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Z Á P I S N I C A 
z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Klokočov, 

zo dňa 6. marca 2009, ktoré sa uskutočnilo v zasadačke OÚ v Klokočove 
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R o k o v a n i e  

 

21. zasadnutie OZ viedol zástupca starostu pán Jozef Gacho, ktorý privítal prítomných 

poslancov, riaditeľa ZŠ Klokočov Mgr. Ladislava Kopeckého, riaditeľa CVČ Mgr. Ladislava 

Dorociaka i občanov a konštatoval, že z počtu poslancov sedem sú prítomní všetci siedmy, 

čiže zasadnutie je schopné právoplatne sa uznášať. 

 

Voľba návrhovej a mandátovej komisie 

 

Návrhová komisia – Mgr. Mária Jasenovská, Pavol Brezina 

Mandátová komisia –  František Čečotka 

Overovatelia zápisnice – Vlasta Kašiková, Pavol Brezina 

Zapisovateľka zápisnice -  sl. Andrea Chabrečková  

Návrhová komisia, mandátová komisia, overovatelia zápisnice i zapisovateľka boli 

jednohlasne schválené.  

Pán Ing. Tibor Michálek oznámil, že zo zasadnutia bude zhotovený zvukový záznam. 

 

Do programu bola doplnená žiadosť pani Heleny Rudinskej o prehodnotenie vykurovania 

prenajatých priestorov v predajni SEKÁČ. Pán Jozef Gacho doporučil, aby sa najskôr 

poriešili prítomní občania 

 

Schválenie programu rokovania 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Voľba návrhovej a mandátovej komisie 

3. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 

4. Schválenie programu rokovania 21. riadneho obecného zastupiteľstva 

5. Správa o plnení uznesení prijatých na zasadnutí v januári 2009 – pripomienky 

občanov a poslancov 

6. Rozpočet obce na rok 2009 

7. Rozpočet ZŠ Klokočov na rok 2009 

8. Rozpočet CVČ Klokočov na rok 2009 

9. Výsledky inventarizácie majetku obce k 31.12.2008 
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10. SEVAK, a.s. – majetkoprávne vysporiadanie vodovodov 

11. BIOMASA – schválenie a podpísanie dodatku a splátkového kalendára na dodávku 

tepla na rok 2009 

12. VZN obce Klokočov o Pravidlách určovania poradia uchádzačov o nájomné byty obce 

Klokočov a pravidlá ich prenajímania 

13. Voľba hlavného kontrolóra obce Klokočov 

14. Ostatné návrhy 

14a) Návrh na doplnenie VZN o poplatkoch za úkony vykonávané OÚ 

14b) Schválenie komunitného plánu obce Klokočov 

15. Prijatie uznesení 

16. Záver 

 

Mgr. Mária Jasenovská – pripomienkovala, aby sa dala možnosť občanom, ktorí sa v priebehu 

roka odsťahujú, aby neplatili za odpad za celý rok. Treba na ďalšie OZ pripraviť novelizáciu 

VZN – aby občania platili zato, čo berú a čo užívajú.  

Anna Koniarová – vyjadrila sa, že za odpad musí platiť každý podľa zákona, občania 

v odľahlých osadách majú tento rok úľavy, ale pre ľudí na Moravskom sa nič nerobí. Dodala, 

že sa zisťuje  stav k 30.12. daného roka a bolo prijaté, aby žiadosti o zníženie poplatku boli 

doložené do 31.januára daného roka a následne sa vystaví výmer. 

Ing. Michálek – vyjadril sa, že  treba navrhnúť varianty, aby každý platil za to, čo využíva. 

Vyjadril sa, že pracovníčka nech vypracuje návrh  na ďalšie obecné zastupiteľstvo, ktorý 

predloží prítomným poslancom 

Mgr. Ladislav Kopecký /riaditeľ ZŠ Klokočov/ – pridal sa do debaty, že súhlasí s pánom 

poslancom Ing. Tiborom Michálkom, že treba urobiť v tejto veci systém. Vyjadril sa, že keď 

sa príjme dodatok k VZN, tak by nemal byť problém. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Klokočove po prerokovaní prijalo k tomuto návrhu poslankyne  

Mgr. Márie Jasenovskej uznesenie číslo 289/2009 

 

Správa o plnení uznesení prijatých na 20. zasadnutí OZ v januári 2009 – pripomienky 

občanov a poslancov 

 

Obecné zastupiteľstvo v Klokočove prijalo k tomuto bodu programu  

uznesenie číslo 290/2009 
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Rozpočet obce Klokočov na rok 2009 

 

Pán zástupca dal slovo pracovníčke OÚ Alene Brezinovej, ktorá vysvetlila, že tento rok je 

rozpočet iný – programový rozpočtovaný, vyjadrila sa, že sa skladá z príjmovej a výdavkovej 

časti. 

