
 

Z á p i s n i c a 
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Klokočove, ktoré sa konalo 

dňa 25. mája 2007 
 
 
Prítomní: 
 
Starosta obce: Ľuboš Stríž 
 
Poslanci OZ: 1. Pavol Brezina 
            2. František Čečotka 
            3. Jozef Gacho 
            4. Mgr. Mária Jasenovská 
            5. Vlasta Kašíková 
            6. Martina Michálková 
            7. Ing. Tibor Michálek 
 
Prezenčná listina všetkých prítomných tvorí prílohu č. 1 zápisnice 
 
1.  O t v o r e n i e 
     5. zasadnutie  obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ľuboš Stríž. 
Konštatoval, že zasadnutie zvolal v zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a doplnkov, že sú prítomní všetci poslanci, takže OZ je schopné 
právoplatne sa uznášať. 
 
P r o g r a m : 
  1. Otvorenie 
  2. Voľba návrhovej a mandátovej komisie 
  3. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 
  4. Správa o plnení uznesení prijatých na 3. a 4. zasadnutí OZ 
  5. Hospodárenie obce za 1. štvrťrok 2007 
  6. Schválenie VZN o niektorých podmienkach užívania miestnych komunikácií 
  7. Schválenie výstavby bytového domu v Obci Klokočov na základe prieskumu záujmu 
    o výstavbu bytovej jednotky 
  8. Schválenie plánu zasadnutí OZ od 25.5.2007 s predbežným programom rokovania 
  9. Odvolanie a voľba člena Komisie sociálno – zdravotnej  a z Komisie výstavby a dopravy 
10. Žiadosť Hostinca Klokočov o zohľadnenie nákladov na prerábanie prevádzky 
      a vzájomný zápočet na pohľadávkach 
11. Žiadosť p. Kontríkovej Kataríny – Kaderníctvo Klokočov o zníženie poplatkov 
      na nájme a kúrení 
12. Majetkoprávne vysporiadanie pozemku pre Obec Klokočov – Kúpna zmluva s  
      p. Jánom Stopkom, Klokočov 1051 
13. Stanovisko OZ k bezplatnému prevodu Obecného vodovou do správy Sevaku 
14. Plán kontrolnej činnosti obecného kontrolóra na II. polrok 2007 
15. Ostatné návrhy 
16. Diskusia 
17. Prijatie uznesení 
18. Záver    
 



 

Poslanci OZ jednohlásne schválili program na 5 OZ 
 
2. Voľba návrhovej a mandátovej komisie 
Do návrhovej komisie boli jednohlásne schválení:  Vlasta Kašíková, František Čečotka 
Do mandátovej komisie  boli jednohlásne schválení: Mgr. Mária Jasenovská, Pavol Brezina 
 
3. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice  
Za overovateľov zápisnice boli určení:  Mgr. Mária Jasenovská a Jozef Gacho 
Vedením zápisnice bola poverená  pracovníčka OÚ  p. Fujaková 
Pán poslanec Michálek navrhol za ďalšieho overovateľa zápisnice p. poslankyňu Michálkovú. 
Hlasovanie za návrh pána poslanca Michálka: 
Za: Ing. Tibor Michálek, Martina Michálková 
Zdržal sa: Pavol Brezina, Jozef Gacho, František Čečotka, Mgr. Mária Jasenovská, 
                 Vlasta Kašíková 
Proti: 0 
P. Michálková nebola schválená, ako ďalšia overovateľka zápisnice. 
 
4. Správa o plnení uznesení prijatých na 3. a 4. zasadnutí OZ 
Informatívnu správu o plnení uznesení prijatých na 3. a 4. zasadnutí predniesol starosta obce. 
V diskusií vystúpil pán poslanec Michálek a informoval sa kedy bude otvorená lekáreň, či 
bolo výberové konanie na lekáreň, žiadal aby dostal nájomnú zmluvu. 
K tomuto pán starosta poznamenal, že žiadosti o zriadenie lekárne boli dve, jeden záujemca 
od žiadosti odstúpil. Druhý záujemca bola firma Mate Pharm zastúpená Ing. Faktorom. 
Ing. Faktor tu mal projektantov, ktorí mu prenajaté priestory projektujú, kedy bude otvorená 
lekáreň je uvedené v nájomnej zmluve. 
Písomná správa tvorí prílohu č. 2 zápisnice 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie 

