa
rozhodnúť, či budeme robiť v obci cesty, rozširovať rozhlas alebo riešiť žiadosti na
osvetlenie. Jej prioritou sú cesty.
Ing. Radoslav Zajac/poslanec obce/ - navrhuje taktiež vyčleniť aj finančné prostriedky na
spoluúčasti projektov, v prípade, ak by sa obec zapájala do výziev

Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ - na zasadnutí finančnej komisie sa členovia zhodli, aby
sa zverejnil harmonogram – žiadosti o opravy ciest, rozhlasu, verejného osvetlenia, ktoré boli
schválené a ktoré sa už realizovali, aby občania vedeli, čo a kedy môžu očakávať
V diskusii sa poslanci zhodli a finančné prostriedky boli prioritne vyčlenené na
spoluúčasť projektov, opravu ciest, rozšírenie rozhlasu.
Znenie návrhu na uznesenie: OcZ A. schvaľuje Programový rozpočet Obce Klokočov na
rok 2019 s úpravami;
B. OcZ berie na vedomie Programový rozpočet Obce Klokočov na roky 2020-2021;
Starostka obce dala o návrhu na uznesenie hlasovať.
Hlasovanie:
ZA

PROTI
ZDRŽAL SA
HLASOVANIA

7

0
0

Mgr. Jozef Gondek,Veronika Haferová, Ján Hruška,
Vlasta Kašíková, Ing. Radoslav Zajac, Štefan Želiecký,
Ján Mudrík
-

Prítomnosť/kvórum: 7/4
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 25/2018 zo dňa 14.12.2018.
Bod č. 9 Rozpočtové opatrenie č. 6/2018 - Návrh
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podala Ing. J. Horčičáková, pracovníčka
OÚ. Rozpočtové opatrenie je predložené z dôvodu, že sa očakáva zvýšenie podielových daní.
Pokrývajú sa výdavky na zazimovanie stavby zbrojnice DHZO, výdavky za odvoz
komunálneho odpadu.
Ján Hruška /poslanec obce/ - informoval, že rozostavanú budovu hasičskej zbrojnice bolo
potrebné zazimovať, a aj kvôli hasičskej technike
Znenie návrhu na uznesenie: OcZ schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 6/2018 bez úprav
Nakoľko poslanci nemali k predmetnému bodu žiadne pripomienky, starostka obce
dala o návrhu na uznesenie hlasovať.
Hlasovanie:
ZA

PROTI
ZDRŽAL SA
HLASOVANIA

7

0
0

Mgr. Jozef Gondek,Veronika Haferová, Ján Hruška,
Vlasta Kašíková, Ing. Radoslav Zajac, Štefan Želiecký,
Ján Mudrík
-

Prítomnosť/kvórum: 7/4
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 26/2018 zo dňa 14.12.2018.
Bod č. 13 Správa z vykonania inventarizácií finančných hotovostí
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podala Anna Gulčíková, kontrolórka
obce. Informovala aj nových poslancov, že správu predkladá každý mesiac, na základe
požiadavky pracovníčky, ktorá tam pracuje. Stav pokladničnej hotovosti súhlasí so stavom
uvedeným v pokladničnej knihe.

Znenie návrhu na uznesenie: OcZ berie na vedomie Správu kontrolórky obce z vykonania
inventarizácií finančných hotovostí
Nakoľko poslanci nemali k predmetnému bodu žiadne otázky, starostka obce dala
o návrhu na uznesenie hlasovať.
Hlasovanie:
ZA

PROTI
ZDRŽAL SA
HLASOVANIA

7

0
0

Mgr. Jozef Gondek,Veronika Haferová, Ján Hruška,
Vlasta Kašíková, Ing. Radoslav Zajac, Štefan Želiecký,
Ján Mudrík
-

