
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE KLOKOČOV 
OBECNÝ ÚRAD KLOKOČOV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z Á P I S N I C A 
 

z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Klokočov, 
zo dňa 13. marca 2009, ktoré sa uskutočnilo v kancelárií starostu  

obce Klokočove 
 
 
 
 
 
 
 
 

O b s a h u j e: 
 

1. Prezenčná listina 
2. Zápisnica 
3. Prijaté uznesenia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
R o k o v a n i e  

 
 

22. zasadnutie OZ viedol starosta obce Klokočov Ľuboš Stríž, ktorý privítal prítomných 

poslancov, konštatoval, že z počtu poslancov 7 je prítomných 5 poslancov, čiže zasadnutie je 

schopné právoplatne sa uznášať. 

Prezenčná listina všetkých prítomných poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

Voľba návrhovej a mandátovej komisie 

 

Návrhová komisia – Vlasta Kašíková, Ing. Tibor Michálek 

Mandátová komisia –  Mgr. Mária Jasenovská 

Overovatelia zápisnice – Jozef Gacho, František  Čečotka 

Zapisovateľka zápisnice -  Bc. 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. 

 

 

Schválenie programu rokovania 

 

Program: 

 

1. Otvorenie 

2. Voľba návrhovej a mandátovej komisie 

3. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 

4. Schválenie programu rokovania 22. mimoriadneho obecného zastupiteľstva 

5. Voľba kontrolóra obce Klokočov, za prítomnosti kandidátov o pozíciu kontrolór obce 

Klokočov 

6. Prijatie uznesenia 

7. Diskusia 

8. Záver 

 



 

Pán starosta následne odovzdal slovo Anne Koniarovej, pracovníčke OÚ, ktorá oboznámila 

prítomných poslancov, ohľadom výberového konania na pozíciu kontrolóra obce Klokočov. 

Informovala poslancov, že voľba kontrolóra bola určená na deň 6. marca 2009 a vtedy sa 

kontrolór mal zvoliť. Keďže tak poslanci neurobili je to napadnuteľné a malo by byť nové 

výberové konanie.   

Vlasta Kašíková – vyjadrila svoj názor, že poslanci nič neporušili, lebo obálky sa otvárali 

priamo na zasadnutí a bola by zato, aby sa zvolil kontrolór na dnešnom zasadnutí. 

Ing. Tibor Michálek – vyjadril sa, že je zato, aby sa hlasovalo i na dnešnom zasadnutí, s tým, 

že keby bolo toto hlasovanie napadnuté, aby sa hlasovalo i na ďalšom zasadnutí 

Ľuboš Stríž (starosta obce) – uviedol, že by sa mali vypočuť prítomní uchádzači, ako prvú   

pozval prítomnú uchádzačku Ing. Janu Jarošovú na pohovor a následne dal slovo poslancom 

a samotnej uchádzačke s ktorou sa viedla diskusia.  

Ing. Jana Jarošová – v diskusii uviedla, že pracuje denne so zákonmi. Vyjadrila sa, že ovláda 

paragrafy a nerobí jej problém naštudovať poznatky o verejnej správe 

Vlasta Kašiková – informovala sa, ako to je so sociálnym podnikom? Aby nás Ing. Jana 

Jarošová poinformovala o sociálnom podniku 

Ing. Jana Jarošová – k uvedenej otázke sa vyjadrila, že niektoré programy sú veľmi výhodné. 

A ak by bol záujem, mohla by prísť a poinformovať o nových veciach, ktoré sa chystajú.  

Ing. Tibor Michálek – vyjadril sa na adresu Jany, že je profesionálka vo svojom obore. Opýtal 

sa, či bude časovo stíhať svoju prácu ? 

Ing. Jana Jarošová – odpovedala, že v podmienkach vo výberovom konaní bolo určených 

minimálne 40 hodín. Vyjadrila sa, že s kontrolnou činnosťou prichádza denne do styku a je si 

vedomá, že si prácu bude brať domov 

Jozef Gacho – opýtal sa Ing. Jany Jarošovej, či bude mať problém so znalosťou zákonov? 

Ing. Jana Jarošová – vyjadrila sa, že  nemá problém niečo doštudovať 

Ing. Tibor Michálek –  „Budeš sa musieť orientovať i v účtovníctve. „1 

Ľuboš Stríž - starosta – informoval OZ, že rozsah kontrolnej činnosti je minimálne 40 hodín 

za mesiac. Chce, aby kontrolór obce zároveň upozorňoval na chyby. 