 číslo 43/2007 
 
V tomto bode programu vystúpil riaditeľ ZŠ Klokočov Mgr. Kopecký, informoval 
prítomných o prieskume záujmu zriadenia CVČ. Obec by mala do 30.6.2007 podať žiadosť na 
zaradenie CVČ do siete škôl a školských zariadení, nakoľko zriaďovateľom CVČ je obec. 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie 

 číslo 44/2007 
 
5. Hospodárenie obce za l. štvrťrok 2007 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice č. 3 zápisnice 
Správu predniesol kontrolór obce Ing. Milan Kasák 
V diskusii k hospodáreniu obce za 1. štvrťrok 2007 vystúpili: 
Poslanec Jozef Gacho – zaujímal sa o granty na cesty, ďalej sa zaujímal o údržbu ciest a či sa 
cesty už opravujú,  zaujímal sa ako pokračuje značenie Klokočovského skália a kedy bude 
toto značenie hotové, ďalej sa zaujímal ako pokračuje rozšírenie VO a VR v časti Klokočov 
do Šipulov, zaujímal sa o rozpočet hasičov.   
Pán poslanec Michálek - požadoval skôr poslať materiálny na OZ, aby sa mohli pripraviť, 
z toho dôvodu sa zdržiavajú hlasovania. Pán poslanec sa zaujímal o terénny automobil 
Mitsubishi. Pán poslanec Michálek dal návrh, že spoločne so starostom obce zabezpečí 
spracovanie a rozmiestnenie námetov s Klokočovským skálím na vybrané bilboardy, je treba 
prilákať ľudí. 
 



 

Pán poslanec Brezina sa zaujímal o majetkoprávnom vysporiadaní ihriska. 
Pani poslankyňa Michálková sa zaujímala, či bude rozhlas aj do Kyčerov. 
Pán starosta podal vysvetlenie k otázkam poslancov: 
Komisia výstavby a dopravy na základe terénneho záznamu navrhne, ktoré cesty sa budú 
opravovať a akým spôsobom, či to bude penetrácia, betonácia... K vysporiadaniu ihriska 
uviedol, že Ing. Gajdičiarová pracuje na majetkoprávnom vysporiadaní ihriska. K verejnému 
osvetleniu a k verejnému rozhlasu pán starosta informoval, že je vypracovaná projektová 
dokumentácia na VO a VR a podľa tejto dokumentácie sa bude pokračovať v rozširovaní 
a rekonštrukcií VO a VR v obci.  K technike informoval, že OÚ dostal bezplatným prevodom 
od Slovenského plynárenského priemyslu terénny automobil Mitsubishi, ktorý sa využije do 
ťažie dostupných lokalít a taktiež  v zimnom období., Taktiež Tatra T 815 je využitá, 
Transporter a Bobcat sú nepojazdné. Treba do budúcna doriešiť čo s nepotrebnou technikou.    
K značeniu Klokočovského skália pán starosta informoval, že má hotové tri informačné 
tabule, ktoré rozmiestni po obci, taktiež sa pracuje na smerových šípkach, ktoré budú 
rozmiestnené po celej obci.       
            
Obecné zastupiteľstvo prijalo k propagácií „Klokočovské skálie“ uznesenie  

číslo  45/2007 
 

Obecné zastupiteľstvo prijalo k Hospodáreniu obce za I. štvrťrok 2007 uznesenie  
                                                číslo 46/2007 
 
6. Schválenie VZN o niektorých podmienkach užívania miestnych komunikácií 
Písomný materiál tvorí prílohu č. 4 zápisnice  
Pán poslanec Michálek navrhol, aby sa umiestnili nástenky do jednotlivých lokalít, aby ľudia 
vedeli aké VZN sa schvaľuje. Ďalej navrhol, aby VZN Obce Klokočov o niektorých 
podmienkach užívania miestnych komunikácií sa vzťahovalo pre celé KÚ Obce Klokočov, 
a aby neupravovalo podmienky užívania miestnych komunikácií len v časti Vrchpredmier 
a Riečky.  
Pán starosta vysvetlil, že vo VZN boli navrhnuté len tieto dve komunikácie z dôvodu, že obec 
na týchto cestách zabezpečuje údržbu.   
 
Poslanci OZ sa dohodli, že VZN odročia na ďalšie VZN, pán poslanec Michálek v spolupráci 
so starostom zabezpečí právnu analýzu predkladaného VZN. 
 

