
 
 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE KLOKOČOV 
OBECNÝ ÚRAD KLOKOČOV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z Á P I S N I C A 
z 27. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Klokočov, 

zo dňa 07. augusta 2009, ktoré sa uskutočnilo v zasadačke OÚ v Klokočove 
o 9:00 hod.  

 
 
 
 
 
 
 
 

O b s a h u j e: 
 

1. Prezenčná listina 
2. Zápisnica 
3. Prijaté uznesenia 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Z Á P I S N I C A 

z 27. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Klokočov, ktoré sa konalo 
dňa7. augusta 2009 v zasadačke OÚ v Klokočove o 9.00 hod. 

 
 
 
 
 
Prítomní: 
Starosta obce: Ľuboš Stríž 
 
Poslanci OZ:  1. Pavol Brezina 
  2. Ing. Tibor Michálek 
  3. Jozef Gacho 
  4. Mgr. Mária Jasenovská 
  5. Vlasta Kašíková 
  6. Martina Michálková  
  7. František Čečotka 
 
 
Prezenčná listina všetkých prítomných tvorí prílohu č. 1 zápisnice 
 
1.  o t v o r e n i e 
27. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Klokočov otvoril a viedol starosta obce pán 
Ľuboš Stríž. Konštatoval, že, z počtu poslancov 7 je prítomných 6, pán Brezina chýba, čiže 
zasadnutie OZ je schopné právoplatne sa uznášať.  
Pani poslankyňa Martina Michálková a Mgr. Mária Jasenovská oznámili, že zo zasadnutia 
bude zhotovený zvukový záznam.  
2. Voľba návrhovej komisie 
Návrhová komisia:   Mgr. Mária Jasenovská, František Čečotka 
Hlasovanie: návrhová komisia bola jednohlasne schválená 
 
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
Overovatelia zápisnice: Jozef Gacho, Vlasta Kašíková 
Hlasovanie: overovatelia zápisnice boli jednohlásne schválení 
Vedením zápisnice bola poverená pracovníčka OÚ Bc. Andrea Chabrečková 
 
 
3. Schválenie programu rokovania 26. OZ 
 
Pán starosta sa opýtal, či má niekto doplňujúci bod do programu dnešného zastupiteľstva.  
 
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo program rokovania 27. mimoriadneho OZ 

a prijalo k nemu uznesenie číslo 361/2009 

  
Program: 
 

1. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa 



3. Schválenie programu rokovania 27. OZ 
4. Voľba kontrolóra obce Klokočov 
5. a) Schválenie zmeny zmluvy o zabezpečení úveru pre skládku odpadov v lokalite 

Turzovka Semeteš schválenú Bankou Dexia. 
b) Schválenie finančných prostriedkov na generálnu opravu vozidla na odvoz VOKU 

6.  Schválenie preklenovacieho úveru na refundáciu faktúr na projekty  
7.  Diskusia  
8. Prijatie uznesení  
9. Záver 
 
 

Voľba kontrolóra obce 
 
Pán starosta privítal na zasadnutí dvoch kandidátov uchádzajúcich sa o funkciu kontrolóra 
obce Klokočov: pani Jarmilu Šutú a Mgr. Ladislava Kopeckého. Následne dal slovo 
pracovníčke OÚ pani Anne Koniarovej, ktorá za prítomnosti poslancov a prítomných otvorila 
obálky. Ako prvú otvorila obálku pani Šutej v ktorej boli tieto dokumenty: prihláška do 
výberového konania, životopis, motivačný list, čestné prehlásenie, že môžeme použiť osobné 
údaje, výpis z registra trestov, osvedčenie o vzdelaní. 
 
Na OZ prišiel poslanec Pavol Brezina.  
 
Pani Koniarová Anna otvorila druhú obálku Mgr. Ladislava Kopeckého, ktorá obsahovala 
tieto dokumenty: výpis z registra trestov, doklady o vzdelaní, prihláška do výberového 
konania, profesijný životopis, motivačný list, zverejnenie údajov, výpis z registra trestov. Pani 
Koniarová oznámila, že obidvaja kandidáti spĺňajú zákonom stanovené podmienky. Starosta 
navrhol, aby sa jednotliví kandidáti predstavili. 
Jarmila Šutá – predstavila sa poslancom, že 6 rokov robila kontrolórku v Kysuckom 
Lieskovci, v súčasnosti je nezamestnaná, vyjadrila sa, že prácu vykonávala veľmi rada, 
dodala, že ešte študuje.  
Ing. Tibor Michálek – položil uchádzačke otázky ohľadom práce kontrolóra obce. 
Mgr. Ladislav Kopecký – vyjadril sa že je dôchodca, pracuje v obci 39 rokov, pozná 
problematiku, urobil zopár projektov, ktoré vyšli a pokračujú, jeho cieľom je aby Klokočov 
bola prosperujúca obec. Čo sa týka foriem MŠ a ZŠ je mu táto problematika známa, dodal, že 
kontrola je na každom úseku potrebná.  
 
Poslanci si odhlasovali verejné hlasovanie.  
 
OZ volí kandidátku Jarmilu  Šutú za kontrolórku obce Klokočov 
Hlasovanie: 
ZA: 0 
Zdržal sa: 3 
Proti: 4 
 
OZ volí kandidáta Mgr. Ladislava Kopeckého za kontrolóra obce Klokočov 
Hlasovanie: 
ZA: 7 
Zdržal sa: 0 
Proti: 0  
 



OZ zvolilo jednohlasne za kontrolóra obce Mgr. Ladislava Kopeckého.  
 