Ing. Jana Jarošová – dodala, že všetko, čo podpisuje zároveň kontroluje, čiže s kontrolnou 

činnosťou prichádza do styku  

Ing. Tibor Michálek – „Len, aby kontrolór nebol učiteľ!“2 

                                                 
1 Ing. Tibor Michálek – poslanec OZ 
2 Ing. Tibor Michálek – poslanec OZ 



Ľuboš Stríž - starosta – oboznámil OZ, že bude vyžadovať, aby kontrolór bol prítomný aspoň 

jeden celý deň v týždni na obecnom úrade. „Kontrolór bude zároveň podávať výročnú správu 

za ktorú bude zodpovedný.“  

Jozef Gacho – opýtal sa uchádzačky, či je schopná nájsť si jeden deň v týždni? Taktiež položil 

otázku, že jednou z priorít je,  aby si našla čas na obecné zastupiteľstva, na ktorých by mal 

byť nový kontrolór prítomný 

Ing. Janka Jarošová – vyjadrila sa, že je to všetko o dohode, v zamestnaní a dodala, že  majú 

v zamestnaní  pružnú pracovnú dobu 

Ing. Tibor Michálek – zdôraznil, že  uchádzačka musí rátať s tým, že  bude  musieť byť i na 

zastupiteľstve, nájsť si ten čas. 

Ľuboš Stríž - starosta – popýtal sa Anny Koniarovej, pracovníčky OÚ,  ako je to s platovými 

podmienkami?  Opýtal sa Ing. Jany Jarošovej o jej predstave. 

Ing. Tibor Michálek – vyjadril sa na adresu Ing. Jany Jarošovej, že  si myslí, že by to bol 

určite prínos do obce 

Ľuboš Stríž - starosta – oznámil, že po konzultácii s právničkou Ing. Tibora Michálka, ktorá 

odporučila vypísať ešte nové výberové konanie, do termínu 24. apríla 2009 sa povie 

definitívny výsledok ohľadom zvoleného kontrolóra 

Ing. Tibor Michálek – dodal, že je toho názoru, aby sme zahlasovali teraz aj 24. apríla 2009 

Vlasta Kašiková – je toho názoru, aby sa hlasovalo na tomto zasadnutí  

Ing. Jana Jarošová – vyjadrila sa, že by sa jej do nového výberového konania mali  

akceptovať všetky náležitosti, ktoré doložila do termínu 6. marca 2009, dodala, že žiadosť si 

doloží 

Ing. Tibor Michálek – vyjadril sa, že je potrebné zvoliť si interné normy ako budeme v týchto 

záležitostiach v budúcnosti  postupovať  

František Čečotka – informoval sa u pani inžinierky Jarošovej  o nových príspevkoch 

podnikateľov 

Ing. Jana Jarošová – vyjadrila sa, že by bolo dobré zvolať pre podnikateľov sedenie 

a vysvetliť im, čo by bolo výhodné pre podnikateľov 

Ing. Jana Jarošová zo zasadnutia odišla a pozval sa druhý kandidát na post kontrolóra obce 

Bc. Stanislav Jozek. Starosta informoval, že materiály boli konkrétne a úplné . Dodal, že zo 

všetkých uchádzačov má niečo navyše, je v hlavnej problematike – študuje verejnú správu. 

František Čečotka – poprosil uchádzača,  aby sa zastupiteľstvu predstavil, čo si predstavuje 

pod pojmom hlavného kontrolóra 

Ľuboš Stríž - starosta – prečítal životopis uchádzača Bc. Stanislava Jozeka 



Bc. Stanislav Jozek – odpovedal poslancom na otázky, dodal, že je členom interných 

audítorov spoločnosti KIA motors 

Vlasta Kašiková – informovala sa uchádzača, či už má ukončené štúdium alebo ešte 

pokračuje v štúdiu? 

Bc. Stanislav Jozek – odpovedal poslankyni, že ešte študuje externe magisterské štúdium 

Jozef Gacho – informoval sa, či by mu nerobilo problém uvoľniť sa na obecné zastupiteľstva 

Bc. Stanislav Jozek – dodal, že by mu nerobilo problém uvoľniť sa raz za dva mesiace na 

zastupiteľstvo. Zároveň informoval OZ, že si uvedomuje, že 40 hodín mesačne je dosť 

Starosta – informoval, že jeden deň v týždni sa vyžaduje, aby kontrolór bol prítomný na 

obecnom úrade  a plnil náplň, ktorá mu vyplýva dodal, že kontrolór musí jeden krát za dva 

mesiace na OZ predkladať správu. Zdôraznil, že si treba uvedomiť, že kontrolór sa volí  na 

šesť rokov.  

Ing. Michálek Tibor – „Budete musieť byť k dispozícií, vyžaduje sa plné pracovné 

nasadenie.“ 

Bc. Stanislav Jozek – vyjadril sa, že je živiteľom rodiny a má toho ozaj veľa, navyše školu, 

ktorú navštevuje prevažne cez víkendy a niekedy i v piatok 

Ľuboš Stríž - starosta – poinformoval, že bude nové výberové konanie, poprosil uchádzača, 

aby do určitého termínu podal opätovnú žiadosť. Dodal, že výberové konanie je  

24. apríla 2009.  

Uchádzač Bc. Stanislav Jozek sa opýtal, či bude písomne vyrozumený?  

Ľuboš Stríž – starosta – odpovedal, že uchádzači budú písomne vyrozumení. Zároveň im 

poďakoval za účasť. 