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č.  47/2007 
 
7. Schválenie výstavby bytového domu v Obci Klokočov na základe prieskumu 
záujmu o výstavbu bytovej jednotky 
Písomný materiál tvorí prílohu č. 5 zápisnice 
Starosta obce oboznámil prítomných o výsledku dotazníka prieskumu občanov k výstavbe 
bytového domu v Obci Klokočov. Prieskum záujmu obyvateľstva prebiehal od 2. marca do 
30. apríla 2007. Výstavba bytového domu na parceli č. KN 2373/2 /vedľa ZŠ Klokočov/ 
z hľadiska investícií by bola najvýhodnejšia, ale keďže sa tam plánuje výstavba bazénu je 
treba nájsť nikde inde plochu, aby sa táto výstavba mohla zrealizovať.  
Pán poslanec Jozef Gacho navrhol výstavbu bytovej jednotky oproti budove OÚ, treba jednať 
s urbárom a dohodnúť jednanie s vedením urbáru.    
Pani poslankyňa Jasenovská poznamenala keby sa dohodlo s urbárom o prevedenie pozemkov 
bezplatne. Poslanci OZ sa dohodli, že treba naplánovať jednanie za účasti starostu, poslancov 



 

OZ, vedením urbariátu, vo veci odkúpenia pozemkov resp. výmenu pozemkov za účelom 
rozšírenia cintorína, zriadenia domu smútku. 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 
          48/2007 
Poslanec Michálek sa informoval, či je biomasa efektívne vykurovanie. Požadoval, aby sa 
urobil rozbor nákladov, či je toto vykurovanie efektívne. Pani poslankyňa Kašíková podotkla, 
že v rozpočte na rok 2007 sa nerátalo s nákladmi na vykonávanie analýz. Pán poslanec 
Michálek navrhol, že zabezpečí audítora na posúdenie a spracovanie ekonomickej výhodnosti 
efektívnosti vykurovania biomasou  na vlastné finančné náklady a posúdenie zmluvy 
o dodávke tepla medzi Obcou Klokočov a Biomasou a.s. 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo  

        49/2007 
 
8. Žiadosť p. Stolárikovej a p. Stuchlíkovej o zohľadnenie nákladov na prerábanie 
priestorov bývalého Espresa  
Písomný materiál tvorí prílohu č. 6 zápisnice 
Na rokovaní boli prítomné p. Stoláriková aj p. Stuchlíková 
Poslanci OZ sa dohodli a odpustili nedoplatky p. Stuchlíkvoej a p. Stolárikovej každej vo 
výške 10.000,- Sk a určili lehotu na vysporiadanie ostatných pohľadávok do 30.11.2007. 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo  
     50/2007 
 
9. Schválenie plánu programu rokovania OZ , platný od 25.5.2007 
Písomný materiál tvorí prílohu č. 7  zápisnice 
Pán Michálek poznamenal, že sa zdržia hlasovania z dôvodu, že navrhovali mesačné 
stretnutie OZ. 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto programu uznesenie číslo 
     51/2007 
 
10. Odvolanie a voľba člena Komisie sociálno – zdravotnej a  Komisie výstavby 
 a dopravy   
Písomný materiál tvorí prílohu č. 8 zápisnice  
Pán poslanec Michálek navrhol rozšíriť komisiu o členov, ktorí v danej oblasti pracovali, 
alebo pracujú a navrhol na obsadenie do komisie p. Janu Jarošovú.  
Hlasovanie za návrh p. poslanca Michálka: 
Za: Ing. Tibor Michálek, Martina Michálková. 
Zdržal sa: Jozef Gacho, Vlasta Kašíková, Mgr. Mária Jasenovská, František Čečotka 
Proti: Pavol Brezina 
Návrh na rozšírenie člena nebol schválený. 
Pracovníčka OÚ p. Hrtúsová odchádza od 01.06.2007 do dôchodku na úsek sociálno-
zdravotný, výstavby a dopravy je prijatá pracovníčka  Paula Pápolová, z toho dôvodu sa mení 
aj člen komisií. 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto programu uznesenie číslo  
     52/2007 
 
11. Žiadosť p. Kontríkovej Kataríny – Kaderníctvo Klokočov o zníženie poplatkov 



 

na nájme a kúrení za miestnosť, ktorá slúži ako čakáreň v kaderníctve  
Písomný materiál tvorí prílohu č. 9 zápisnice 
OZ schválilo zrušenie platby nájomného, platba za kúrenie a platby za elektr.  pri výrobe tepla 
za miestnosť slúžiacu ako čakáreň od 1.6.2007 po dobu poskytovania kaderníckych služieb. 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 
     53/2007 
 
