
  Z Á P I S N I C A 
zo 6. zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Klokočov z  

26. apríla 2019 
________________________________________________________ 
 
Začiatok zasadnutia:  09:00 h. 
Prítomní poslanci:   Veronika Haferová 
  Pavol Čagaľa 
  Mgr. Jozef  Gondek 
    Ján Hruška 
  Štefan Želiecký   
  Vlasta Kašíková 
 
Ospravedlnení: Ing. Radoslav Zajac  
    Róbert Vlček 
    Ján Mudrík 
                  
Prítomných poslancov bola nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, čím Obecné 
zastupiteľstvo bolo spôsobilé rokovať a uznášať sa. Šieste     zasadnutie OcZ otvorila a viedla 
starostka obce Klokočov Jana Foldinová, ktorá zároveň privítala prítomných.   
 
Voľba návrhovej komisie a overovateľov 
 
Návrhová komisia:  Vlasta Kašíková, Pavol Čagaľa 
Overovatelia:              Veronika Haferová,  Štefan Želiecký 
Zapisovateľka: Mgr. Paula Pápolová 
 
Hlasovanie: 

ZA 6 Veronika Haferová, Pavol Čagaľa, Mgr. Jozef Gondek, 
Ján Hruška, Štefan Želiecký, Vlasta Kašíková 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

 
Prítomnosť/kvórum:  6/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 80/2019 zo dňa 26.04.2019 
 
4. Schválenie programu rokovania 
Starostka obce Jana Foldinová  predniesla návrh programu rokovania 6. zasadnutia  OcZ 
Obce Klokočov.  
 
Návrh programu rokovania 
 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Voľba návrhovej komisie 



4. Schválenie programu rokovania 
5. Návrh na prenájom nebytových priestorov v budove Obecného úradu Klokočov  
č.s. 962 – priestory Potravín p. Polková 

6. Správa o plnení uznesení z posledných zastupiteľstiev 
7. Správa z vykonania inventarizačných hotovostí 
8. 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. 11/2019 

9. Rozpočtové opatrenie č. 3/2019 – Návrh 
10. Monitorovacia správa k plneniu programového rozpočtu Obce Klokočov – Správa 

o hospodárení k 31.03.2019 
11. Program odpadového hospodárstva obce Klokočov na roky 2016-2020 
12. Správa o nedoplatkoch na DZN, na komunálnom odpade, vodné, stočné, elektrická 

energia, nájomné na kúrení k 31.12.2018 
13. Nájom nehnuteľnosti – byt č. 3, Klokočov, Hlavice č.s. 1083 z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa žiadateľovi Antonovi Machovi 
14. Nájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa – ambulancia 

praktického lekára pre dospelých 
15. Schválenie odpredaja parciel – J. Brezina a M. Brezinová, Klokočov 
16. Žiadosť o odpredaj pozemku vo vlastníctve Obce Klokočov – J. Želasko a N. 

Želasková, Ostrava 
17. Žiadosť o súhlasné stanovisko o výstavbu rodinného domu – p. Slížová, Klokočov 
18. Žiadosť o rozšírenie prípojky obecného vodovodu k obydliam v obci Klokočov – p. 

Š. Želiecký, Klokočov 
19. Sadzobník manipulačných poplatkov vyberaných Obcou Klokočov - schválenie 
20. Rôzne 

a) Žiadosť o finančný príspevok na vydanie novej knihy – MUDr. Jozef Marec 
b) Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku –  Miestna nezisková organizácia 

slovenského rybárskeho zväzu Turzovka 
c) Žiadosť o rozšírenie verejného osvetlenia – p. Rudinský Miroslav, Klokočov, 

Kornica 
d) Vzdanie sa členstva v redakčnej rade obecného listu 
e) Žiadosť o opravu miestnej komunikácie – p. O. Nemček,  Klokočov 
f) Žiadosť o opravu prístupovej cesty – p. J. Pavlík, Klokočov 
g) Žiadosť o opravu cesty – občania časti Klokočov – Rybárie 
h) Schválenie platu starostu obce podľa zvýšenia  priemernej  mzdy v Národnom 

hospodárstve SR, v súlade so  zákonom č.  253/1994 Z.z. o právnom postavení 
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest 

21. Diskusia 
22. Záver 

 
Poslanci OcZ nemali k návrhu programu rokovania žiaden doplňujúci bod. Následne dala 
starostka obce o návrhu programu rokovania hlasovať. 
Hlasovanie: 

ZA 6 Veronika Haferová, Pavol Čagaľa, Mgr. Jozef Gondek, 
Ján Hruška, Štefan Želiecký, Vlasta Kašíková 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  6/4  
     



Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 81/2019 zo dňa 26.04.2019 
 
Bod č. 5 Návrh na prenájom nebytových priestorov v budove Obecného 
úradu Klokočov č.s. 962 – priestory Potravín p. Polková 
Vstupnú informáciu k bodu rokovania predniesla Jana Foldinová, starostka obce. Informovala 
poslancov OcZ, že p. Polkovej končí nájom priestorov, kde prevádzkuje predajňu potravín. p. 
Polková oslovila na ďalšie prevádzkovanie potravín p. Trnku zo spoločnosti Koruna. 
Starostka sa ďalej vyjadrila, že sú aj ďalší žiadatelia, ktorí majú o priestory záujem. V prvom 
rade je potrebné schváliť, na aký účel budú priestory ďalej prenajaté. 
p. Jozef Trnka /riaditeľ maloobchodnej spoločnosti Koruna/ - informoval obecné 
zastupiteľstvo  o zámere zriadiť potraviny s určitou rekonštrukciou a úprav  priestorov – 
zníženie stropov, dotiahnuť vodu do predajne k pultu s mäsovými výrobkami, šatňu, 
kancelársky priestor,  tak aby všetko vyhovovalo normám hygieny a potrebám obyvateľstva – 
nové zariadenia na predajni a široký sortiment tovaru pre občanov. Zamestnali by aj ženy 
z obce Klokočov.  
Jana Foldinová /starostka obce/ - informovala poslancov o ďalších žiadateľoch, ktorí majú 
záujem o predmetné priestory 
Elena Stopková /pracovníčka OÚ/ - podala informácie, z čoho pozostávajú nebytové 
priestory, ktoré má v súčasnej dobe prenajaté p. Polková. Nie je tam zahrnutý sklad. V cene 
nájomného  nie je zahrnutá úhrada za elektrinu, vykurovanie, vodné, stočné a odvoz odpadu.   
Obec Klokočov navrhuje predmetné nebytové priestory prenajať v prípade záujmu aj so 
skladovými priestormi. 
 

V diskusii sa poslanci dohodli, že vypočujú aj ostatných záujemcov o nebytové 
priestory. Dohodli sa, že nebytové  priestory budú prenajaté na účel prevádzkovania potravín. 
Zámer a spôsob prenájmu majetku obce Klokočov  bude formou priameho prenájmu.   
Lehota na doručenie cenových ponúk bude do 24. mája 2019 do 12:00 hod. Cenové ponuky 
budú prejednávané dňa 24. mája 2019 /piatok/ o 13:00 hod. 
Bol prizvaný aj p. Štefan Hruška, aby prezentoval svoj zámer. 
 
Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo prerokovalo  zámer prenájmu nebytových 
priestorov o celkovej výmere 138,60 m2 nachádzajúcich sa na prízemí stavby č. s. 962 na 
pracele CKN 2383/1 v k.ú. Klokočov 

b/ schvaľuje zámer a spôsob prenájmu majetku obce Klokočov  formou priameho prenájmu  
v súlade  s § 9a ods. 9 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – 
nebytové priestory o celkovej výmere 138,60 m2 pozostávajúce z: 

• nebytový priestor o výmere 88,40 m2 
• sklad o výmere 31,80 m2 
• chodba o výmere 6,90 m2 
• nebytový priestor o výmere 5,40 m2 
• nebytový priestor o výmere 6,10 m2 

nachádzajúce sa na prízemí stavby č. s. 962 na parcele CKN 2383/1  
v k.ú. Klokočov, obec Klokočov, okres Čadca zapísanej na liste vlastníctva č. 1876 
za účelom prevádzkovania maloobchodnej prevádzky potravín za minimálnu cenu 1 363,95 
Eur ročne. 
V cene prenájmu nie je zahrnutá spotreba elektriny, vykurovanie, vodné, stočné, odvoz 
odpadu. 