Prítomnosť/kvórum: 7/4
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 27/2018 zo dňa 14.12.2018.
Bod č. 14 Správa kontrolórky obce z vykonanej kontroly na základe plánu kontrolnej
činnosti
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podala Anna Gulčíková, kontrolórka
obce. Kontrola použitia poskytnutej dotácie z rozpočtu obce DHZO Klokočov v r. 2017 bola
vykonaná na základe plánu kontrolnej činnosti schváleného uznesením č. 479/2018.
Znenie návrhu na uznesenie: OcZ berie na vedomie Správu kontrolórky obce z vykonanej
kontroly na základe plánu kontrolnej činnosti
Nakoľko poslanci nemali k predmetnému bodu žiadne otázky, starostka obce dala
o návrhu na uznesenie hlasovať.
Hlasovanie:
ZA

PROTI
ZDRŽAL SA
HLASOVANIA

7

0
0

Mgr. Jozef Gondek,Veronika Haferová, Ján Hruška,
Vlasta Kašíková, Ing. Radoslav Zajac, Štefan Želiecký,
Ján Mudrík
-

Prítomnosť/kvórum: 7/4
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 28/2018 zo dňa 14.12.2018.
Bod č. 15 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2019
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podala Anna Gulčíková, kontrolórka
obce.
Znenie návrhu na uznesenie: OcZ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
Obce Klokočov na I. polrok 2019.
Nakoľko poslanci nemali pripomienky ani doplňujúci bod do návrhu plánu kontrolnej
činnosti kontrolórky obce, starostka obce dala o návrhu na uznesenie hlasovať.
Hlasovanie:
ZA

PROTI
ZDRŽAL SA
HLASOVANIA

7

0
0

Mgr. Jozef Gondek,Veronika Haferová, Ján Hruška,
Vlasta Kašíková, Ing. Radoslav Zajac, Štefan Želiecký,
Ján Mudrík
-

Prítomnosť/kvórum: 7/4
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 29/2018 zo dňa 14.12.2018.
Bod č. 16 Voľba členov do komisií zriadených Obcou Klokočov
Predsedkyňa Komisie finančnej Vlasta Kašíková navrhla do komisie členov:
Monika Jarošová, Štefan Želiecký, Ing. Jana Horčičáková
Hlasovanie:
ZA

PROTI
ZDRŽAL SA
HLASOVANIA

7

0
0

Mgr. Jozef Gondek, Veronika Haferová, Ján Hruška,
Vlasta Kašíková, Ing. Radoslav Zajac, Štefan Želiecký,
Ján Mudrík
-

Prítomnosť/kvórum: 7/4
Predsedkyňa Komisie školstva, kultúry a športu Veronika Haferová navrhla do komisie
členov:
Mgr. Paula Pápolová, Zdenka Stopková, Ing. Jarmila Krišťáková, Miroslava Menšíková
Hlasovanie:
ZA

PROTI
ZDRŽAL SA
HLASOVANIA

7

0
0

Mgr. Jozef Gondek, Veronika Haferová, Ján Hruška,
Vlasta Kašíková, Ing. Radoslav Zajac, Štefan Želiecký,
Ján Mudrík
-

Prítomnosť/kvórum: 7/4
Predseda Komisie dopravy a výstavby Ján Hruška navrhol do komisie členov:
Pavol Marec, Ján Horčičák, Pavol Dedič, Štefan Valčuha,ml.
Hlasovanie:
ZA

PROTI
ZDRŽAL SA
HLASOVANIA

7

0
0

Mgr. Jozef Gondek, Veronika Haferová, Ján Hruška,
Vlasta Kašíková, Ing. Radoslav Zajac, Štefan Želiecký,
Ján Mudrík
-

Prítomnosť/kvórum: 7/4
Predseda Komisie regionálneho rozvoja a eurofondov Ing. Radoslav Zajac navrhol do komisie
členov:
Mgr. Zuzana Nováková, Ing. Peter Kubošek, Mgr. Jozef Gondek
Hlasovanie:
ZA

PROTI
ZDRŽAL SA
HLASOVANIA

Prítomnosť/kvórum: 7/4

7

0
0

Mgr. Jozef Gondek, Veronika Haferová, Ján Hruška,
Vlasta Kašíková, Ing. Radoslav Zajac, Štefan Želiecký,
Ján Mudrík
-