OZ prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 362/2009 

 
Schválenie zmeny zmluvy pre lokalitu Turzovka Semeteš 
 
K tomuto bodu programu bol prizvaný riaditeľ TKO Semeteš pán Ján Filo, ktorý objasnil 
problematiku. Výstavba skládky môže byť realizovaná len formou úveru, dôvodom zmeny je, 
že združenie nemá prostriedky, ktorými by krylo úver, potrebuje úver zabezpečiť. Mení sa 
článok 5, zaväzuje obce, že v prípade, že by sa skládka nezrealizovala a bolo by 
prefinancované, obce by museli podiel splatiť. Podiel obce je 11,75 % . Obce sa stavajú 
ručiteľmi. 
Ing. Tibor Michálek – vyjadril sa, že obec by si mohla nájsť i iného odberateľa smetí, 
navrhoval by zistiť, či by sa to nedalo poistiť  
Ján Filo – vyjadril sa, že združenie má určitý majetok, bude sa ručiť skládkou. Nedostane 
združenie naraz peniaze, ale po častiach a postupne sa bude pokračovať vo výstavbe.  
 
OZ prijalo k tomuto bodu programu uznesenia číslo 363-364/2009 

 

 

 
Schválenie preklenovacieho úveru na refundáciu faktúr na projekty 
 

a) Rozšírenie a rekonštrukcia telocvične ZŠ Klokočov o triedy MŠ Klokočov 
b) Výstavba nájomného bytového domu 14 b.j. 
c) Revitalizácia námestia obce Klokočov 

 
Alena Brezinová – informovala OZ, že sa oslovili banky, ktoré by vystavili preklenovací 
úver. Zoberieme úver, zaplatíme faktúry. 14 mil. je celková stavba  
Alena Brezinová – vyjadrila sa že Dexia banka nám úver môže poskytnúť max. na 4 roky.  
Starosta  - predstavil pani Keherovú z Dexie banky, ktorá bola prítomná na OZ v Klokočove. 
Ing. Tibor Michálek – opýtal sa, čo budú požadovať od obce ako záruku?  
Pani Keherová – obec ručí svojim majetkom, keby došlo k najhoršiemu, je možnosť dohody, 
splátkový kalendár, môžu sa úvery natiahnuť na dlhšie obdobie.  
Aspoň podielové dane – ako banka majú záujem, aby prešli naplno.  
Ing. Michálek – opýtal sa aké sú podmienky? 
Pani Keherová – vyjadrila sa, že žiadne záložné právo nemusíme dávať, bude potrebné 
vystaviť len zmenku obce.  
Starosta – je možnosť, že nám prefinancujete, je to bez zmenky? 
Pani Keherová – áno, je taká možnosť. Táto banka sa špecializuje na mestá a obce.  
Ing. Michálek – vyjadril sa, že by urobil prieskum 
Starosta – Dexia je jediná, ktorá spolupracuje 
Pani Keherová – informovala, že v tabuľkách, ktoré rozdala poslancom je podrobne vypísané 
financovanie.  
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 365/2009 

 
 
 
 



Schválenie osobného príplatku poverenej riaditeľke ZŠ Klokočov podľa  
zákona č. 553/2003 
 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 365/2009 

 
 

Diskusia 
 
 

Mgr. Mária Valčuhová – vyjadrila sa v diskusii, že má niektoré výhrady: školský vzdelávací 
program – chýbajú v ňom niektoré zložky, predstavovala, že dokument bude zviazaný, našla 
to v dvoch zložkách. Neexistuje žiadna elektronická podoba, vyjadrila sa, že pán riaditeľ 
nebol autor, bol riaditeľ a na zhotovovaní sa podieľali všetci učitelia. Čakala, že nájde 
v počítači alebo na diskete všetko čo preberali. Bola zistená strata pečiatky, pečiatka sa našla 
v dokumentoch ekonómky, požiarna kniha je prázdna. Kontrolovala a je prázdna. Nenašla 
žiadne záznamy. Potrebuje povedať Závady, ktoré sú na škole. Kniha BOZP, neodovzdal 
oficiálnu e-mailovú stránku školy, prijímal zamestnancov na dobu neurčitú, kontrolu 
pedagogických dokumentov, je tam množstvo nedostatkov, chýbajú kolaudácie vysvedčení. 
Riešila sťažnosť z Inšpektorátu práce, nedostatky odstraňovala ona, dva roky nefungovali 
ohrievače vody, v telocvični rozvodná skriňa, vydutiny parkiet – opakujúca sa závada, 
školský inventár je neoznačený, bez čísiel, neobjektívne informácie na internete. Zástupkyňa 
bola dva roky bez 1. kvalifikačnej triedy – hrubé porušenia, manipulácia dokladov, ponukové 
listy na tábory, nenašla záznamy o štúdiu pedagógov, sklad učebníc je v neporiadku, 
nedoplnený do elektronickej podoby.  
Ing. Tibor Michálek – je za to, aby si vyriešili tieto veci medzi sebou 
Mgr. Ľuboslava Mudríková – informovala OZ, že jej prišla odpoveď z Inšpektorátu práce, že 
sa má obrátiť na občiansko-právne jednanie vo veci úrazu a vo veci voľby riaditeľa školy.  
 
 

Z á v e r  
 

Pán starosta skonštatoval, že všetky body programu boli prejednané a zasadnutie ukončil. 
 
Zapísala: Bc. Andrea Chabrečková 
 
 
 
Overovatelia: 
 
Vlasta Kašíková .................................... 
 
Jozef Gacho .......................................... 
 
 
 
 
          starosta obce 
          Ľuboš Stríž 
 