Doba nájmu od 01.07.2019 do 30.06.2029 
C/ schvaľuje 
lehotu na doručenie cenových ponúk  do 24.05.2019 do 12.00 h 
 
Hlasovanie: 

ZA 6 Veronika Haferová, Vlasta Kašíková, Mgr. Jozef Gondek, 
Štefan Želiecký, Pavol Čagaľa, Ján Hruška 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  6/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 82/2019 zo dňa 26.04.2019 
 
Bod č. 6 Správa o plnení uznesení z posledných zastupiteľstiev 
 
Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  Správu o plnení uznesení 
z posledných zasadnutí OcZ ako informatívnu 
 
Poslanci OcZ nemali k predmetnému bodu  programu rokovania žiadne ďalšie otázky. 
Následne dala starostka obce o návrhu uznesenia hlasovať. 
Hlasovanie: 

ZA 6 Veronika Haferová, Vlasta Kašíková, Mgr. Jozef Gondek, 
Štefan Želiecký, Pavol Čagaľa, Ján Hruška 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  6/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 83/2019 zo dňa 26.04.2019 
 
 
Bod č. 7 Správa z vykonania inventarizačných hotovostí 
Inventarizácia pokladničných hotovostí sa vykonáva na základe schváleného plánu kontrolnej 
činnosti.  
 
Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu kontrolórky obce 
z vykonania inventarizácií finančných hotovostí 
 
Poslanci OcZ nemali k predmetnému bodu  programu rokovania žiadne ďalšie otázky. 
Následne dala starostka obce o návrhu uznesenia hlasovať. 
Hlasovanie: 

ZA 6 Veronika Haferová, Vlasta Kašíková, Mgr. Jozef Gondek, 
Štefan Želiecký, Pavol Čagaľa, Ján Hruška 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  6/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 84/2019 zo dňa 26.04.2019 



Bod č. 8 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. 11/2019 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podala Ing. Jana Horčičáková, 
pracovníčka OÚ. Vysvetlila, že zariadenie školského zariadenia potrebuje zakúpiť umývačku 
riadu, z dôvodu zvýšenia počtu stravníkov od septembra 2019.  
 
Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Novelizáciu č. 11/2019 k Všeobecne 
záväznému nariadeniu 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 
 
Poslanci OcZ nemali k predmetnému bodu  programu rokovania žiadne  ďalšie otázky. 
Následne dala starostka obce o návrhu uznesenia hlasovať. 
Hlasovanie: 

ZA 6 Veronika Haferová, Vlasta Kašíková, Mgr. Jozef Gondek, 
Štefan Želiecký, Pavol Čagaľa, Ján Hruška 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  6/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 85/2019 zo dňa 26.04.2019 
 
Bod č. 9 Rozpočtové opatrenie č. 3/2019 – Návrh 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podala Ing. Jana Horčičáková, 
pracovníčka OÚ. Rozpočtovým opatrením sa rieši kalamitná situácia počas zimy. Kým 
nedostaneme od štátu refundáciu, je potrebné upraviť niektoré položky, ktoré sú uvedené 
v návrhu predkladaného rozpočtového opatrenia. 
Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 3/2019 
 
Následne dala starostka obce o návrhu uznesenia hlasovať. 
Hlasovanie: 

ZA 6 Veronika Haferová, Vlasta Kašíková, Mgr. Jozef Gondek, 
Štefan Želiecký, Pavol Čagaľa, Ján Hruška 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  6/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 86/2019 zo dňa 26.04.2019 
 
Bod č.10 Monitorovacia správa k plneniu programového rozpočtu Obce 
Klokočov – Správa o hospodárení k 31.03.2019 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podala Ing. Jana Horčičáková, 
pracovníčka OÚ. Informovala o príjmovej časti a výdavkovej časti programového rozpočtu 
OÚ k 31.03.2019. 
 
Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Monitorovaciu správu 
k plneniu programového rozpočtu Obce Klokočov  - Správu o hospodárení k 31.03.2019 
 



Následne dala starostka obce o návrhu uznesenia hlasovať. 
Hlasovanie: 

ZA 6 Veronika Haferová, Vlasta Kašíková, Mgr. Jozef Gondek, 
Štefan Želiecký, Pavol Čagaľa, Ján Hruška 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  6/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 87/2019 zo dňa 26.04.2019 
 
Bod č. 11 Program odpadového hospodárstva obce Klokočov na roky 2016-
2020 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podala Mgr. Paula Pápolová. Obec 
Klokočov má povinnosť  podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch vypracovať program 
odpadového hospodárstva. Dňa 15.04.2019 bolo na oÚ Klokočov doručené stanovisko 
z Okresného úradu Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie a POH obce Klokočov  na 
roky 2016-2020 je v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch a v súlade so záväznou 
časťou POH Žilinského kraja na roky 2016-2020. 
 
Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Program odpadového hospodárstva 
Obce Klokočov na roky 2016 -2020. 
 