Predseda Komisie sociálno – zdravotnej určí svojich členov na ďalšom zasadnutí OcZ Obce
Klokočov
Hlasovanie:
ZA

PROTI
ZDRŽAL SA
HLASOVANIA

7

0
0

Mgr. Jozef Gondek, Veronika Haferová, Ján Hruška,
Vlasta Kašíková, Ing. Radoslav Zajac, Štefan Želiecký,
Ján Mudrík
-

Prítomnosť/kvórum: 7/4
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 30/2018 zo dňa 14.12.2018.
Bod č. 17 Návrh na predĺženie doby nájmu bytu č. 3, Hlavice č.s. 1083 z dôvodu hodného
osobitného zreteľa žiadateľovi A. Machovi
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podala Elena Stopková, pracovníčka
OÚ. Žiadateľ žiada predĺženie doby nájmu bytu č. 3 na Hlaviciach. Nájom bytu č. 3 schválilo
OcZ v Klokočove uznesením č. 425/2018 zo dňa 2.03.2018 na 1 rok. Zámer na predĺženie
doby nájmu sa zverejňuje na úradnej tabuli Obce Klokočov a na internetovej stránke na dobu
15 dní.
Poslanci sa v diskusii dohodli na dobu nájmu 6 mesiacov a do uznesenia doplniť,
aby sa do nájomnej zmluvy zapracovala povinnosť nájomcu platiť 3 mesačné nájomné
s celkovými nákladmi za užívanie bytu vopred.
Znenie návrhu na uznesenie: OcZ A. prerokovalo žiadosť Antona Macha, trvale bytom
Hlavice , 023 22 Klokočov o predĺženie doby nájmu bytu č. 3 v dome č.s. 1083, Hlavice
B. schvaľuje zámer a spôsob prenájmu 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 žiadateľovi A. Machovi, trvale bytom.., 023
22 Klokočov.
Cena za prenájom bytu: 25,17 Eur / mesačne + úhrady za plnenia spojené s užívaním bytu
Doba nájmu 6 mesiacov.
Do nájomnej zmluvy zapracovať povinnosť nájomcu platiť 3 mesačné nájomné
s celkovými nákladmi za užívanie bytu vopred.
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Predmetnú nehnuteľnosť obec dočasne nepoužíva na plnenie svojich úloh. Z príjmu
z prenájmu bytu obec získa finančné prostriedky, ktoré čiastočne pokryjú náklady na údržbu
bytu a taktiež budú pokryté náklady na vykurovanie, elektrinu, odvádzanie odpadovej vody,
čistenie žumpy, ktoré bude hradiť nájomca.
Nakoľko poslanci nemali k predmetnému bodu žiadne otázky, starostka obce dala
o návrhu na uznesenie hlasovať.

Hlasovanie:
ZA

PROTI
ZDRŽAL SA
HLASOVANIA

7

0
0

Mgr. Jozef Gondek, Veronika Haferová, Ján Hruška,
Vlasta Kašíková, Ing. Radoslav Zajac, Štefan Želiecký,
Ján Mudrík
-

