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Z Á P I S N I C A 

z 25. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Klokočov, 
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Zápisnica z 25. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Klokočove  

zo dňa  11. júna 2009 

 
 
 
Prítomný:    Ľuboš Stríž – starosta obce 
 
Prítomní poslanci:   Mgr. Mária Jasenovská 
     Vlasta Kašíková 
     Martina Michalková 
     Jozef Gacho 
     Pavol Brezina 
     Ing. Tibor Michálek 
 
Neprítomný:    František Čečotka 
 
Prizvaný:    JUDr. Miroslav Stopka 
Ostatní prítomní:   Petičný výbor  zamestnancov ZŠ Klokočov 
 
Prezenčná listina tvorí prílohu tejto zápisnice. 

Program 

1. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľky 
3. Zrušenie uznesenia č. 340/2009 zo dňa 6. mája 2009 k voľbe kontrolóra obce 

Klokočov – zrušenie podmienok 
4. Prerokovanie návrhu na ustanovenie riaditeľa Základnej školy Klokočov do 

uskutočnenia výberového konania a menovania riaditeľa ZŠ Klokočov 
5. Prijatie uznesení 
6. Diskusia 
7. Záver 

 

Návrhová komisia  -  Ing. Tibor Michálek, Martina Michalková 

Overovatelia – Mgr. Mária Jasenovská, Vlasta Kašíková 

Návrhová komisia a overovatelia zápisnice boli jednohlasne schválení.  

 
 

R o k o v a n i e 

 

25. zasadnutie OZ Klokočov otvoril a viedol starosta obce Ľuboš Stríž.  

Pán poslanec Ing. Tibor Michálek citoval zákon z Ústavy SR, že sa môže zhotovovať 

zvukový i obrazový záznam zo zastupiteľstva.  
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Starosta – vyjadril sa, že si obrazový záznam zo zastupiteľstva nepraje a odovzdal slovo 

pánovi JUDr. Miroslavovi Stopkovi. 

JUDr. Miroslav Stopka – vyjadril sa k zhotovovaniu obrazového záznamu, že to korešponduje 

s právom iných prítomných osôb s nenatáčaním, lebo nie sú to verejné osoby, keď si to 

neprajú a keď si to starosta nepraje je to na ňom. Obrazový záznam nie je možné vyhotoviť 

keď si to neprajú osoby, ktoré sú prítomné a nie sú verejne činné.  

Starosta – vyjadril sa, že si nepraje, aby sa zastupiteľstvo natáčalo. Opýtal sa jednotlivo 

i prítomných poslancov, či si želajú, aby bol zhotovený obrazový záznam. Poslanci – Vlasta 

Kašíková, Mgr. Mária Jasenovská, Ing. Tibor Michálek a Martina Michálková boli za 

natáčanie a poslanci Pavol Brezina a Jozef Gacho boli proti natáčaniu obrazového záznamu 

z tohto zastupiteľstva.  

 

Zrušenie uznesenia č. 340/2009 zo dňa 6. mája 2009 k voľbe kontrolóra obce Klokočov – 

zrušenie podmienok 

 

Starosta – poprosil poslancov, ktorí toto zasadnutie zvolali, aby okomentovali problematiku 

a odovzdal slovo poslancom. 

Vlasta Kašíková – vyjadrila sa k tomuto bodu programu a dodala, že reagovala na zasadnutie 

mimoriadneho zastupiteľstva konaného 6. mája 2009, na základe preštudovania zákona 

napísala starostovi list – sťažnosť k zrušeniu tohto uznesenia. Zároveň žiadala starostu, aby so 

sťažnosťou boli oboznámení poslanci. Prečítala list, ktorý bol adresovaný starostovi a v zapätí 

prečítala i odpoveď na list, ktorý jej prišiel z obecného úradu.  

Kašíková Vlasta - vyjadrenie k listu  

Poslankyňa okomentovala, že jej sťažnosť je opodstatnená, lebo starosta má právo zvolať 

mimoriadne zastupiteľstvo len v prípade vážnych vecí: kalamita, požiar,... citovala zákon 

a vyjadrila sa, že jej sťažnosť je opodstatnená.  

K bodom č. 2 a 3 jej sťažnosti – dodala, že v pozvánke neboli rozpísané veci, čo sa ide 

schvaľovať. Bolo v nej uvedené len vyhlásenie dátumu volieb a nie zmena podmienok na 

výberové konanie na funkciu kontrolóra obce – podľa poslankyne Kašíkovej  sú všetky body 

jej sťažnosti opodstatnené. Vyjadrila sa, že materiály boli podstrčené v deň rokovania OZ.  