Ing. Tibor Michálek – vyjadril sa, že na takýto strategický dokument je potrebné viacej času.  

Dodal, že s manželkou sa nebudú k rozpočtu vyjadrovať, z dôvodu, že mali krátky čas na 

preštudovanie.  

Vlasta Kašiková – vyjadrila sa, že  má k rozpočtu výhrady. Vyjadrila svoj názor, že vzhľadom 

k tomu, že je rozpočet nový, programovaný  mali byť k nemu privolaní poslanci, riaditelia 

škôl, hasiči, teda všetci koho sa rozpočet týka. Zdôvodnila, že nechápe, prečo sa títo ľudia 

k rozpočtu neprizvali. Vyjadrila sa, že chce vysvetlenie, prečo sa rozpočet navyšoval. 

„Nevidím v rozpočte jedinú cestu, rozšírenie verejného osvetlenia, ..“1 

Alena Breziová – vysvetlila, čo sa týka príjmovej časti rozpočtu, že podielové dane sa 

navýšili z toho dôvodu, že sa zriadilo Centrum voľného času Klokočov . Rozpočet ZŠ, CVČ 

je súčasťou rozpočtu obecného, každá organizácia si rozpočet tvorí sama. Pani Alena 

Brezinová dodala, že podklady, čo dostala len vsunula do rozpočtu obce. Čo sa týka obecného 

rozpočtu: v materiáloch je konkrétne vysvetlenie jednotlivých podprogramov.   

Vlasta Kašiková – v rozprave uviedla, že sa treba rozpočtu poriadne venovať lebo je to 32 

miliónov korún. 

Alena Brezinová – vysvetlila, z čoho sa skladá príjmová časť: daňové, nedaňové výdavky, 

sociálne služby, vlastné príjmy, transfery, keď sa načítajú tieto príjmy dostaneme príjmovú 

časť 

Mgr. Ladislav Kopecký – informoval sa koľko bola hodnota jedného bodu na originálne 

kompetencie?  

Alena Brezinová – odpovedala, 2152, - Sk bola hodnota jedného bodu 

 

Výdavková časť (plánovanie, manažment, kontrola) 

 

Vysvetlila, čo všetko je zahrnuté vo výdavkovej časti, tvorí ju 5 podprogramov 

- manažment obce 

- zasadnutie orgánov obce 

                                                 
1 Vlasta Kašiková – poslankyňa OZ Klokočov 
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- vnútorná kontrola 

- členstvo obce v združeniach (ZMOS, Biomasa,...) 

- vzdelávanie zamestnancov úradu 

Vlasta Kašiková – vidí vyčíslené mzdy, odvody, energie... K manažmentu obce sa vyjadrila, 

kto tam spadá?  

Alena Brezinová – odpovedala na otázku poslankyne Kašikovej, že do manažmentu obce 

spadá: starosta, pracovníci OÚ, upratovačka. 

Vlasta Kašiková – vyjadrila sa, že by bolo dobré, keby sa poslanci pozreli na tabuľky, koľko 

kto zarába, zaujímalo by ju v akých sú pracovníci OÚ platových triedach 

Ing. Tibor Michálek – dal návrh, aby pán starosta a pracovníci zverejnili výšku mzdy 

Vlasta Kašiková – informovala sa koľko platí zamestnávateľ odvody? Dodala, že 

v predloženom rozpočte  sú zle vyrátané odvody zhruba o 400 tis. Sk 

Ing. Tibor Michálek – vyjadril sa, že chce, aby občania videli, kto koľko na OÚ zarobí  

Vlasta Kašiková – opýtala sa prečo je pri kontrolórovi audit ? 

Alena Brezinová – odpovedala, že preto, lebo sú to služby pod ktoré audit spadá 

Vyjadrila sa k ostatným bodom rozpočtu a prešli sa jednotlivé položky rozpočtu.  