Následne dala starostka obce o návrhu uznesenia hlasovať. 
Hlasovanie: 

ZA 6 Veronika Haferová, Vlasta Kašíková, Mgr. Jozef Gondek, 
Štefan Želiecký, Pavol Čagaľa, Ján Hruška 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  6/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 88/2019 zo dňa 26.04.2019 
 
 
Bod č. 12 Správa o nedoplatkoch na DZN, na komunálnom odpade, vodné, 
stočné, elektrická energia, nájomné na kúrení k 31.12.2018 
Pracovníčky OÚ informovala obecné zastupiteľstvo o nedoplatkoch na dani z nehnuteľnosti, 
komunálnom odpade, vodné, stočné, elektrická energia, nájomné na kúrení k 31.12.2018 
Jana Foldinová /starostka obce/ - informovala, že sa jej podarilo vysťahovať dvoch 
dlhodobých neplatičov z bytovky na Hlaviciach. Jeden z bytov po neplatičovi, je už aj 
prenajatý. Ďalej podala informácie k BIOMASE, ktorú rieši právnik 
 
Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o nedoplatkoch na 
DZN, na komunálnom odpade, vodné, stočné, elektrická energia, nájomné na kúrení 
k 31.12.2018 
 
 
 
 



Následne dala starostka obce o návrhu uznesenia hlasovať. 
Hlasovanie: 

ZA 6 Veronika Haferová, Vlasta Kašíková, Mgr. Jozef Gondek, 
Štefan Želiecký, Pavol Čagaľa, Ján Hruška 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  6/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 89/2019 zo dňa 26.04.2019 
 
 
Bod č. 13 Nájom nehnuteľnosti – byt č. 3, Klokočov, Hlavice č.s. 1083  z 
dôvodu hodného osobitného zreteľa žiadateľovi Antonovi Machovi 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podala Elena Stopková, pracovníčka OÚ 
Klokočov. Informovala OcZ, že sa jedná o odročený bod z posledného zasadnutia OcZ. 
Zámer prenájmu bytu č. 3 je zverejnený na úradnej tabuli na internetovej stránke obce od 
09.01.2019. Bod bol odročený  z dôvodu nedostatočného počtu poslancov, potrebných na 
schválenie uznesenia. Nájom majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa je potrebné 
schváliť trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 
Jana Foldinová /starostka obce/ - informovala poslancov OcZ, že dala vyúčtovať za 
vykurovanie spoločných priestorov všetkým nájomníkom, ktorí v bytovke sú, nakoľko obec 
priestory vykuruje. Ďalej navrhuje, aby sa náš obecný byt prerobil na elektrické kúrenie – 
terajšie vykurovanie je pre obec neefektívne a bude informovať OcZ.  
 
Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo 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 – 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, trvale bytom         Klokočov. Cena za prenájom 
bytu 25,17 Eur / mesačne + úhrady za plnenia spojené s užívaním bytu. Nájomné spolu 
s plneniami spojenými s užívaním bytu je splatné vopred na nasledujúce 3 mesiace. Doba 
nájmu 6 mesiacov a to od 26.04.2019 do 25.10.2019. 
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. 
 
Následne dala starostka obce o návrhu uznesenia hlasovať. 
Hlasovanie: 

ZA 6 Veronika Haferová, Vlasta Kašíková, Mgr. Jozef Gondek, 
Štefan Želiecký, Pavol Čagaľa, Ján Hruška 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  6/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 90/2019 zo dňa 26.04.2019 



Bod č. 14 Nájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa – ambulancia praktického lekára pre dospelých 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podala Elena Stopková, pracovníčka OÚ 
Klokočov. Zámer nájmu nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa je 
zverejnený na úradnej tabuli obce Klokočov a na internetovej stránke obce od 12.03.2019. 
Nájom ostáva 0,03 eur/ročne + úhrady za poskytnuté služby spojené s prevádzkou 
nebytových priestorov.  Doba nájmu od 01.06.2019 na neurčito. 
 
Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo 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 dodatku k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2018001 zo dňa 
31.05.2018 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 od 01.06.2019 na neurčito. 
Dôvod hodný osobitného zreteľa je poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre občanov obce 
Klokočov, ako aj občanov iných obcí. 
 
Následne dala starostka obce o návrhu uznesenia hlasovať. 
Hlasovanie: 

ZA 6 Veronika Haferová, Vlasta Kašíková, Mgr. Jozef Gondek, 
Štefan Želiecký, Pavol Čagaľa, Ján Hruška 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  6/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 91/2019 zo dňa 26.04.2019 
 
Bod č. 15 Schválenie odpredaja parciel – J. Brezina a M. Brezinová, 
Klokočov 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podala Ing. V. Gajdičiarová, pracovníčka 
OÚ. Na zasadnutí OZ dňa 14.12.2018 bol uznesením č. 35/2018 schválený zámer odpredaja 
parciel p. J. Brezinu a M Brezinovej za cenu 0,50 eur/m2. Zámer bol zverejnený na stránke 
obce a na úradnej tabuli 2.01.2019.  
 
Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo 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 3378/4 –  trvalý trávny porast o výmere 147 m2  a  
 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. 



Obecné zastupiteľstvo 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 
 
Následne dala starostka obce o návrhu uznesenia hlasovať. 
Hlasovanie: 

ZA 6 Veronika Haferová, Vlasta Kašíková, Mgr. Jozef Gondek, 
Štefan Želiecký, Pavol Čagaľa, Ján Hruška 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  6/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 92/2019 zo dňa 26.04.2019 
 
Bod č. 16 Žiadosť o odpredaj pozemku vo vlastníctve Obce Klokočov – J. Želasko a N. 
Želasková, Ostrava 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podala Ing. V. Gajdičiarová, pracovníčka 
OÚ. Na obecný úrad bola doručená žiadosť o odkúpenie obecnej parcely, vedenej ako trvalý 
trávny porast o výmere 143 m2. Parcela susedí s pozemkom vo vlastníctve žiadateľov.  
 
Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo A/ prerokovalo zámer Obce Klokočov previesť 
nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 8 písm. e) 
zákona č. 138/1991 Zb.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
B/ schvaľuje 
zámer odpredať z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona 
č. 138/1991 Zb.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov parcelu EKN č. 9-30465/2 
 –  trvalý trávny porast o výmere 143 m2, vedená na LV 15838 v k.ú. Klokočov  manželom 
 Želaskovi J.  a manž. JUDr. Želaskovej N. , bytom Ostrava     
 za cenu 0,50 EUR/m2.   
 Osobitný zreteľ je odôvodnený tým, že  parcela vo vlastníctve obce susedí s parcelou vo 
 vlastníctve žiadateľov, na ktorej je umiestnený ich rekreačný dom. 
 
 Následne dala starostka obce o návrhu uznesenia hlasovať. 
Hlasovanie: 

ZA 6 Veronika Haferová, Vlasta Kašíková, Mgr. Jozef Gondek, 
Štefan Želiecký, Pavol Čagaľa, Ján Hruška 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  6/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 93/2019 zo dňa 26.04.2019 
 
Odchod: Pavol Čagaľa 11:18 
 
 Na obecné zastupiteľstvo sa dostavil p. Štefan Hruška a informoval, že taktiež by mal  
záujem o nebytové priestory v budove 962 na prevádzku potravín. Do prenájmu by taktiež 
zobral aj sklad. Ďalej v diskusii Elena Stopková, pracovníčka OÚ, informovala p. Hrušku, že 



všetci záujemcovia budú predkladať cenové ponuky. Minimálna cena je stanovená podľa 
sadzobníka prenájmu nebytových priestorov. Bude zverejnená lehota na doručovanie 
cenových ponúk.  
 
Bod č. 17 Žiadosť o súhlasné stanovisko o výstavbu rodinného domu – p. Slížová, 
Klokočov 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podala Ing. V. Gajdičiarová, pracovníčka 
OÚ. Na OÚ bola doručená žiadosť o súhlasné stanovisko k výstavbe rodinného domu 
a príslušenstva. V časti Regulatívy ÚP sa pripúšťa nová výstavby s dodržaním príslušných  
legislatívnych noriem. Príslušnú infraštruktúru si bude stavebník budovať a udržiavať na 
vlastné náklady.   
 
Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo A/ schvaľuje výstavbu rodinného domu  
a príslušenstva na parcele CKN 5552/14 - trvalý trávny porast  o výmere 1778  m2 A. 
Slížovej, bytom Klin     s tým, že k stavebnému povoleniu     budú doložené súhlasné 
stanovisko  dotknutých orgánov , pričom príslušnú infraštruktúru  si bude stavebníčka 
budovať  a udržiavať na vlastné náklady 
 
B/ odporúča  aby táto stavba bola zapracovaná do Doplnku k ÚP 
 
Následne dala starostka obce o návrhu uznesenia hlasovať. 
Hlasovanie: 
Hlasovanie: 

ZA 5 Veronika Haferová, Vlasta Kašíková, Mgr. Jozef Gondek, 
Štefan Želiecký, Ján Hruška 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

NEPRÍTOMNÝ 1 Pavol Čagaľa 
Prítomnosť/kvórum:  5/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 94/2019 zo dňa 26.04.2019 
 