Starosta  -  vyjadril sa, že na zasadnutí  jasne zdôraznil, či má niekto doplňujúce náležitosti, 

ktoré by sa zapracovali alebo vyčiarkli a poslanci nemali žiadne pripomienky a uznesenie 

schválili. Dal slovo pani Anne  Koniarovej /pracovníčke OÚ/, aby sa vyjadrila k danej 

problematike. 
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Anna Koniarová – ktorá vysvetlila, že podľa zákona č. 369/1990 § 12 sa obecné 

zastupiteľstva schádzajú podľa potreby, najmenej raz za dva mesiace a zvoláva ho starosta. 

Čiže, ak starosta cíti potrebu zvolať zasadnutie, zvolá ho. 

Starosta – opýtal sa poslancov: „Čo je zlé na tom, že sme zastupiteľstvo zvolali?1“ 

Vlasta Kašíková – odpovedala, že sa zdiskriminovali všetci uchádzači, ktorí mali podané do 

konkurzu žiadosti na miesto kontrolóra v takých podmienkach, že musia mať 5 rokov praxe 

v samospráve a musia vedieť podvojné účtovníctvo. 

Starosta – vyjadril sa, že by chcel mať takého kontrolóra, ktorý by upozornil na chyby, ktorý 

ide z praxe. Zriaďovateľ je obec a nevie, čo je zlé na tom, že kontrolór musí mať prax, môže 

dať nad rámec podmienky 

Mgr. Mária Jasenovská – je za zrušenie uznesenia, lebo zmena podmienok nebola prejednaná, 

myslela si že sa ozaj jedná len o schválenie dátumu volieb  kontrolóra, o nič iné. Je za 

zrušenie uznesenia, lebo sa pýtala, či ostatným budú platiť zaslané doklady, ale nemôžu 

platiť, lebo sa zmenili podmienky. 

Starosta – vyjadril sa, že je za nezrušenie uznesenia, aby sa upravili len podmienky 

Ing. Tibor Michálek – dal návrh, aby sa uznesenie zrušilo, lebo sa zamotáme a nevieme, kde 

sa dopustime chyby a poprosil starostu dať hlasovať za jeho návrh 

Ing. Tibor Michálek – poprosil pána JUDr. Miroslava Stopku, aby dal výklad, čo je lepšie 

urobiť 

JUDr. Miroslav Stopka – Ak to už raz bolo zverejnené, je lepšie uznesenie zrušiť a prijať 

nové, lebo  bolo by to  zmätočné.2 

 

Obecné zastupiteľstvo v Klokočove prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 341/2009 

 

JUDr. Miroslav Stopka – dodal, že obec si môže stanoviť i svoje podmienky, ktoré nesmú byť 

diskriminujúce, ale obligatórne podmienky tam musia byť uvedené 

Ing. Tibor Michálek – vyjadril sa, že kontrolóra chceme, ale treba dať podmienky na ktorých 

sa musia zhodnúť všetci poslanci a ktoré nie sú diskriminujúce a tieto podmienky sa dajú do 

výberového konania.  

Starosta –  Dal hlasovať o návrhu pána Ing. Tibor Michálka, aby si poslanci do ďalšieho 

zastupiteľstva, pripravili svoje návrhy k voľbe kontrolóra. 

Obecné zastupiteľstvo v Klokočove prijalo uznesenie číslo 342/2009 

                                                 
1 Ľuboš Stríž – starosta obce 
2 JUDr. Miroslav Stopka – prizvaný advokát 
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Prerokovanie návrhu na ustanovenie riaditeľa Základnej školy Klokočov do 

uskutočnenia výberového konania a menovania riaditeľa ZŠ Klokočov 

 

Vlasta Kašíková -  vyjadrila sa, že pán riaditeľ ju poveril a dal jej všetky doklady, ktoré dal na 

OÚ a na ktoré mu pán starosta odpovedal. Informovala, že 6. marca 2009 pán Mgr. Ladislav 

Kopecký oznámil na OZ, že dňa 30. júna 2009 ukončí pracovný pomer riaditeľa i učiteľa ZŠ 

Klokočov výpoveďou zamestnancom, dal to na vedomie i Rade školy. K tomu  bolo prijaté 

uznesenie č. 302/2009 – oznámenie bolo zobraté na vedomie a starostovi obce Klokočov bolo 

uložené zabezpečiť výberové konanie na post riaditeľa ZŠ. Výberové konanie bolo zverejnené 

v týždenníku Kysuce, na Internetovej stránke obce a na vývesných tabuliach obce.  