Poslankyňa Kašiková sa pýtala, koľko chlapov spadá do čoho? Informovala sa k odvodom 

a mzdám? Dodala, že treba presne prehľadne vyčleniť mzdy, aby to neskresľovalo celkový 

rozpočet.  

Alena Brezinová – vyjadrila sa k týmto položkám a dodala, že je to čerpanie položiek 

v globále 

Pavol Brezina – vyjadril sa k požiarnemu zboru, že treba prerátať, koľko bude prerobenie 

hasičskej zbrojnice stáť. Dodal, že je ochotný pomôcť drevom na krov. Prejdú roky a je za 

návrh, aby sa hasičom dalo 200 – 300 tis. Sk. Poskytol by na projekt pomoc (drevo). 

Jozef Gacho – informoval, že hasiči majú nachystaný projekt. V minulom roku bol rozpočet 

150 tis. navršoval sa rozpočet o 90 tis. Sk s tým, že 90 tis. vložia hasiči do opráv.  Dodal, že 

peniaze hasiči majú a môžu začať niečo robiť.  

Vlasta Kašiková – dodala, že nie je vysporiadaný pozemok, a k projektu sa dáva prvá vec 

vysporiadanie pozemku. Pokiaľ pozemok nie je vysporiadaný, nedá sa nič robiť.  

Jozef Gacho – dodal, že na výročnej schôdzi pán Dedič ubezpečil, že Urbár  nebude robiť 

problém pri vysporiadaní pozemku. Problém je v tom, aby sa začalo robiť.  

Pavol Brezina – chcel sa vyjadriť k projektu, ale hasiči ho neinformovali o schôdzi. Opätovne 

zdôraznil, že pomoc by poskytol formou dreva na krov.  
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Mgr. Ladislav Kopecký – ak je hotový projekt, čo by sa stalo, keby Urbár nedal k tomu 

súhlas? Dodal, že postup mal byť opačný, najskôr vysporiadať pozemky a potom dať robiť 

projekt. 

Ing. Tibor Michálek – informoval sa v akom štádiu je bytovka? Aby sa nevynakladali peniaze 

zbytočne, lebo peniaze sú všetkých občanov.  

Jozef Gacho – informoval poslancov, že podklady na bytovku sú nachystané. 

K odpadovému hospodárstvu sa informovala Vlasta Kašiková, koľko sa doplácalo za odpad 

za rok 2008? Koľko sú nedoplatky?  

Alena Brezinová – informovala, že za odpad sa doplácalo 280 000,- tis. Sk a nedoplatku je 

okolo 200 000,- tis. Sk. Tento rok je príjem za odpad menší.  

K materskej škole sa vyjadrila, že ostáva rozpočet taký ako vlani len na údržbu sa dalo 

navŕšenie.  

Mgr. Ladislav Kopecký – vyjadril sa k základnej škole, že povinnosťou zriaďovateľa je 

prizvať riaditeľa školy ku kráteniu rozpočtu. Obec to urobila bez toho, aby riaditeľa 

informovala a prizvala. Považuje to za hrubé porušenie zákona. Vyjadril sa, že je nový 

školský program, bude o dve triedy viacej (dve piate a dve deviate triedy). Ak sa škole 

zoberie 10 % , oznámil, že do 30. júna to vydrží, ale nový pán riaditeľ, ktorý príde... Ďalej sa 

vyjadril, že paragraf hovorí - prostriedky dané Ministerstvom školstva cez Krajský školský 

úrad na obec sa môžu použiť len na účely, na ktoré sú určené. Kapitálové výdavky školy 

riešia z originálnych kompetencií . Dodal, že toľko peňazí z originálnych kompetencií, aby 

školské zariadenie prežilo obec dať musí.   

Alena Brezinová – vyjadrila sa, že vždy ku koncu roka sa peniaze dávali. „Ak ste žiadali 

peniaze, obec Vám ich dala.“2 

Vlasta Kašiková – vstúpila do debaty s tým, že, z peňazí sa malo urobiť WC, radiátory, 

peniaze sa minuli, neboli veci urobené. Je zato, aby sa dali v takej výške ako sú 

narozpočtované, lebo, keď sa nechajú v obecnom rozpočte, minú sa. 

Alena Brezinová – „Je na vás poslanci ako to schválite, MŠ by mala mať o milión korún 

viacej v rozpočte ako má.“3 Dodala, že MŠ si nenárokovali viacej, stačí im to, čo majú.  