Prítomnosť/kvórum: 7/4
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 31/2018 zo dňa 14.12.2018.
Bod č. 18 Schválenie inventarizačných komisií
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podala Elena Stopková, pracovníčka
OÚ. Informovala poslancov o návrhu členov do inventarizačných komisií.
Znenie návrhu na uznesenie: OcZ A. schvaľuje predsedu a členov hlavnej inventarizačnej
komisie na vykonanie inventarizácie majetku obce Klokočov k 31.12.2018
Predseda: Kašíková Vlasta
Členovia: Čagaľa Pavol, Želiecký Štefan
B. schvaľuje
predsedov a členov dielčich inventarizačných komisií (DIK) na vykonanie inventarizácie
majetku obce Klokočov k 31.12.2018
DIK Obecný úrad Klokočov
Predseda: Ing. Zajac Radoslav
Členovia: Stopková Elena, Kašíková Vlasta, Čuboň František
DIK MSK
Predseda: Haferová Veronika
Členovia: Mgr. Pápolová Paula, Stopková Zdenka
DIK Dobrovoľný hasičský zbor obce Klokočov
Predseda: Ing. Zajac Radoslav
Členovia: Horčičák Ján, Hruška Ján
DIK Základná škola Klokočov a ŠJ
Predseda: Štefan Želiecký
Členovia: Ing. Gajdičiarová Veronika, Mgr. Marcová Ingrid, Ing. Krišťáková Jarmila,
Soviarová Anna
DIK CVČ Klokočov
Predseda: Mudrík Ján
Členovia: PaedDr. Kadura Ľubomír, Fujaková Miroslava
DIK Materská škola Klokočov
Predseda: Mgr. Gondek Jozef
Členovia: Bc. Časnochová Ingrid, Bc. Gachová Mária
c) odvoláva ku dňu 14.12.2018
člena oceňovacej komisie Rudinskú Helenu
predsedu vyraďovacej komisie Gacha Jozefa
člena likvidačnej komisie Dediča Pavla
d) schvaľuje dňom 15.12.2018
člena oceňovacej komisie Želieckého Štefana
predsedu vyraďovacej komisie Ján Hruška
člena likvidačnej komisie Mudríka Jána
Odchod: Štefan Želiecky 13:10

Nakoľko poslanci nemali k predmetnému bodu žiadne pripomienky, starostka obce
dala o návrhu na uznesenie hlasovať.
Hlasovanie:
ZA
PROTI
ZDRŽAL SA
HLASOVANIA
NEPRÍTOMNÝ

6
0
0
1

Mgr. Jozef Gondek, Veronika Haferová, Ján Hruška,
Vlasta Kašíková, Ing. Radoslav Zajac, Ján Mudrík
Štefan Želiecký

Prítomnosť/kvórum: 6/4
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 32/2018 zo dňa 14.12.2018.
Bod č. 19 Schválenie odpredaja pozemku – R. Janešík, J. Janešíková, bytom Klokočov
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podala Ing. V. Gajdičiarová, pracovníčka
OÚ. Na zasadnutí OcZ dňa 26.10.2018 bol uznesením č. 532/2018 schválený zámer
odpredaja parcely. Zámer bol zverejnený na stránke obce a na úradnej tabuli 5.11.2018. Na
dnešnom zasadnutí sa schvaľuje už odpredaj parcely.
Znenie návrhu na uznesenie: OcZ A. schvaľuje odpredaj 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 EUR/m².
Osobitný zreteľ je odôvodnený tým, že pozemok hraničí s ich pozemkom.
B. odporúča uzatvoriť kúpnu zmluvu podľa schvaľovacej časti uznesenia. Náklady spojené
s uzatvorením kúpnej zmluvy a návrh na vklad do katastra nehnuteľnosti hradia
nadobúdatelia.
Zodpovedná: správa obce
Termín: po dohode s kupujúcimi
Nakoľko poslanci nemali k predmetnému bodu žiadne pripomienky, starostka obce
dala o návrhu na uznesenie hlasovať.
Hlasovanie:
ZA
PROTI
ZDRŽAL SA
HLASOVANIA
NEPRÍTOMNÝ

6
0
0

Mgr. Jozef Gondek, Veronika Haferová, Ján Hruška,
Vlasta Kašíková, Ing. Radoslav Zajac, Ján Mudrík
-

1

Štefan Želiecký

Prítomnosť/kvórum: 6/5
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 33/2018 zo dňa 14.12.2018.