Dňa 12.5.09 prišiel list pánovi riaditeľovi „Rozhodnutie o ukončení pracovného pomeru“. 

Prečítala list, ktorý prišiel od obce s odôvodnením – že „Obec Klokočov v zastúpení 

starostom obce v zmysle zákona č.311/2001 podľa § 67 zákonníka práce  rozhodla rozviazať 

s Vami pracovný pomer na pozícií riaditeľa i učiteľa ZŠ Klokočov dňom 30.6.2009. 

Odôvodnenie:  Obec Klokočov rozhodla rozviazať s Vami pracovný pomer na základe listu 

zo dňa 6.3.2009 a na základe uznesenia obecného zastupiteľstva číslo  302/2009. Poučenie – 

proti tomuto rozhodnutiu nie je možné podať odvolanie.“3  

Pani Kašíková sa vyjadrila, že Mgr. Ladislav Kopecký dostal list od obce o čerpaní 

dovolenky.  

Znenie listu: Obec Klokočov, v zastúpení starostom obce Ľubošom Strížom Vám určuje 

čerpanie dovolenky od 1.6.2009 do 30.6.2009 podľa § 111 Zákonníka práce. Ale pán Mgr. 

Ladislav Kopecký zrušil výpoveď s nasledovným odôvodnením: Po uskutočnení výberového 

konania na pozíciu riaditeľa ZŠ Klokočov, na ktorom nebol vybraný kandidát na funkciu 

riaditeľa ZŠ som sa rozhodol, že najneskôr do konca roku 2009 zotrvám vo funkcii riaditeľa 

školy. Konám tak preto, že mi záleží na tom, ako bude škola naďalej pracovať. Z toho dôvodu  

považujte moju výpoveď zo 6. marca 2009 za bezpredmetnú. Termín mojej výpovede 

a ukončenia práce v ZŠ Klokočov Vám oznámim v dostatočnom predstihu.  

Poslankyňa Kašíková – vyjadrila sa, že Mgr. Kopeckého presviedčali, aby výpoveď stiahol 

a pokračoval vo funkcií do konca roka. Z toho dôvodu zorganizovali petičný výbor, ktorého 

predseda je prítomný a mohol by sa k tejto veci vyjadriť. Na petícií za zotrvanie riaditeľa ZŠ 

vo funkcii sú podpísaní všetci zamestnanci, okrem 3, poslankyňa oznámila, že je z toho 

vyhotovená i zápisnica 

                                                 
3 Citácia listu, ktorý prečítala poslankyňa Kašíková 
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Starosta – poprosil pána JUDr. Miroslava Stopku, aby sa vyjadril k danej problematike. 

Ing. Tibor Michálek – zdôvodnil, že jedná vec je, čo hovorí právo  a druhá vec je fakt, že 

petičný výbor chce riaditeľa, aby zotrval vo funkcii do zvolenia nového riaditeľa.  

Mgr. Mária Jasenovská – vyjadrila sa, že  ako poslanci zobrali jeho odchod na vedomie, nič 

neschválili.  

Starosta -  opýtal sa prítomných: „Čo by ste urobili, keby bola nová riaditeľka?“4 Informoval, 

že výberové konanie skončilo tak, že keď sa nezvolil nový riaditeľ školy dočasné menovanie 

zabezpečí starosta.  

Jozef Gacho – vyjadril sa, že ho zaujíma, čo hovorí zákon 

Ing. Tibor Michálek – pýtal sa či starosta menuje riaditeľa? 

Starosta – odpovedal, že on menuje a poslanci schvaľujú  

Martina Michálková – prečítala zo zákona č. 369/1990 Z.z. § 11 písm. 4, že OZ rozhoduje 

o základných otázkach obce, na návrh starostu vymenúvať a odvolávať vedúcich riaditeľov. 

JUDr. Miroslav Stopka – k problematike sa vyjadril: „Keď Mgr. Ladislav Kopecký doručil, 

že sa vzdáva, nemôže to zobrať späť, čiže k 30.6.2009 končí,  ale nič nebráni, aby sa zúčastnil 

nového konkurzu na riaditeľa.“5  

Mgr. Banetková /učiteľka ZŠ/– zamestnanec môže stiahnuť výpoveď ak druhá strana s tým 

súhlasí. Apeluje sa na to, aby pán starosta s tým súhlasil.  