Mgr. Jasenovská – v rámci originálnych kompetencií, keď MŠ nepotrebuje milión, nech sa 

opravia WC, a čo je potrebné a nie aby škola platila originálne kompetencie 

                                                 
2 Alena Brezinová – účtovníčka obce Klokočov 
3 Alena Brezinová – účtovníčka obce Klokočov 
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Mgr. Ladislav Kopecký – vyjadril sa, že si nenárokuje, aby dostala škola všetky peniaze 

z originálnych kompetencií,  nárokuje si toľko peňazí, aby zariadenie mohlo prežiť. Pán 

riaditeľ poďakoval a zo zasadnutia odišiel 

Jozef Gacho – vyjadril sa k slovám pána riaditeľa Kopeckého. Vyjadril sa, že obec dala toľko 

peňazí, koľko škola mala dostať.   

Vlasta Kašiková – argumentovala, že nikdy nedostala škola toľko, koľko mala 

Jozef Gacho – vyjadroval sa k jedálni, že obec vrazila zo svojich peňazí do jedálne 

Vlasta Kašiková – peniaze sú určené štátom na tieto vecí, musia tam byť, sú určené na 

originálne kompetencie, čiže na školstvo 

Ing. Tibor Michálek – je toho názoru, že peniaze, ktoré zo zákona patria školám nech si s nimi 

škola disponuje, organizuje všetky výberové súťaže,.... 

Alena Brezinová –  Pýtala sa, keď sa robí projekt do školy, z akých peňazí sa bude 

spolufinancovať ?  

Ing. Tibor Michálek – koľko percent tvoria mzdové náklady z celých nákladov chodu obce?  

Vlasta Kašiková – vyjadrila sa, že keď sa robia projekty, je to príjem aj výdaj všetko sa dáva 

do nákladov 

Jozef Gacho – opýtal sa na projekt, ktorý má obec spolufinancovať 700 tis. Sk 

Vlasta Kašiková – odpovedala, že spolufinancovanie sa dá z originálnych kompetencií. 

Dodala, že nakúpili z táborových peňazí lavice pre deti 5-9 a aby menšie deti neboli ukrátené 

chcú kúpiť lavice 1-4. Dodala, že obec peniaze zadržala a škola nemá z čoho zaplatiť teplo 

Alena Brezinová – zadržané peniaze (67 tis. Sk) boli z dôvodu rezervy peňazí na účte obce na 

opravu komína. 

Mgr. Mária Jasenovská – MŠ nemá právnu subjektivitu. „To o čo sa sporíme sú dvere 

a záchody!“4 Vedľa rozbitých dverí je MŠ a deti a využije ich aj MŠ aj jedáleň. Dodala, že do 

jedálne chodia aj deti aj dospeláci, tak o čom sa tu rozprávame? 

Martina Michalková –  vyjadrila sa k autobusu, ktorý by vozil deti do škôlky, dodala, že sa už 

dávnejšie rozprávalo o tomto návrhu 

Ing. Tibor Michálek – prikláňa sa k názoru, aby sa peniaze dali tým, ktorí o nich majú 

rozhodovať.  Ide o zníženie kompetencií OÚ a zvýšenie škole. Aj zodpovednosť aj 

právomoci. Dodal, že keď sem pôjde nejaký nový riaditeľ, aby sa mohol realizovať.  

Obecné zastupiteľstvo v Klokočove po prerokovaní prijalo k tomuto bodu programu 

uznesenie číslo 293/2009 

                                                 
4 Mgr. Mária Jasenovská – poslankyňa OZ Klokočov 
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V rozprave k rozpočtu obce sa pokračovalo: 

Ing. Tibor Michálek – „Treba rozhodnúť, či sa bude naďalej investovať do škôlky na 

Hlaviciach,  buď dať autobus alebo rozhodnúť.“5 

Vlasta Kašíková – vyjadrila sa, že projekt je už schválený a boli tam určité pravidlá určené 

Jozef Gacho – hlavná MŠ bola na Hlaviciach, keď si rozpočet podali a vyjdú s ním tak sa tým 

netreba zapodievať.   

František Čečotka – informoval sa, koľko detí chodí na Hlavice do škôlky. Dodal, že sú 

sťažnosti, lebo sú stále  prázdniny. Dodal, že v Staškove má škôlka len mesiac prázdnin. 

Vyjadril sa, že škôlka je nato, aby pomohla rodičom, keď sú v práci a nie mala stále 

prázdniny.  