12. Majetkoprávne vysporiadanie pozemku pod čerpacou stanicou pre Obec Klokočov – 
Kúpna zmluva s p. Jánom Stopkom, Klokočov 1051 
Písomný materiál tvorí prílohu č. 10 zápisnice  
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 
     54/2007 
 
13. Stanovisko OZ k bezplatnému prevodu Obecného vodovodu Sevaku  
Záznam z pracovného rokovania zástupcov SEVAK, a.s., konaného dňa 17.4.2007 na 
Mestskom úrade v Turzovke tvorí prílohu č.11 zápisnice. 
Pán starosta navrhol neschváliť bezplatný prevod Obecného vodovodu Sevaku, dohodol by sa 
jediné vtedy ak by Obecný vodovod odkúpili za takú sumu koľko stál a akú má hodnotu, 
alebo ak by  Sevak zaistil našim občanom približne na 50 rokov stočné a vodné zadarmo.   
Pán poslanec Brezina podotkol, že Sevak chce bezplatne previesť Obecný vodovod a oni si do 
budúcna budú určovať výšku vodného. 
Pán poslanec Michálek navrhol, že treba  premyslieť alternatívy a nečakať až Sevak navrhne 
riešenie. 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 
     55/2007 
 
14. Plán kontrolnej činnosti obecného kontrolóra na II. polrok 2007 
Písomný materiál tvorí prílohu č. 12 zápisnice 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 
     56/2007 
 
15. Ostatné návrhy: 
 Výstavba skládky odpadov Združenia TKO Semeteš n.o. 
Písomný materiál tvorí prílohu č. 13 zápisnice.  
V tomto bode programu vystúpila poslankyňa Vlasta Kašíková  a informovala poslancov 
o projekte výstavby skládky odpadov Turzovka – Semeteš 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 
     57/2007 
 
16. Diskusia 
V diskusii vystúpili poslanci: 
 Pavol Brezina -  navrhol aby sa v časti obce Kornica, na ceste II. triedy  dala žiadosť na 
dopravný inšpektorát na zníženie rýchlosti na 50. 
Návrh pána Brezinu podporil aj poslanec Michálek a navrhol umiestnenie retarderov. 



 

Starosta obce – k tomuto konštatoval, že cesty patria pod VÚC, napíše sa žiadosť na 
dopravný inšpektorát na umiestnenie retarderov a zníženie rýchlosti v časti Kornica aj 
Hlavice. Toto všetko by doriešil kruhový objazd, ktorý je naplánovaný na križovatke. 
Ing. Tibor Michálek – žiada, aby  v zápisnici boli uvedené dôvody prečo sa zdržujú 
hlasovania. Ďalej sa informoval koľko bolo doposiaľ podaných projektov. Navrhol, aby sa 
spravila nová tabuľa, pamätník na Jurinu. Informoval sa k zriadeniu domova dôchodcov na 
Hlaviciach v škole a či má obec záujem o odpredaj tejto budovy. Zaujímal sa či má obec 
nejaké nehnuteľnosti, ktoré by obec chcela predať. 
František Čečotka – podotkol, že v minulosti podal návrh na zriadenie kultúrneho domu, táto 
žiadosť bola odročená na ďalšie OZ a doposiaľ sa k tomu návrhu nikto nevyjadril a tento 
návrh nepodporil. Dopočul, sa že sa kolujú reči, že tento kultúrny dom by bol vhodný 
v potravinách MIA, ale takýto návrh nikto nepredložil a ani sa na OZ neprejednával. Pán 
Čečotka tlmočí, že nechce nikomu ublížiť. 
Ing. Tibor Michálek – poznamenal, že má jasnú predstavu a v pravý čas ju predstaví, každý 
sa môže vyjadriť, dobré veci potrebujú čas. 
Starosta obce –  k budove ZŠ na Hlaviciach uvádza, že táto budova je stále na odpredaj, 
je ohodnotená znaleckým posudkom, účel predaja a komu o tom rozhodujú poslanci OZ, 
najvýhodnejšie by bolo keby sa tam zriadil domov dôchodcov, tento zámer využitia ZŠ 
Hlavice podporila aj poslankyňa Mgr. Jasenovská.  
Je naplánované mapovanie ciest, verejného osvetlenia, prístroj, ktorý to zakreslí stojí 66. tis. 
jednalo sa aj s inými obcami, že by sa tento prístroj zakúpil spoločne. 
K pamätníku p. Hrtúsa-Jurinu pán starosta  podotkol, že je naplánovaný park pred budovou 
OÚ a myslí sa aj na tento pamätník    
Z výstave a zriadeniu kultúrneho domu uvádza, že zatiaľ sa kultúrne akcie za pekného počasia 
môžu konať na vonku a za nepriaznivého počasia v priestoroch telocvične. OZ nikdy 
neprejednávalo zriadenie kultúrneho domu v potravinách MIA. 
 