Ing. Tibor Michálek – vyjadril sa, že pán Mgr. Ladislav Kopecký nemá záujem pracovať do 

nekonečna, chce zotrvať pokiaľ sa nájde relevantný riaditeľ. 

PaedDr. Ľubomír Kadura /učiteľ ZŠ a predseda petičného výboru/ – vyjadril sa, že  ide najmä 

o to, aby fungovala škola.  

Starosta –  informoval sa, či sa píše niekde, že poslanci musia schváliť, že starosta môže 

poveriť?  

JUDr. Miroslav Stopka – odpovedal, že v zákone sa to nepíše, poveriť môže starosta 

Ing. Tibor Michálek – dáva návrh, aby bol poverený dočasným riadením do výberu riaditeľa  

Mgr. Ladislav Kopecký.  

Starosta – vyjadril sa, že návrh poslancov bude rešpektovať  

 

 

 

 

                                                 
4 Ľuboš Stríž – starosta obce 
5 JUDr. Miroslav Stopka - advokát 
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Hlasovanie za doporučenie 

OZ doporučuje, aby bol dočasným riadením ZŠ Klokočov poverený Mgr. Ladislav Kopecký 

ZA – 4 

PROTI – Pavol Brezina 

NEPRÍTOMNÝ – Jozef Gacho, František Čečotka 

 

JUDr. Miroslav Stopka zo zasadnutia odišiel! 

 

Dalo sa slovo petičnému výboru:  

Za petičný výbor sa vyjadril predseda PaedDr. Ľubomír Kadura a prečítal znenie petície: „My 

podpísaní zamestnanci ZŠ Klokočov žiadame, aby súčasný riaditeľ ZŠ Klokočov Mgr. 

Ladislav Kopecký zotrval vo svojej súčasnej funkcií riaditeľa školy do konca kalendárneho 

roka 2009 z dôvodov: 

1. zachovania plynulého chodu školy do zvolenia nového riaditeľa školy výberovým 

konaním 

2. z dôvodu morálnych a odborných spôsobilosti  

3. z dôvodu riadneho ukončenia školského roka 2008/2009 v najnáročnejšom období 

chodu školy  

4. z dôvodu zabezpečenia plynulej prevádzky školského zariadenia počas školských 

prázdnin, t.j. organizácie školských táborov 

5. z dôvodu prípravy nového školského roku 2009/2010 

6. z dôvodu prípravy, realizácie a dokončenia školského vzdelávacieho programu pre 6. 

a 7. ročník podľa rámcového plánu navrhnutom pánom riaditeľom  

7. z dôvodu dôsledného a riadneho odovzdania funkcie do zodpovedných rúk 

a inverizovať tak nástup nového riaditeľa 

8. z dôvodu zabezpečenia pracoviska pre výkon psychicky náročného učiteľského 

povolania 

9. z dôvodu postoja zástupcov odborov organizácie našej školy 

10. z dôvodu riadneho ukončenia finančného roka a aktuálneho roka 

11. z dôvodu klasifikácie žiakov, ktorých učí pán riaditeľ, lebo mesiac pred ukončením 

školského roka by nebolo fér nechať klasifikovať zastupujúceho učiteľa, bolo by to 

neobjektívne.“6 

                                                 
6 Petičný výbor – znenie petície 
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PaedDr. Ľubomír Kadura  - vyjadril sa, že určité veci sa vysvetlili na rade školy, ide ale i 

o ďalšie body, napríklad „Školský vzdelávací program“, ktorý spadá pod štát už druhý rok 

aby v ňom pokračoval pán riaditeľ. Od 1. júla sa ide pokračovať ďalej 6. a 7. ročník.  Ako 

novovymenovaný riaditeľ zabezpečí pokračovanie tohto projektu, ktorý je rozbehnutý?  Nie je 

jednoduchšie pokračovať  v tom, čo už je zabehnuté, ako skúšať niečo nové? 

Starosta – vyjadril sa, aby petičná rada nemala strach a dodal, že každý je nahraditeľný. 