Pán zástupca starostu Jozef Gacho dal slovo pánovi Mgr. Ladislavovi Dorociakovi 

/riaditeľovi CVČ Klokočov/ a položil mu zopár otázok: 

Jozef Gacho – opýtal sa Mgr. Ladislava Dorociaka k nákladom náhrada cestovného? Náklady 

na dohody – čo do toho spadá? 

Mgr. Ladislav Dorociak – vyjadril sa, že na súťaže treba malý autobusík. Všetko, čo 

potrebujú k práci, čo sa týka pomôcok, lopty, žinenky je to zahrnuté v nákladoch. K dohodám 

dodal, že vedúcich krúžkov nemá zamestnaných, má ich na dohody, všetkých vedúcich 

krúžkov.  

Mgr. Mária Jasenovská – dodala, že vychádza  čistá mzda 2400,- Sk na polrok na krúžok  

Alena Brezinová - Dodala, že ŠJ pri MŠ na Hlaviciach  jej doložili žiadosť o zakúpenie 

nerezového riadu.  

Pavol Brezina – apeloval, aby sa majetkoprávne vysporiadali pozemky pod ihrisko, aby sa 

mohli predkladať projekty 

Vlasta Kašiková – vyjadrila svoj návrh, že by znížila financie na hodové slávnosti a pridala 

folklórnej skupine Klokočov, ktorá nás reprezentuje na rôznych akciách plus 5000,- tis. Sk.  

Pavol Brezina – vyjadril sa k tomu, že rozšírenie verejného osvetlenia by sa malo spraviť do 

osady Rybárie 

K PHM sa vyjadrila Kašiková Vlasta, že sa jej zdajú prehnane vysoké. 

Jozef Gacho – vyjadril sa, že je potrebné i kosenie cintorína, ktorý sa pokosí a o týždeň treba 

kosiť cintorín opäť. Takisto je to i so zimným vyorávaním. Dodal, že napríklad fréza má 

spotrebu 12 litrov. 

                                                 
5 Ing. Tibor Michálek – poslanec OZ 
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František Čečotka – informoval sa, že či je potrebné orať všade tam, kde sa orie, že pozná 

lokality, kde sa zbytočne chodí hore-dole. Bolo by možno lepšie urobiť im v tých lokalitách 

radšej osvetlenie.  

Ing. Tibor Michálek – vyjadril sa, že by bolo dobré urobiť plán orania snehu. Dodal, že 

dvakrát bol traktor orať v lokalite Kyčery. Treba spraviť plán, kedy kde traktor pôjde. Dodal, 

že v ich lokalite sa skladajú na naftu pánovi Pavlovi Zajacovi, ktorý ochotne cesty vyoráva, 

aby sa mohli autami dostať domov.  

Jozef Gacho – „Nedá sa všetko stíhať naraz, máme málo traktorov!“6 

Vlasta Kašiková – Treba urobiť s ľuďmi, ktorí majú traktory dohody, aby v prípade takýchto 

silných snežení pomohli.  

František Čečotka – informoval sa na snežný skúter, či patrí obci alebo je súkromný? Ak je 

obecný treba ho efektívne použiť pre lekára v prípade pomoci občanom v zasneženej zime 

Vlasta Kašiková – vyjadrila sa k vodovodom, aby sa podal projekt a prihlásila sa obec na 

výzvu. 

Helena Rudinská – prítomná občianka vyjadrila sa, že ona je od prípojky 400 m a má si 

urobiť na svoje náklady prípojku. Vyjadrila sa, že si musela vykopať svoju studňu. Opýtala 

sa, čo chceme rozširovať? Čo bude s kanalizáciou?  Keď je niekto pripojený na obecnú vodu, 

mal by brať len obecnú vodu. Ten kto vodu chce, ju nemá. 

Jozef Gacho – je za rozširovanie, za napájanie ľudí na obecný vodovod. Vyjadril sa, že treba 

sledovať projekty. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Klokočov prijalo uznesenie číslo 294/2009 

 

K opatrovateľkám informovala Miroslava Fujaková, aby sa niečo navŕšilo, pôjdu podľa 

tabuliek, obec sa bude musieť postarať o všetkých občanov. Sú kritéria, že do roku 2010 

opatrovateľky budú potrebovať kurzy, školy. Najnižší úväzok bude 2-3 hodinový 

Alena Brezinová – informovala sa z ktorého programu navrhujú zvýšiť? Pani účtovníčka 

navrhuje z programu manažérskej časti sa navŕši sociálne.  

