
Z Á P I S N I C A 
z 10. mimoriadneho zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Klokočove, ktoré sa konalo 

dňa 13. marca 2008 
 
PRÍTOMNÍ: 
 
Starosta obce: Ľuboš Stríž 
 
Poslanci OZ: 1. Pavol Brezina  
                       2. Jozef Gacho 
            3. Mgr. Mária Jasenovská 
            4. Vlasta Kašíková 
            5. Martina Michálková 
 
NEPRÍTOMNÍ:  
                            1. František Čečotka    - ospravedlnený 
       2. Ing. Tibor Michálek - ospravedlnený  
  
 
Prezenčná listina zo zasadnutia tvorí prílohu č. 1. zápisnice 
 

1. o t v o r e n i e 
Pán starosta Ľuboš Stríž otvoril 10. mimoriadne zasadnutie OZ, ktoré je zvolané v zmysle 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov. Na 
mimoriadnom zasadnutí sa z počtu 7 poslancov zišlo 5, takže zasadnutie je schopné 
právoplatne sa uznášať. Neprítomní na OZ sú poslanci Ing. Tibor Michálek a František 
Čečotka, ktorí svoju neúčasť ospravedlnili. 
 

2. Voľba návrhovej komisie 
Do návrhovej komisie boli jednohlasne schválení poslanci: 
Martina Michálková a Vlasta Kašíková 
 

3. Voľba mandátovej komisie 
Do mandátovej komisie boli jednohlasne schválení poslanci:  
Mgr. Mária Jasenovská a Jozef Gacho 
 

4. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 
Za overovateľov zápisnice boli jednohlasne schválení poslanci: 
Martina Michálková a Pavol Brezina  
 
Vedením zápisnice bola poverená pracovníčka OÚ p. Fujaková  
 

5. Schválenie programu 10. mimoriadneho zasadnutia OZ 
 
Pán starosta odôvodnil prítomným poslancom, že dnešné mimoriadne zasadnutia OZ 
je zvolané z dôvodu, že je potrebné doschvaľovať veci, ktoré sú potrebné k dotácií o výstavbu 
nájomného bytového domu a následne predniesol program rokovania: 

1. Schválenie uznesenia k dotácií k výstavbe nájomného bytového domu – 14. b.j. 
v Klokočove 

 



2.   Schválenie „  Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Klokočov na roky  
      2007 – 2013 “ 
3. Schválenie členstva Obce Klokočov v združení „ Asociácie horských sídel Slovenska“ 

 
Program rokovania mimoriadneho OZ bol jednohlasne schválený. 
 

1. Schválenie uznesenia k dotácií k výstavbe nájomného bytového domu – 14.b.j. v  
Klokočove 

 
Pán starosta prečítal navrhnuté uznesenie aj s navrhnutými bodmi ku ktorému sa vyjadrili 
poslanci: 
p. Brezina – 30% spoluúčasti je veľa nie je mu jasné z čoho sa to pokryje keď nebudú 
peniaze myslí si, že tá alternatíva, aby sa stavala bytovka pri ZŠ bola lepšia 
p. Michálková – poslanci už schválili v minulosti zámer aj miesto na výstavbu bytového 
domu 
 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo  
    150/2008 
 

2. Schválenie „ Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Klokočov na 
roky 2007 – 2013 „ 

 
Poslanci OZ sa dohodli, že tento bod programu odročia  do ďalšieho rokovania OZ, tak aby 
boli všetci poslanci informovaní prepošle sa im CD. 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 
    151/2008 
 

3. Schválenie členstva Obce Klokočov v združení „ Asociácie horských sídel 
Slovenska“ 

 
Pán starosta oznámil prítomným, že sídlo asociácie je miesto Vysoké Tatry a stručne 
oboznámil poslancov aké ciele má táto asociácia. 
 
Stanovy združenia tvoria prílohu č. 2. zápisnice. 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 
    152/2008 
 

4. Prijatie uznesení 
 
Poslanci schválili uznesenia v poradí od 150 – 152 
 

5. Záver 
 
Pán starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 
 
 
Zapísala: Miroslava Fujaková    .............................................. 



 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
Martina Michálková    ......................................................... 
 
Pavol Brezina     ......................................................... 
 
 
 
        Ľuboš Stríž 
        starosta obce 