Bod č. 20 Schválenie odpredaja pozemku – J. Čagala, V. Čagalová, bytom Klokočov
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podala Ing. V. Gajdičiarová, pracovníčka
OÚ. Na zasadnutí OcZ dňa 26.10.2018 bol uznesením č. 531/2018 schválený zámer odpredaja
parcely. Zámer bol zverejnený na stránke obce a na úradnej tabuli 5.11.2018. Na dnešnom
zasadnutí sa schvaľuje už odpredaj parcely.
Znenie návrhu na uznesenie: OcZ A. schvaľuje odpredaj 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 EUR/m².
Osobitný zreteľ je odôvodnený tým, že pozemok hraničí s ich pozemkom.
B. odporúča uzatvoriť kúpnu zmluvu podľa schvaľovacej časti uznesenia
Náklady spojené s uzatvorením kúpnej zmluvy a návrh na vklad do katastra nehnuteľnosti
hradia nadobúdatelia.
Zodpovedná: správa obce
Termín: po dohode s kupujúcimi
Nakoľko poslanci nemali k predmetnému bodu žiadne pripomienky, starostka obce
dala o návrhu na uznesenie hlasovať.
Hlasovanie:
ZA
PROTI
ZDRŽAL SA
HLASOVANIA
NEPRÍTOMNÝ

6
0
0

Mgr. Jozef Gondek, Veronika Haferová, Ján Hruška,
Vlasta Kašíková, Ing. Radoslav Zajac, Ján Mudrík
-

1

Štefan Želiecký

Prítomnosť/kvórum: 6/5
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 34/2018 zo dňa 14.12.2018.
Bod č. 21 Žiadosť o odpredaj parciel – J. Brezina, M. Brezinová, bytom Klokočov
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podala Ing. V. Gajdičiarová, pracovníčka
OÚ. Na OÚ bola doručená nová žiadosť p. J. Brezinu a manž. Martiny, bytom Klokočov,
v ktorej žiadajú o odkúpenie parciel. Časť parcele vo vlastníctve obce susedí s parcelou vo
vlastníctve p. Brezinu. V materiáloch poslanci obdržali snímok z kat. mapy s vyznačením
umiestnenia parciel. Okrem pôvodných parciel, žiadajú o kúpu ďalších dvoch parciel.
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ - opýtala sa, prečo sú v žiadosti doplnené ďalšie dve
parcely, ktoré nemajú s pôvodnou žiadosťou súvislosť. Keďže sa dá odôvodniť osobitný
zreteľ , žiadateľ si mal dať žiadosť len na parcely uvedené v starej žiadosti. Na nové parcely
osobitný zreteľ sa použiť nemôže.
V pôvodnom návrhu na uznesenie boli v zámere odpredaja z dôvodu hodného
osobitného zreteľa uvedené aj ďalšie dve parcely CKN 3381 – orná pôda o výmere 295 m2
a parcela CKN 3382 – trvalý trávny porast o výmere 293 m2 v k.ú. Klokočov. Avšak tieto dve
parcely nemôžu byť odpredané z dôvodu, že nenapĺňajú podstatu hodného osobitného zreteľa.
Po skončení diskusie k predmetnému bodu rokovania návrhová komisia podala návrh
na uznesenie:
Znenie návrhu na uznesenie: OcZ A. prerokovalo zámer Obce Klokočov previesť
nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľ 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 3378/4
– trvalý trávny porast o výmere 147 m2, parcelu CKN 3379 - trvalý trávny porast o výmere
259 m2 v k.ú. Klokočov , vedené na LV 1876 manželom J. Brezinovi a M. Brezinovej, bytom
Klokočov za cenu 0,50 EUR/m2.
Osobitný zreteľ je odôvodnený tým, že časť parcele susedí s parcelou vo vlastníctve p.

Brezinu J. a tým, že v roku 2008 p. Brezina J. spolu s otcom p. Brezinom P. odpredali Obci
Klokočov parcely pod prístupovou cestou od štátnej cesty II/484 smerom na Ihrisko za
symbolickú 1,- korunu.
Starostka obce dala o návrhu na uznesenie hlasovať.
Hlasovanie:
ZA
PROTI
ZDRŽAL SA
HLASOVANIA
NEPRÍTOMNÝ

6
0
0

Mgr. Jozef Gondek, Veronika Haferová, Ján Hruška,
Vlasta Kašíková, Ing. Radoslav Zajac, Ján Mudrík
-