 

Obecné zastupiteľstvo Klokočov prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 295/2009 

 

 

                                                 
6 Jozef Gacho – poslanec OZ 
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Žiadosť Heleny Rudinskej o prehodnotenie vykurovacích priestorov v predajni SEKÁČ 

 

Pán Gacho prečítal žiadosť Heleny Rudinskej a rozpútal diskusiu ohľadom tohto doplneného 

bodu programu rokovania.  

Jozef Gacho – vyjadril sa, že  skutočne je v spomínanej predajni SEKÁČ  zima 

Vlasta Kašiková – vstúpila do rozpravy s tým, že buď urobíme úľavu všetkým alebo nikomu 

Anna Koniarova – vyjadrila sa k tejto problematike, že skutočne sa nekúri v tomto priestore. 

„Vymenili sme tam radiátor, zavolali sme kúrenára, ktorý oznámil, že je to zbytočne.“7 

Dodala, že je to urobené pred tridsiatimi rokmi. 

Jozef Gacho – dal návrh, aby sa vymenili rúry i všetkým ostatným 

Helena Rudinská – vyjadrila sa k danej problematike. Dala návrh, že si bude vykurovať sama. 

Dodala, že január, február nemá zaplatené kúrenie. Vyjadrila sa, že radiátor bol vymenený 

v septembri. Bude platiť vtedy, keď sa jej bude kúriť. Dala si to prešetriť a zistila, že tam 

nikdy nebude teplo.  

Vlasta Kašiková – treba urobiť podmienky rovnaké pre všetkých nájomníkov 

Ing. Michálek – vyjadril sa, že  to treba riešiť. Návrh jej odstaviť radiátor, nech si kúri sama. 

Jozef Gacho – jeho návrh je prerobiť kúrenie, potrebujeme sa pripájať a nie znižovať odber 

tepla 

Ing. Michálek – vyjadril sa, že sú vysoké ceny BIOMASY 

Helena Rudinská – jedná sa o celoročné zálohové platby 

Ing. Michálek – k BIOMASE sa vyjadril, že sa musí starosta k tejto problematike postaviť 

 

Obecné zastupiteľstvo v Klokočove prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 291/2009 

 

Výsledky inventarizácie majetku k 31.12.2008 

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 296/2009 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Anna Koniarová – pracovníčka OÚ Klokočov 
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SEVAK, a.s. majetkoprávne vysporiadanie vodovodov 

 

Mgr. Mária Jasenovská - objasnila prítomným poslancom, ako sa jednalo na zasadnutí so 

spoločnosťou SEVAK, a.s. zdôraznila, že je dnes posledný termín, kedy musí dať OZ 

vyjadrenie k majetkoprávnemu vysporiadania obecných vodovodov 

Mgr. Mária Jasenovská – vyjadrila svoj názor -  zvolať tých ľudí, ktorí berú vodu, aby sa 

vyjadrili 

Ing. Tibor Michálek – vyjadril sa k danej problematike urobiť referendum, ak ľudia neprídu, 

rozhodnú poslanci. Dodal, že starosta nie je podriadený spoločnosti SEVAK 

Martina Michálková – vyjadrila sa dať možnosť rozhodnúť ľuďom, ak sa nerozhodnú ľudia, 

rozhodnú poslanci 

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 292/2009 

 

BIOMASA – schválenie a podpísanie dodatku a splátkového kalendára na dodávku 

tepla na rok 2009 

 

K dodatku sa vyjadril zástupca starostu pán Jozef Gacho, že dodatok k zmluve sa musel 

podpísať. Dodal, že poslanci v materiáloch mali možnosť si to prečítať.  

Ing. Tibor Michálek – vyjadril sa, že starosta musí ísť s Biomasou do konfliktu. 

Vlasta Kašiková – vyjadrila sa, že treba poslať žiadosť o ukončení zmluvy v združení  

BIOMASA, treba hľadať zdroje a vykurovať si sami 

Anna Koniarová – zmluva je taká ak vystúpime bude sa platiť za teplo ešte dva roky , nebude 

sa brať teplo, ale budeme musieť platiť.  

Vlasta Kašiková – vyjadrila sa, že východné Slovensko ukončilo s BIOMASOU zmluvu. 