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo na 22. zasadnutí OZ  uznesenie číslo 303/2009 

 

D I S K U S I A 

 

Starosta obce v diskusii otvoril debatu z piatkového OZ (6.3.2009) a dal slovo Jozefovi 

Gachovi, ktorý zasadnutie viedol a následne sa k nemu vyjadril.  

Jozef Gacho – z dôvodu, že nepodpísal uznesenie o schválení rozpočtu, navrhol, aby sa 

k rozpočtu poslanci opätovne zišli a prejednali ho.  

Ľuboš Stríž - starosta – oznámil, že si zastupiteľstvo prehral zo zvukového záznamu a vyjadril 

sa k rozpočtu. Vyjadril sa k obecnému rozpočtu a ku škole dodal, či sa poslanci zamýšľali nad 

tým, koľko chodí stravníkov do školy.  



Ing. Tibor Michálek – Informoval pána starostu, že na OZ v piatok povedal, že sa k rozpočtu 

vyjadrovať nebude z dôvodu, že mal málo času na preštudovanie. K otázke škola sa vyjadril 

tak, že vzdelanie bude vždy podporovať. „Deti sú naša budúcnosť.“3 

Na zastupiteľstvo prišiel poslanec Pavol Brezina. 

Ľuboš Stríž - starosta – vyjadril sa, že v ostatných obciach sa dávajú financie na počet 

vydaných jedál. Informoval, že on ako starosta vybavil 13. mil. Sk. „O to že škola je taká aká 

je sa zaslúžilo veľa ľudí.“4  

Vlasta Kašiková – v rozprave sa vyjadrila, že  peniaze prídu na počet detí . Dodala, že 

rozpočet sa mal robiť s poslancami. 

Pán starosta Ľuboš Stríž privolal na zasadnutie pracovníčku OÚ Alenu Brezinovú 

Alena Brezinová – informovala poslancov , že 50 %  z miezd vodára dala do verejnej správy 

Ing. Tibor Michálek – dodal, že čo patrí škole to jej má byť dané, zároveň zdôraznil, aby sa 

zastupiteľstva k vážnym veciam zvolávali s predstihom. Poprosil starostu, aby riešenie 

vážnych veci zvolával na riadne zasadnutia. 

Ľuboš Stríž - starosta –  informoval poslancov ohľadne spoločnosti SEVAK, a.s. Žilina, že 

SEVAK mu poslal list, že pán generálny riaditeľ príde do Klokočova, dodal, že mimoriadne 

zastupiteľstvo zvolal na základe pozvánky od generálneho riaditeľa spoločnosti SEVAK, a.s. 

zároveň informoval prítomných poslancov, že obdŕžal list od spoločnosti SEVAK 

o definitívnom pozastavení výstavby kanalizácie v obci Klokočov 

Mgr. Mária Jasenovská – „Hladný a sprostý národ je na konci sveta.“5  Dodala, že sa jej zdá, 

že všetky problémy začali ohľadom jedálne.  

Ľuboš Stríž – starosta – rozdal prítomným poslancom pozvánky na mimoriadne zasadnutie 

k rozpočtu obce, ktoré sa bude konať 16.marca 2009. Na zasadnutí oznámili: Mgr. Mária 

Jasenovská, Ing. Tibor Michálek a Vlasta Kašiková, že na mimoriadne zastupiteľstvo neprídu. 

Poslankyňa Vlasta Kašíková zo zasadnutia odišla. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Ing. Tibor Michálek – poslanec OZ Klokočov 
4 Ľuboš Stríž – starosta obce Klokočov 
5 Mgr. Mária Jasenovská – poslankyňa OZ 



 

 

Z á v e r 

 

Starosta poďakoval za účasť a zasadnutie ukončil. 

 

 

 
          starosta obce 
          Ľuboš Stríž 
 
 
 
 
 
Zapísala:   Bc. Andrea Chabrečková ............................ 
 
 
 
 
Overovatelia:  Jozef Gacho ................................................ 
  
   František Čečotka .......................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

U Z N E S E N I E 
 

 
Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 303 /2009 zo dňa 13.03.2009 

 
 

Obecné zastupiteľstvo v Klokočove po prerokovaní: 
 
A/ s c h v a ľ u j e 

vyhlásenie dátumu volieb kontrolóra obce Klokočov podľa § 18 odst. 4 a odst. 8 pís. a) zák. č. 

369/1990 Z.z. na deň 24.4.2009.   

 

B/ s ú h l a s í 

aby sa do nového výberového konania ponechali zaevidované materiály uchádzačov 

z predchádzajúceho výberového konania a títo uchádzači predložia len novú žiadosť s tým, že 

prílohy i osobné pohovory im budú akceptované z predchádzajúceho výberového konania. 

Noví uchádzači sa zúčastnia na výberovom konaní 24.4.2009 

 

 

 
Hlasovanie: 
uznesenie prijaté jednohlasne 
 
 
 
 
 
 
          starosta obce 
          Ľuboš Stríž 
 
 
 
 
 