1

Štefan Želiecký

Prítomnosť/kvórum: 6/5
B. neschvaľuje zámer odpredaja parcely CKN 3381 – orná pôda o výmere 295 m2 a parcely
CKN 3382 – trvalý trávny porast o výmere 293 m2 v k.ú. Klokočov, vedené na LV 1876
z dôvodu, že nenapĺňajú podstatu hodného osobitného zreteľa.
Hlasovanie:
ZA
PROTI
ZDRŽAL SA
HLASOVANIA
NEPRÍTOMNÝ

6
0
0

Mgr. Jozef Gondek, Veronika Haferová, Ján Hruška,
Vlasta Kašíková, Ing. Radoslav Zajac, Ján Mudrík
-

1

Štefan Želiecký

Prítomnosť/kvórum: 6/5
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 35/2018 zo dňa 14.12.2018.
Bod č. 22 Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Klokočove na rok 2019
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podala Mgr. P. Pápolová, pracovníčka
OÚ. V materiáloch bol poslancom OcZ predložený návrh Plánu zasadnutí Obecného
zastupiteľstva v Klokočove na rok 2019 a termíny zasadnutí. Termíny zasadnutí sú každé dva
mesiace, a to posledný piatok v mesiaci so začiatkom o 9:00 h.
Poslanci Mgr. Jozef Gondek, Ing. Radoslav Zajac, Ján Hruška navrhovali začiatok
zasadnutí OcZ na poobednú hodinu. V diskusii sa nakoniec všetci prítomní poslanci dohodli
na začiatok zasadnutí o 9:00 h., s tým, že sa čas môže do budúcna upraviť.
Znenie návrhu na uznesenie: OcZ schvaľuje Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva
v Klokočove na rok 2019.
Hlasovanie:
ZA
PROTI
ZDRŽAL SA
HLASOVANIA
NEPRÍTOMNÝ

6
0
0

Mgr. Jozef Gondek, Veronika Haferová, Ján Hruška,
Vlasta Kašíková, Ing. Radoslav Zajac, Ján Mudrík
-

1

Štefan Želiecký

Prítomnosť/kvórum: 6/4
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 36/2018 zo dňa 14.12.2018.

Rôzne

Bod č. 23a) Žiadosť o opravu cesty – A. Mudríková, bytom Klokočov
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podala Ing. V. Gajdičiarová, pracovníčka
OÚ. Na OÚ bola doručená žiadosť o opravu cesty. Parcela CKN 5979 je vedená ako miestna
komunikácia v užívaní obce. List vlastníctva nie je založený. V materiáloch poslanci OcZ
obdržali snímok z mapy s vyznačenou cestou.
V diskusii sa poslanci dohodli na schválení žiadosti, s tým že žiadosť bude zaradená
do poradovníka a realizovaná na základe harmonogramu opráv.
Znenie návrhu na uznesenie: OcZ schvaľuje Žiadosť o opravu cesty p. A. Mudríkovej,
bytom Klokočov, podľa platného harmonogramu opráv
Hlasovanie:
ZA
PROTI
ZDRŽAL SA
HLASOVANIA
NEPRÍTOMNÝ

6
0
0

Mgr. Jozef Gondek, Veronika Haferová, Ján Hruška,
Vlasta Kašíková, Ing. Radoslav Zajac, Ján Mudrík
-