17. Prijatie uznesení 
Obecné zastupiteľstvo schválilo uznesenia v poradí od 43/2007 – 58/2007 
 
18. Záver   
Pán starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
Mgr. Mária Jasenovská .................................. 
Jozef Gacho ................................................... 
Zapisovateľka: 
Miroslava Fujaková ....................................... 
 
 
 
 
 
         Ľuboš Stríž 
         Starosta obce 
 
 
 
 



 

    U Z N E S E N I E 
 
Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 43/2007 zo dňa 25.5.2007 
 
Obecné zastupiteľstvo 
 
A/  b e r i e  n a  v e d o m i e 
      Správu o plnení uznesení z 3. OZ a  4. mimoriadneho OZ ako informatívnu   
 
 
Hlasovanie:  
Za: Pavol Brezina, František Čečotka, Jozef Gacho, 
     Mgr. Mária Jasenovská, Vlasta Kašíková 
Zdržal sa: Ing. Tibor Michálek, Martina Michálková 
Proti: 0 
 
 
        Ľuboš Stríž 
        Starosta obce 
 
 
 
              
 
 
     U Z N E S E N I E 
 
 
Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 44/2007 zo dňa 25.5.2007 
 
Obecné zastupiteľstvo 
 
 
A/  s c h v a ľ u j e 
     zámer zriadenia CVČ pri ZŠ Klokočov 
 
 
B/ u k l a d á 

starostovi obce v spolupráci s riaditeľom ZŠ Klokočov zabezpečiť všetky potrebné doklady 
a do 30.06.2007 podať žiadosť na zaradenie CVČ do siete škôl a školských zariadení 

   od šk. roku 2008/2009 
 
 
Hlasovanie: 
Uznesenie prijaté jednohlasne 
 
        Ľuboš Stríž 
        Starosta obce 
 
 



 

 
 
    U Z N E S E N I E 
 
Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 45/2007 zo dňa 25.5.2007 
 
Obecné zastupiteľstvo 
 
A/ u k l a d á 
   1/ starostovi obce zabezpečiť do 31.5.2007 grafické podklady na spracovanie  
       informačnej tabule „ Klokočovské skálie“     
   2/ v spolupráci s Ing. Michálkom zabezpečiť spracovanie a rozmiestnenie námetov  
      s Klokočovským skálím na vybrané bilboardy  do 30.06.2007 
 
Hlasovanie: 
Uznesenie prijaté jednohlasne 
 
 
         Ľuboš Stríž 
         Starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
     U Z N E S E N I E 
 
 
Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 46/2007 zo dňa 25.5.2007 
 
Obecné zastupiteľstvo  
 
A/  s c h v a ľ u j e 
     Hospodárenie Obce Klokočov za I. štvrťrok 2007 bez výhrad 
 
 
 
Hlasovanie: 
Za: Pavol Brezina, František Čečotka, Jozef Gacho, 
      Mgr. Mária Jasenovská, Vlasta Kašíková 
Zdržal sa: Ing. Tibor Michálek, Martina Michálková 
Proti: 0 
 
     
 
        Ľuboš Stríž 
        Starosta obce 
 



 

 
    U Z N E S E N I E 
 
Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 47/2007 zo dňa 25.5.2007 
 
Obecné zastupiteľstvo 
 
A/ o d r o č u j e 
     VZN Obce Klokočov o niektorých podmienkach užívania miestnych komunikácií 
 
B/ u k l a d á 
     starostovi obce v spolupráci s poslancom Ing. Michálkom spracovať právnu analýzu 
     predkladaného VZN 
 
 
Hlasovanie: 
Uznesenie prijaté jednohlasne 
   
 
         Ľuboš Stríž 
         Starosta obce 
 
 
 