Bod č. 17 Žiadosť o rozšírenie prípojky obecného vodovodu k obydliam v obci 
Klokočov – p. Š. Želiecký, Klokočov 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podala Ing. V. Gajdičiarová, pracovníčka 
OÚ. Na OÚ bola doručená žiadosť  o rozšírenie prípojky obecného vodovodu k obydliam 
v obci Klokočov.  
Štefan Želiecký /poslanec obce/ - informoval poslancov, že v uvedenej lokalite je nedostatok 
vody. Sú obdobia, kedy musia nosiť vodu v bareloch 
Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka obce/ - pokiaľ bude obecné zastupiteľstvo súhlasiť 
s napojením na obecný vodovod, náklady na vodovodnú prípojku a projektovú dokumentáciu 
si hradí žiadateľ. Ďalej bude treba vybaviť vstupy na pozemky, nakoľko obec dáva ohlásenie 
drobnej stavby na vodovodnú prípojku.  
 
Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo súhlasí s napojením na obecný vodovod p. P.  
Želieckemu, bytom Klokočov a p. A.   Rudinskej, bytom Klokočov, pričom náklady na 
vybudovanie vodovodnej prípojky si hradia žiadatelia. 
 
 



Následne dala starostka obce o návrhu uznesenia hlasovať. 
Hlasovanie: 

ZA 5 Veronika Haferová, Vlasta Kašíková, Mgr. Jozef Gondek, 
Štefan Želiecký, Ján Hruška 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

NEPRÍTOMNÝ 1 Pavol Čagaľa 
Prítomnosť/kvórum:  5/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 95/2019 zo dňa 26.04.2019 
 
 
Bod č. 17 Sadzobník manipulačných poplatkov vyberaných Obcou 
Klokočov – schválenie 
K sadzobníku manipulačných poplatkov vyberaných Obcou Klokočov podala Jana Foldinová, 
starostka obce. Na minulom OcZ  navrhla vyhlásenie smútočnej relácie v miestnom rozhlase  
zdarma. V materiáloch je uvedená  táto zmena v sadzobníku manipulačných poplatkoch.  
 
Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Sadzobník manipulačných poplatkov 
vyberaných Obcou Klokočov – Vyhlásenie smútočnej relácie v miestnom rozhlase zdarma 
 
Následne dala starostka obce o návrhu uznesenia hlasovať. 
Hlasovanie: 

ZA 5 Veronika Haferová, Vlasta Kašíková, Mgr. Jozef Gondek, 
Štefan Želiecký, Ján Hruška 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

NEPRÍTOMNÝ 1 Pavol Čagaľa 
Prítomnosť/kvórum:  5/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 96/2019 zo dňa 26.04.2019 
 
Bod č. 17 Žiadosť o finančný príspevok na vydanie novej knihy – MUDr. Jozef Marec 
Na OÚ bola doručená žiadosť p. MUDr. Jozefa Marca o finančný príspevok na vydanie novej 
knihy.  
 V diskusii bola žiadosť prejednaná a poslanci navrhli na vydanie novej knihy prispieť. 
sumu 70 eur.  
 
Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo A/ ruší  uznesenie č. 70/2019 zo dňa 22.02.2019 
B/ schvaľuje  Žiadosť o finančný príspevok na vydanie novej knihy MUDr. Jozefa Marca – 
Nárečie tzv.    Veľkej Turzovky vo výške 70 € 
 
Následne dala starostka obce o návrhu uznesenia hlasovať. 
Hlasovanie: 

ZA 4 Veronika Haferová, Vlasta Kašíková, Štefan Želiecký, Ján 
Hruška 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
1 Mgr. Jozef Gondek 



NEPRÍTOMNÝ 1 Pavol Čagaľa 
Prítomnosť/kvórum:  5/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 97/2019 zo dňa 26.04.2019 
 
Bod č. 18 Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku –  Miestna nezisková 
organizácia slovenského rybárskeho zväzu Turzovka 
Na OÚ bola doručená žiadosť MO SRZ Turzovka o poskytnutie finančného príspevku, ktorý 
bude použitý na zarybnenie potokov, opravu a výstavbu splavov a úpravu brehov vodných 
tokov.  
 
Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo A/ schvaľuje     Žiadosť MO SRZ Turzovka 
o poskytnutie finančného príspevku vo výške 100 €. 
 