1

Štefan Želiecký

Prítomnosť/kvórum: 6/4
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 37/2018 zo dňa 14.12.2018.
Pozn. Žiadosť o opravu cesty bola schválená a bude zaradená do poradovníka harmonogramu
opráv
Bod č. 23b) Žiadosť o rozšírenie verejného osvetlenia a opravu cesty – J. Ferenčák, za
žiadateľov časti obce Kornica
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podala Ing. V. Gajdičiarová, pracovníčka
OÚ. Na OÚ bola doručená žiadosť o opravu cesty a rozšírenie verejného osvetlenia od
občanov časti obce Kornica u Stuchlíkov. Parcela CKN 3103 je vedená ako miestna
komunikácia v užívaní obce. List vlastníctva nie je založený.
Jana Foldinová /starostka obce/ - informovala poslancov, že čiastočná oprava sa v uvedenej
lokalite uskutočnila v jeseni. Naviezla sa tam drť, urobila priekopa, umiestnili priepusty, ale
obyvatelia tam chcú komplexnejšiu opravu.
V diskusii sa poslanci dohodli na schválení žiadosti, s tým že žiadosť bude zaradená
do poradovníka a realizovaná na základe harmonogramu opráv. Rozšírenie osvetlenia v roku
2019 nebude realizované, ale žiadosť bude zaradená do poradovníka.
Znenie návrhu na uznesenie: OcZ schvaľuje Žiadosť p. J. Ferenčáka a občanov časti obce
Kornica u Stuchlíkov o rozšírenie verejného osvetlenia a opravu cesty
Hlasovanie:
ZA
PROTI
ZDRŽAL SA
HLASOVANIA
NEPRÍTOMNÝ

Prítomnosť/kvórum: 6/4

6
0
0

Mgr. Jozef Gondek, Veronika Haferová, Ján Hruška,
Vlasta Kašíková, Ing. Radoslav Zajac, Ján Mudrík
-

1

Štefan Želiecký

Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 38/2018 zo dňa 14.12.2018.
Pozn. Žiadosť o opravu cesty bola schválená a bude zaradená do poradovníka harmonogramu
opráv.
Bod č. 23c) Žiadosť o opravu cesty – M. Valčuha, bytom Klokočov
Starostka obce Jana Foldinová informovala poslancov, že táto cesta bola už vyspravená.
Naviezla sa tam kamenná drť a následne uvalcovaná. Je to v kopci, cesta sa znova vymýva.
Bola by tam potrebná penetrácia. K oprave cesty sa zas vraciame. Ing. V. Gajdičiarová,
pracovníčka OÚ ďalej informovala, že cesta nie je v užívaní obce. Občania si tam zabezpečili
súhlas vlastníkov, čo sa týka vstupu na pozemok.
Znenie návrhu na uznesenie: OcZ schvaľuje Žiadosť p. M. Valčuhu, bytom Klokočov Vrchpredmier o opravu cesty
Hlasovanie:
ZA
PROTI
ZDRŽAL SA
HLASOVANIA
NEPRÍTOMNÝ

6
0
0

Mgr. Jozef Gondek, Veronika Haferová, Ján Hruška,
Vlasta Kašíková, Ing. Radoslav Zajac, Ján Mudrík
-

1

Štefan Želiecký

Prítomnosť/kvórum: 6/4
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 39/2018 zo dňa 14.12.2018.
Pozn. Žiadosť o opravu cesty bola schválená a bude zaradená do poradovníka harmonogramu
opráv.
Bod č. 23d) Informácia o nadobudnutí majetku do vlastníctva obce
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podala Ing. V. Gajdičiarová, pracovníčka
OÚ. Informovala poslancov, že v Obci Klokočov zomrela vlastníčka nehnuteľnosti, na ktorú
bola spísaná notárska zápisnica, v ktorej je uvedené, že vlastníčka daruje Obci Klokočov
podiel v rodinnom dome. Ďalej informovala, že komunikovala s právnikom, či sa obec môže
tohto majetku vzdať. Jedná sa o ¼ rodinného domu + príslušenstvo /hospodárska budova/.
Následne citovala od právnika vyjadrenie, v akom prípade sa môže obec dedičstva vzdať.
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/ - navrhuje sa stretnúť so zvyšnými podielnikmi, či by
mali o diel obce záujem
Jana Foldinová /starostka obce/ - ďalej informovala, že bola na stretnutí s notárkou a tá sa
vyjadrila, že obec musí dedičstvo prijať, nemôže ho odmietnuť. S podielnikmi sa už stretla
a zatiaľ zvažujú, ako budú postupovať
Anna Gulčíková /kontrolórka obce/ - v Zásadách hospodárenia s majetkom obce je
uvedené, že nadobudnutie vlastníctva nehnuteľného majetku podlieha vždy schváleniu OcZ
Znenie návrhu na uznesenie: OcZ berie na vedomie informácie o nadobudnutí majetku do
vlastníctva Obce Klokočov
Starostka obce dala o návrhu na uznesenie hlasovať.
Hlasovanie:
ZA
PROTI
ZDRŽAL SA
HLASOVANIA
NEPRÍTOMNÝ