Mgr. Mária Bieliková /učiteľka ZŠ Klokočov a členka petičného výboru/ – v rozprave 

uviedla, že  robila zástupkyňu 17 rokov, dodala, že bola na chvíľu menovaná i riaditeľkou, 

a dovolí si povedať, že by sa neodvážila do funkcie zástupcu alebo riaditeľa ísť, nato je 

potrebných viac ako šesť mesiacov. Vyjadrila sa, že ju veľmi  bolí to, že sú občania jednej 

obce, rozprávajú pravdu a vôbec nie sú rešpektovaní. Vyzdvihla prácu riaditeľa i učiteľov, 

ktorá je na úrovní, lebo sme prvý na Slovensku, čo sa týka jazyka a štvrtá škola čo sa týka 

monitoru. Vyjadrila sa, že pán riaditeľ im zabezpečil také pracovné podmienky, že si  každý 

mohol byť riaditeľom vo svojom predmete,  riadi tú prácu na úrovni a zo strany zamestnancov 

je podporený. Na adresu pána starostu sa vyjadrila, že ju trápi, že ich neberie do úvahy. 

Starosta – vyjadril sa k rozprave Mgr. Márie Bielikovej, že berie do úvahy i druhú stránku, 

teda i rodičov 

PaedDr. Ľubomír Kadura – vyjadril sa, že z 25 zamestnancov podpísalo  22 petíciu  ZA 

zotrvanie  pána riaditeľa Mgr. Ladislava Kopeckého. Podľa neho je tá druhá stránka 3 ľudia.  

Mgr. Janešíková Anna – vyjadrila sa, na adresu Mgr. Ladislava Kopeckého,  že  tu odpracoval 

takmer 40 rokov. „Nesmie sa zabudnúť na to, že človek, ktorého chceš nominovať musí mať 

prax s riadením.“7  „Malo by ti záležať na tom, aby škola pracovala tak dobre ako pracovala 

doteraz.“8 Dodala, že ľudia chcú s ním robiť. Škole nie je jedno, kto v nej riaditeľuje. Nechce, 

aby pán riaditeľ odišiel do dôchodku tak ako odišla ona.  

Starosta – zdôraznil, že on si dal výpoveď sám, opakovane sa vyjadril, že námety prítomných 

zváži a rozhodne sa 

Mgr. Dana Janešíková – reagovala na starostove vyjadrenie: „Máte to už dobre spočítané, tak 

prečo sa opakovane vyjadrujete, že budete uvažovať?“9 

Mgr.Nina Kopecká – informovala, že pán Kopecký mal  prax s riadením predtým ako sa stal 

riaditeľom v ZŠ Klokočov  

                                                 
7 Mgr. Anna Janešíková – bývala učiteľka ZŠ Klokočov 
8 Mgr. Anna Janešíková – bývala učiteľka ZŠ Klokočov 
9 Mgr. Dana Janešíková – učiteľka ZŠ Klokočov 
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Starosta – v rozprave uviedol, že sa mohli prihlásiť viacerí do výberového konania, berie na 

vedomie ich vyjadrenia, ale konečné rozhodnutie urobí sám.  

Ing. Tibor Michálek – opýtal sa starostu aké sú to informácie, ktoré sa šíria.?  Dodal, že si 

treba uvedomiť, že riaditeľa školy bude schvaľovať zastupiteľstvo. „Starosta nerešpektuješ 

názor ľudu.“10  

Starosta – na otázku Ing. Michálka sa vyjadril, že necíti povedať o aké informácie ide, povie 

ich v správny čas. 

Mgr. Mária Valčuhová – predstavila sa, že 40 rokov je učiteľka, slovenčinárka,  rozvinula 

v obci čo sa dalo. Podľa reči čo počula sa vyjadrila, že či sú iba vyvolení za riaditeľov? Či už 

nik, kto nemá prax s riadením nemôže byť riaditeľom? 

Ing. Tibor Michálek – objasnil pani Valčuhovej, že zastupiteľstvo sa má právo rozhodnúť.  

Starosta – zdôraznil, že pán Kopecký je už dôchodca, ktorý si požiadal o ukončenie 

pracovného pomeru, rešpektuje jeho žiadosť a využíva svoje právo na dočasné dosadenie 

riaditeľa. 

Mgr. Mária Stuchlíková – „Kto tu počul niečo o tom, že nechceme nového riaditeľa?“11 

Ing. Tibor Michálek – vyjadril sa, že neriešia nového riaditeľa, ale dočasne zotrvanie vo 

funkcii do nového výberového konania.  

Mgr. Nina Kopecká – opýtala sa: „Prečo si starosta taký arogantný voči nám?“12 

Starosta – odpovedal, že nie je arogantný, len využíva svoje práva. 

Poslanec Pavol Brezina zo zasadnutia odišiel. 

