
Z Á P I S N I C A 
z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Klokočov, ktoré sa konalo dňa 21.10.2008 

v zasadačke OÚ v Klokočove o 10.00 hod. 
 
 

Prítomní: 
Starosta obce: Ľuboš Stríž 
 
Poslanci OZ:  

1. Pavol Brezina 
2. František Čečotka 
3. Jozef Gacho 
4. Mgr. Mária Jasenovská 
5. Vlasta Kašiková 
6. Ing. Tibor Michálek 
 
Neprítomná: 
7. Martina Michálková - ospravedlnená 

 
 

Prezenčná listina všetkých prítomných tvorí prílohu č. 1 zápisnice 

 

Otvorenie 

18. zasadnutie OZ otvoril a viedol starosta obce Ľuboš Stríž. Konštatoval, že z počtu 

poslancov 7 je prítomných 6 čiže zasadnutie OZ je schopné právoplatne sa uznášať. 

 

Voľba návrhovej a mandátovej komisie 

Návrhová komisia: Jozef Gacho, Mgr. Mária Jasenovská 

Mandádová komisia: Vlasta Kašiková 

Overovatelia zápisnice: František Čečotka, Ing. Tibor Michálek 

Návrhová komisia, mandátová komisia a overovatelia zápisnice boli jednohlasne schválení. 

Písaním zápisnice bola  poverená pracovníčka OÚ sl. Andrea Chabrečková. 

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

záznam. 

 

Schválenie programu rokovania  

Pán starosta oboznámil prítomných poslancov s programom 

 

 

 



Program: 

1. 

a/ prevod prebytočného majetku na Obec Klokočov formou darovacej zmluvy na 

nehnuteľností v kat. území  Klokočov - pozemky:  

parcela CKN č. 5088 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 2310 m2 

parcela CKN č. 5089/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 457 m2 

parcela CKN 5155/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 100 m2 

a stavby: budova súpisne č. 966 postavená na parcele CKN č. 5088  

a príslušenstva – garáže a dielne, sklad PHM, koterce pre psov, kuchynka, prístrešok pre 

nákladné  autá, oplotenie, trafostanica, vonkajšie osvetlenie, komunikácia a spevnená plocha, 

slaboprúdové rozvody, NN rozvody, nástupište mužstva, elektrická prípojka, stavba ČOV, 

kanalizačná a vodovodná prípojka v zmysle znaleckého posudku 

od Slovenská republika – Krajské riaditeľstvo Policajného zboru, Banská Bystrica  

b/ vyhotovenie znaleckého posudku na prevádzané  nehnuteľnosti  

c/ úhradu nákladov na vyhotovenie znaleckého posudku a návrh na vklad do katastra 

nehnuteľností z rozpočtu obce  

 

Rokovanie 

 

Pán starosta informoval prítomných poslancov, že zasadnutie zvolal narýchlo, aby sa 

pripravené materiály zaniesli na Ministerstvo vnútra do konca mesiaca október. Oboznámil 

poslancov, že najlepším zámerom budovy vo Vrchpredmieri by mohlo byť využité na domov 

dôchodcov. Budova má priaznivú polohu a je na 50 % pripravená.  

Spoločná myšlienka je uchádzať sa o zaradenie tejto  budovy vo VÚC, aby sme získavali 

dotácie. Keby sa to podarilo, bolo by to  veľmi prospešné a ideálne pre ľudí.  

Ing. Tibor Michálek –  je toho názoru, že zámer treba prejednať na ďalšom OZ 

Mgr. Mária Jasenovská –  myslí si , že je to perfektný nápad, ale problém bude 

s financovaním 

Pavol Brezina – informoval sa, či je táto budova prispôsobená na bývanie? 

Starosta – odpovedal, že budova je prispôsobená, lebo v nej bývali vojaci, v každej izbe 

štyria. Ak bude mať kľúče, zvolá poslancov OZ, aby si priestory prezreli a spoločne 

porozmýšľali, čo ďalej. 

  



Mgr. Jasenovská – vyjadrila sa, že v súvislostí s touto budovou, treba žiadať finančné 

prostriedky i na budovu bývalej  ZŠ Hlavice. Aby budova na Hlaviciach nechátrala.  

Starosta – informoval, že by možno nebolo zle ponúknuť budovu ZŠ Hlavice ako inzerciu do 

novín na prenájom. Aby sme mali peniaze aspoň na kúrenie, lebo už štvrtý rok sa budova 

vykuruje na náklady obce.  

Ing. Tibor Michálek – informoval, že sú rozšírené možností a je nástup investorov, čo robia 

domovy dôchodcov v centre bohatých ľudí, lebo zahraniční Slováci sa vracajú s peniazmi. 

Pýtal sa, či je záujem ľudí o umiestnenie do domova z obce?  

Starosta – informoval, že základom je, aby občania na to mali finančné prostriedky 

František Čečotka – všetko ide veľmi pomaly. Chce docieliť, aby po skončení ich pôsobnosti 

ako poslancov obce , niečo po nich ostalo.  

Ing. Tibor Michálek – dobré by bolo jedného sa zbaviť, napríklad predať jednu budovu 

a urobiť niečo z druhej 

Mgr. Mária Jasenovská – je toho názoru, aby sa vklad, ktorý má obec dať ako 

spolufinancovanie, obec dala  budovou. 

Starosta – na každý projekt treba finančný vklad, nie je možné vkladať spolufinancovanie 

budovami. Na všetko vybavenie nemáme, musíme žiadať financie 

Ing. Tibor Michálek –  je toho názoru, aby sa získal spoluvlastník, ktorý dá 5 %.  

František Čečotka – načal tému bytovka. Keby sa z budovy školy na Hlaviciach niečo 

spravilo, v budúcnosti tam má byť bytovka a mohli by sa zamestnať ľudia z bytovky. 

Starosta – vyjadril sa, že sa musí dať opätovne žiadosť, musí sa celá projektová dokumentácia 

prerobiť na eurá. 

 

Záver 

OZ prijalo na tomto zasadnutí uznesenie číslo 241/2008 

Pán starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil 

 

Zapísala: Andrea Chabrečková 

 

          starosta obce 
          Ľuboš Stríž 
 
Overovatelia: František Čečotka ................................ 

  Ing. Tibor Michálek ............................ 