6
0
0

Mgr. Jozef Gondek, Veronika Haferová, Ján Hruška,
Vlasta Kašíková, Ing. Radoslav Zajac, Ján Mudrík
-

1

Štefan Želiecký

Prítomnosť/kvórum: 6/4
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstvo v Klokočov č. 40/2018 zo dňa 14.12.2018.
Bod č. 23f) informácie k Miestnej akčnej skupine Krajšie Kysuce
Na základe vystúpenia starostu obce Raková Antóna Heglasa v úvode zasadnutia OcZ, bol
predložený návrh na uznesenie:
Znenie návrhu na uznesenie: OcZ berie na vedomie informácie k Miestnej akčnej skupine
Krajšie Kysuce
Starostka obce dala o návrhu na uznesenie hlasovať.
Hlasovanie:
ZA
PROTI
ZDRŽAL SA
HLASOVANIA
NEPRÍTOMNÝ

6
0
0

Mgr. Jozef Gondek, Veronika Haferová, Ján Hruška,
Vlasta Kašíková, Ing. Radoslav Zajac, Ján Mudrík
-

1

Štefan Želiecký

Prítomnosť/kvórum: 6/4
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 41/2018 zo dňa 14.12.2018.
Bod č. 23f) Žiadosť o prehodnotenie zmeny autobusového spoju č. 502403012
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podal Jozef Gondek, poslanec obce.
V žiadosti, občania Kornice, žiadajú o prehodnotenie ranného autobusového spoja –
z Turzovky smer Klokočov, Kornica a následne smer Čadca. Aj keď je tento spoj posunutý
len o 10 minút neskôr, autobus do Klokočova prichádza s pravidelným meškaním. Občania
Kornice
prichádzajú do Klokočova neskoro a nestihnú sa vybaviť u lekára. Deti
a pedagógovia, ktorí dochádzajú do ZŠ na Olešnú, prichádzajú do školy 5 minút pred
vyučovaním a nemajú dostatok času na vyučovanie sa pripraviť. Týmto porušujú aj školský
poriadok.
Ing. Radoslav Zajac /poslanec obce/ - v prípade, ak autobus pravidelne mešká, treba vyzvať
zamestnávateľa, aby šoférov na túto skutočnosť upozornil
Jana Foldinová /starostka obce/ - zavolá na SAD a bude poslancov informovať

Diskusia
p. Holčík /občan/ - opýtal sa, v akom štádiu je pojednávanie s bývalým starostom
Jana Foldinová /starostka obce/ - odpovedala, že pojednávaní sa bývalý starosta
nezúčastňuje z dôvodu PN. Poslanci na minulých zasadnutiach OcZ doporučovali zmenu
právneho zástupcu, tak bude uvažovať o novom právnom zástupcovi, ktorý bude obec v tejto
trestnej veci zastupovať
p. Rudinský /občan/ - informoval, že je smerom do Klína poškodený stĺp verejného
osvetlenia; ďalej v Klokočove je poškodený kanál a nedá sa tadiaľ prejsť autom k domu
Jana Foldinová /starostka obce/ - už sme situáciu s poškodeným stĺpom riešili, bola tam aj
polícia.
Čo sa týka lokality v Klokočove, už tam boli a riešili to. Zakúpila sa rula, ktorá sa tam
osadila, ale keď ju znova nemenovaný pán zničil, má si ju nanovo osadiť majiteľ pozemku.

ZÁVER

Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila.
V Klokočove 14. decembra 2018.
Koniec 14:30 h.

Overovatelia:
Veronika Haferová.........................................................................................
Štefan Želiecký..............................................................................................

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

Jana Foldinová
starostka obce

Príloha