Jarmila Tabačíková /predsedkyňa Rady školy/ – citovala pána Stopku „Nie je vylúčené, aby 

bol poverený riadením školy.“13  

Starosta – vzťahy medzi pánom Kopeckým a starostom sú také aké sú, nerozumejú si 

navzájom. „Veci, ktoré mal urobiť, neurobil – na škole ide spadnúť komín.“ 14 Hovorí, že 

riaditeľ školu bude odovzdávať, jeho rozhodnutie je už dané.  

Ing. Tibor Michálek – vyjadril svoj názor, aby petícia pokračovala ďalej medzi občanmi. 

PaedDr. Ľubomír Kadura – vyjadril sa, že treba rozlišovať pracovné a súkromné problémy 

a na pracovisku problémy nie sú. 

Starosta – vyjadril sa, že na pracovisku sú veľmi vážne problémy o ktorých sa dozvedia. 

                                                 
10 Ing. Tibor Michálek – poslanec OZ Klokočov 
11 Mgr. Mária Stuchlíková – učiteľka ZŠ Klokočov 
12 Mgr. Nina Kopecká – učiteľka ZŠ Klokočov 
13 Jarmila Tabačíková – predsedkyňa Rady školy Klokočov  
14 Ľuboš Stríž – starosta obce 
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Mgr. Ľuboslava Mudríková – vyjadrila sa, že sa zúčastnila konkurzu na riaditeľku školy. 

Opýtala sa, či by sa dialo toto, keby bol zvolený nový riaditeľ? 

Mrzí ju jedna vec, že vyjadrenie z konkurzu jej prišlo do 10 dní. Po otváraní obálok sa 

dozvedela, že splnili obidve kandidátky všetky podmienky. Avšak na výberovom konaní sa 

zistilo, že chýbal doklad druhej kandidátke. 

JarmilaTabačíková /predsedkyňa rady školy/ – vyjadrila sa k slovám Mgr. Mudríkovej,  že 

trestného činu sa Rada školy nedopustila, výberové konanie pokračovalo naďalej,  

konzultovala odpoveď s Krajským školským úradom. Objasnila, že pán Furták odovzdal 

všetky papiere, ktoré sa musia spĺňať pri výbere riaditeľa podľa zákona. Tajné hlasovanie je 

preto, tajné,  aby sa dodržiavala mlčanlivosť a na verejnosť nebudú prenikať nepravdivé 

a zavádzajúce informácie.  

Mgr. Mária Jasenovská – vysvetlila, že boli v poriadku všetky veci, dodala, že v dobrej viere 

nevedeli, že doklad platí len v Čechách /lebo kandidátka ešte študuje v Čechách/ a neplatí na 

Slovensku. Keby sme boli v Čechách bolo by to v poriadku.  

Mgr. Mária Stuchlíková – je za názor, že treba čím skôr vyhlásiť výberové konanie.  

Obecné zastupiteľstvo prijalo na tomto zasadnutí uznesenia č. 341 a 342. 

 

Diskusia 

Mgr. Mária Jasenovská – vyjadrila sa, že sa môžu poslanci viacej schádzať a komunikovať, 

dodala, že sa treba bezplatne stretnúť a komunikovať navzájom.  

 

Záver 

Starosta poďakoval za účasť a zasadnutie ukončil.  

 

Zapísala: Bc. Andrea Chabrečková 

 

 

          starosta obce 
          Ľuboš Stríž 
Overovatelia:    

Mgr. Mária Jasenovská ..................................... 

 

Vlasta Kašíková  ....................................... 
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U Z N E S E N I E 
 

 
Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 341/2009 zo dňa 11. júna 2009 

 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní 
 
A/ r u š í 
Uznesenie číslo 340/2009 Obecného zastupiteľstva obce Klokočov zo dňa 6. mája 2009 
v celom znení. 
 
 
Hlasovanie: 
uznesenie prijaté jednohlasne 
 
 
          starosta obce 
          Ľuboš Stríž 
 
 
 
 
 

U Z N E S E N I E 
 
 

Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 342/2009 zo dňa 11. júna 2009 
 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní 
 
A/ u k l a d á 
Poslancom obecného zastupiteľstva obce Klokočov, aby si pripravili pripomienky a návrhy 
k voľbe kontrolóra a určilo sa znenie výberového konania na kontrolóra obce Klokočov. 
Termín: na ďalšie riadne zasadnutie 
 
Hlasovanie: 
uznesenie prijaté jednohlasne 
 
 
 
 

          starosta obce 
          Ľuboš Stríž 
 

 