Dodala, že sa treba opýtať na informácie pána starostu.  

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 297/2009 

 

 Voľba hlavného kontrolóra obce Klokočov 

 

Anna Koniarová – pracovníčka OÚ informovala OZ, že prišli štyri obálky, ktoré sa 

priamo otvorili na tomto zasadnutí, označili sa a zisťovalo sa, či obálky spĺňajú všetky 

náležitosti. Ako prvá obálka sa otvorila s menom uchádzačky  
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� Ivana Gajdošová, ktorá bola priamo na zasadnutí a predstavila sa poslancom. 

Kandidátka spĺňala všetky požadované náležitosti. Druhá obálka obsahovala meno 

kandidáta 

� Stanislav Jozek, taktiež spĺňal všetky náležitosti. Tretia obálka obsahovala meno 

kandidátky 

� Darina Vyrobíková, ktorá nemala doložené všetky náležitosti, ktoré sa vyžadovali, 

čiže nesplnila podmienky. Vo štvrtej obálke, ktorá sa otvorila bolo meno kandidátky  

� Ing. Jana Jarošová, ktorá spĺňa všetky požadované náležitosti 

Ing. Tibor Michálek – navrhol, aby sa zvolali všetci uchádzači a poslanci si s nimi urobili 

pohovor 

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 298/2009 

 

Pán Ing. Tibor Michálek zo zasadnutia odišiel 

 

VZN obce Klokočov o Pravidlách určovania poradia uchádzačov o nájomné byty obce 

Klokočov a pravidlá ich prenajímania 

 

Bližšie informácie k tomuto bodu programu poskytla Ing. Veronika Gajdičiarová – 

pracovníčka OÚ Klokočov 

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 299/2009 

 

Prítomný občan na OZ  

Jiři Szkandera – informoval sa ohľadom separácie odpadu. Zastávky sú v hroznom stave. 

Čítal v Kysuckých novinách, že ŽSK poskytuje dotácie. A informoval sa ohľadom domova 

dôchodcov.  

Na Hlaviciach je projektová dokumentácia hotová. Nie sú výzvy, čaká sa na spustenie výzvy.  

 

Poslanci predniesli svoju žiadosť, aby pán starosta preskúmal výzvy možnosti získania 

finančných dotácií na zastávky v obci. 
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14 a) Návrh na doplnenie VZN o poplatkoch za úkony vykonávané OÚ 

 

Vyjadrila sa Martina Brezinová a prečítala návrhy na doplnenie:  

Poslanci sa vyjadrili: že sa im to zdá drahé, treba pre ľudí lacnejšie služby.  

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 300/2009 

 

14 b) Komunitný plán Obce Klokočov 

 

Informovala o Komunitnom pláne obce pracovníčka OÚ pani Martina Brezinová – 

informovala poslancov, že sa  robila analýza, čo je v obci potrebné. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Klokočove prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 

301/2009 

 

Žiadosť Mgr. Ladislava Kopeckého 

 

Pán riaditeľ Mgr. Ladislav Kopecký priniesol na OZ písomné oznámenie, že 30. júna 2009 

ukončí pracovný pomer na pozícii riaditeľa i učiteľa ZŠ Klokočov výpoveďou zamestnancom 

podľa Zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce § 67.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Klokočove prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 302 

 

 

Na tomto zasadnutí boli prijaté uznesenia v poradí 289 -302 

 

 

 

D I S K U S I A 

 

Pracovník OÚ Stanislav Hanulák  informoval OZ, že pani Anna Polková – Potraviny 

Klokočov má zaplatené nájomné.  

František Čečotka – poslanec OZ informoval sa na sociálne podniky. Obec vymiera, treba 

hľadať spôsob ako ľudí do obce prilákať.  
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Anna Koniarova – informovala sa u poslancov, že  má nedoplatok na kúrení, a dotyčná rodina 

si nepreberá poštu.  

Pavol Brezina – odporúčil postúpiť tieto veci exekútorovi. 

 

Pán zástupca poďakoval prítomným poslancom a zasadnutie ukončil.  

 

 

Zapísala: Bc. Andrea Chabrečková 

 

     

 

 

          Jozef Gacho 

          zástupca starostu 

 

 

Overovatelia: 

 

Vlasta Kašiková  ...................................... 

 

Pavol Brezina ............................................. 

 

 

 

 

 

 