Následne dala starostka obce o návrhu uznesenia hlasovať. 
Hlasovanie: 

ZA 4 Veronika Haferová, Vlasta Kašíková, Štefan Želiecký, Ján 
Hruška 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
1 Mgr. Jozef Gondek 

NEPRÍTOMNÝ 1 Pavol Čagaľa 
Prítomnosť/kvórum:  5/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 98/2019 zo dňa 26.04.2019 
 
Bod č. 18 Žiadosť o rozšírenie verejného osvetlenia – p. Rudinský Miroslav, Klokočov, 
Kornica 
Na OÚ bola doručená žiadosť o umiestnenie stĺpa s verejným osvetlením od p. Rudinského 
M., bytom Klokočov. K uvedenej žiadosti sa starostka obce vyjadrila, že je tam potrebné 
osadiť jeden stĺp a museli by sme ho objednať. Ďalej informovala, že sú ešte žiadosti 
v poradovníku, ktoré čakajú na realizáciu.  
 
Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  Žiadosť p. Miroslava Rudinského, 
bytom Klokočov – Kornica o umiestnenie stĺpa  s verejným osvetlením 
 
Hlasovanie: 

ZA 5 Veronika Haferová, Vlasta Kašíková, Mgr. Jozef Gondek, 
Štefan Želiecký, Ján Hruška 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

NEPRÍTOMNÝ 1 Pavol Čagaľa 
Prítomnosť/kvórum:  5/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 99/2019 zo dňa 26.04.2019 
 
 
 
 



Bod č. 19 Vzdanie sa členstva v redakčnej rade obecného listu 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podala Jana Foldinová, starostka obce. 
Na OÚ bolo doručené oznámenie od p. Mgr. Andrei Moravčíkovej, týkajúce sa vzdania sa 
členstva v redakčnej rade obecného listu.  
 
Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie vzdanie sa členstva Mgr. 
Andrei Moravčíkovej v redakčnej rade Obecného listu Obce   Klokočov 
Hlasovanie: 

ZA 5 Veronika Haferová, Vlasta Kašíková, Mgr. Jozef Gondek, 
Štefan Želiecký, Ján Hruška 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

NEPRÍTOMNÝ 1 Pavol Čagaľa 
Prítomnosť/kvórum:  5/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 100/2019 zo dňa 26.04.2019 
 
 
Bod č. 20 Žiadosť o opravu miestnej komunikácie – p. O. Nemček,  Klokočov 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podala Jana Foldinová, starostka obce.  
Na OÚ Klokočov bola doručená žiadosť o opravu prístupovej cesty a vyhĺbenie priekop 
k domu p. Nemčeka. Bolo tam už navezené kamenivo, asfaltová drť – je to nepostačujúce. 
Žiadosť bude zaradená do poradovníka. Komisia dopravy a výstavby prejde teraz na jar 
všetky prístupové komunikácie a navrhne spôsob opravy. 
 
Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Žiadosť p. O. Nemčeka, bytom 
Klokočov  - Vrchpredmier o opravu miestnej  komunikácie. Žiadosť bude zaradená do 
poradovníka žiadostí o opravu miestnych komunikácií. 
 
Následne dala starostka obce o návrhu uznesenia hlasovať.  
Hlasovanie: 

ZA 5 Veronika Haferová, Vlasta Kašíková, Mgr. Jozef Gondek, 
Štefan Želiecký, Ján Hruška 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

NEPRÍTOMNÝ 1 Pavol Čagaľa 
Prítomnosť/kvórum:  5/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 101/2019 zo dňa 26.04.2019 
 
 
Bod č. 21 Žiadosť o opravu prístupovej cesty – p. J. Pavlík, Klokočov 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podala Jana Foldinová, starostka obce.  
Na OÚ Klokočov bola doručená žiadosť o opravu miestnej komunikácie. Táto žiadosť bola už 
schválená minulý rok. Pre nedostatok finančných prostriedkov sa na cestu zaviezli lopušným 
kamením najväčšie výtlky, ale nevydržalo to, lebo cesta je do kopca a nie je tam poriešené 
odvodnenie. Najskôr treba odviesť vodu a vykonať opravu cesty.  
 



Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Žiadosť p. J. Pavlíka, bytom 
Klokočov –  o opravu prístupovej cesty 
 
Následne dala starostka obce o návrhu uznesenia hlasovať.  
Hlasovanie: 

ZA 5 Veronika Haferová, Vlasta Kašíková, Mgr. Jozef Gondek, 
Štefan Želiecký, Ján Hruška 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

NEPRÍTOMNÝ 1 Pavol Čagaľa 
Prítomnosť/kvórum:  5/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 102/2019 zo dňa 26.04.2019 
 
Bod č. 22 Žiadosť o opravu cesty – občania časti Klokočov – Rybárie 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podala Jana Foldinová, starostka obce.  
Na OÚ Klokočov bola doručená žiadosť o opravu miestnej komunikácie. Čiastočne sa 
komunikácia opravila  asfaltom nad p. Marcom v zákrute smerom  ku p. Hladovi so 
spoluúčasťou p. Hlada. Ku p. Halagačkovej sa cesta nerobila. Zároveň žiadajú aj o rozhlas, 
ale ten bude potrebné poriešiť  komplexne v rámci uvedenej lokality v závislosti od 
finančných prostriedkov. 
 
Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo A/ berie na vedomie     Žiadosť o opravu cesty 
od občanov  z časti obce Klokočov - Rybárie 
B/ schvaľuje vybudovanie rozhlasu v časti obce Klokočov – Rybárie podľa finančných 
prostriedkov   Obce Klokočov 
 
Následne dala starostka obce o návrhu uznesenia hlasovať.  
Hlasovanie: 

ZA 5 Veronika Haferová, Vlasta Kašíková, Mgr. Jozef Gondek, 
Štefan Želiecký, Ján Hruška 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

NEPRÍTOMNÝ 1 Pavol Čagaľa 
Prítomnosť/kvórum:  5/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 103/2019 zo dňa 26.04.2019 
 
 
Bod č. 23 Schválenie platu starostu obce podľa zvýšenia  priemernej  mzdy 
v Národnom hospodárstve SR, v súlade so  zákonom č.  253/1994 Z.z. o právnom 
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podala Anna Koniarová, pracovníčka 
OÚ Klokočov. Informovala OcZ, že sa zvýšila  mzda v národnom hospodárstve. Základný 
plat vo výške 2228,60 €  v hrubom, podľa §3 ods. 1 zák. č. 253/1994 Z.z. starostovi patrí a 
poslanci môžu podľa §4 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z.z. základný plat percentuálne zvýšiť.  
 
Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo A/ prerokovalo   plat starostu obce 



 
B/  u r č u j e 

Na základe § 11 ods. 4 písm. i/ Zákona o obecnom zriadení a § 4 ods. 2,  zákona č.  
253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov 
miest v znení neskorších predpisov zvýšenie minimálneho platu starostu o 15% s 
účinnosťou od 1.01.2019 

 
Hlasovanie: 

ZA 5 Veronika Haferová, Vlasta Kašíková, Mgr. Jozef Gondek, 
Štefan Želiecký, Ján Hruška 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

NEPRÍTOMNÝ 1 Pavol Čagaľa 
Prítomnosť/kvórum:  5/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 104/2019 zo dňa 26.04.2019 
 
Diskusia 
Jozef Gondek /poslanec obce/ - vyjadril spokojnosť  a pochválil snahu a prácu starostky 
obce a pracovníkov OÚ. Vidí, že sa  veľa vecí urobilo, starostka sa zapája do rôznych 
projektov, výziev a myslí si, že bola dobre zvládnutá snehová kalamita a ďalšie veci sú 
rozpracované. 
Jana Foldinová /starostka obce/ - informovala OcZ o knihe Čarovné Kysuce. Budú tam 
informácie o všetkých kysuckých obciach + fotografie. Zapájajú sa všetky obce a v knihe 
bude mať priestor aj Obec Klokočov. Cena za prvý balík 35 kusov kníh by bola cca 570 eur. 
Každá ďalšia kniha, ktorá by sa dala vyrobiť pre ďalších záujemcov, by bola v sume 5,50 eur 
za kus. Kniha by bola v predaji 15.12.2019. 
 /V diskusii poslanci súhlasili, aby sa aj Obec Klokočov zapojila a dala príspevok 
o obci do knihy Čarovné Kysuce/. 
Jana Foldinová /starostka obce/ - ďalej informovala OcZ, že dňa 24.04.2019 bolo dedičské 
konanie, na základe čoho sme  po nebohej vlastníčke  nadobudli ¼ domu. My ako obec sa 
nemôžeme vzdať nadobudnutého majetku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Z Á V E R 
 
 

Starostka obce  poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie  ukončila. 
V Klokočove  26. apríla   2019. 
Koniec 13:10  h. 
 
 
 
Overovatelia: 
Veronika Haferová...................................................................................................... 
 
Štefan Želiecký........................................................................................................... 
 
 
Zapisovateľka: 
Mgr. Paula Pápolová ..................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Jana Foldinová 
             starostka obce 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celé znenie diskusií k jednotlivým bodom programu rokovania sú zverejnené na internetovej 
stránke obce a spolu s uzneseniami tvoria prílohu zápisnice 6. Zasadnutia OcZ Obce 
Klokočov. 
 
 
 
 
Príloha 
 