    U Z N E S E N I E 
 
Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 48/2007 zo dňa 25.5.2007 
 
Obecné zastupiteľstvo 
 
A/  n e s c h v a ľ u j e 
      na parcele KN 2373/2 výstavbu bytového domu v Obci Klokočov  
 
B/ u k l a d á 
     starostovi obce jednať : 
      1/  s vedením  SBÚ Turzovka o odkúpenie resp. o výmene pozemkov pre výstavbu  
          bytového domu 
     2/ s vedením SBÚ Turzovka o odkúpenie resp. o výmene pozemkov na rozšírenie cintorína 
     3/ s vlastníkmi pozemkov za účelom zriadenia domu smútku     
 
 
 
 
Hlasovanie: 
Uznesenie prijaté jednohlasne 
 
 
         Ľuboš Stríž 
         Starosta obce 
 



 

 
     U Z N E S E N I E 
 
 
Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 49/2007 zo dňa 25.5.2007 
 
Obecné zastupiteľstvo 
 
A/ s c h v a ľ u j e 
    aby poslanec Ing. Michálek na vlastné finančné náklady zabezpečil posúdenie zmluvy 
     o dodávke tepla medzi Obcou Klokočov a Biomasa z.p.o.  a posúdenie ekonom.   
     výhodnosti  efektívnosti vykurovania biomasou 
 
 
Hlasovanie: 
Za: Pavol Brezina, František Čečotka, Mgr. Mária Jasenovská, 
      Vlasta Kašíková, Ing. Tibor Michálek, Martina Michálková 
Zdržal sa: Jozef Gacho 
Proti: 0 
 
         Ľuboš Stríž 
         Starosta obce 
 
 
 

 
    U Z N E S E N I E 
 
Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 50/2007 zo dňa 25.5.-2007 

 
 
Obecné zastupiteľstvo 
 
A/ s c h v a ľ u j e 
1/   odpustenie nedoplatkov  p. Stuchlíkovej a p. Stolárikovej každej vo výške 10.000,- Sk 
2/  lehotu na vysporiadanie ostatných pohľadávok p. Stuchlíkovej a Stolárikovej 

do 30.11.2007  
 
 
Hlasovanie: 
Uznesenie prijaté jednohlasne 
 
 
 
 
 
 
        Ľuboš Stríž v.r. 
        Starosta obce 
 



 

 
    U Z N E S E N I E 
 
 
Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 51/2007 zo dňa 25.5.2007 
 
Obecné zastupiteľstvo 
 
A/ s c h v a ľ u j e 
    plánovaný program rokovania OZ, s platnosťou od 25.5.2007 
 
 
Hlasovanie: 
Za: Pavol Brezina, František Čečotka, Jozef Gacho, 
      Mgr. Mária Jasenovská, Vlasta Kašíková 
Zdržal sa: Ing. Tibor Michálek, Martina Michálková 
Proti: 0 
 
         Ľuboš Stríž 
         Starosta obce 
 
 
 
    U Z N E S E N I E 
 
Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 52/2007 zo dňa 25.5.2007 
 
Obecné zastupiteľstvo 
 
A/  o d v o l á v a 
     Máriu Hrtúsovú z členstva Sociálno – zdravotnej komisie OZ Klokočov 
    a z členstva komisie Výstavby a dopravy   
 
B/  v o l í 
     Paulu Pápolovú, pracovníčku OÚ za členku Sociálno – zdravotnej komisie 
     a za členku komisie Výstavby a dopravy  
 
Hlasovanie: 
Uznesenie prijaté jednohlasne 
 
        Ľuboš Stríž 
        Starosta obce 
     
      
 
 
 
 
 
 



 

U Z N E S E N I E 
         
Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo  53/2007 zo dňa 25.5.2007 
 
k žiadosti p. Kataríny Kontríkovej o zrušenie poplatkov za nájom a kúrenie 
za miestnosť, ktorá slúži ako čakáreň v kaderníctve 
 
Obecné zastupiteľstvo 
 
A/  s c h v a ľ u j e 
      zrušenie platby nájomného, platby za kúrenie a platby za elektr. pri výrobe tepla za 
      miestnosť slúžiacu ako čakáreň od 01.06.2007 po dobu poskytovania kaderníckych  
      služieb 
 
B/  ž i a d a 

starostu obce, aby zabezpečil spísanie dodatku k nájomnej zmluve a zmluve pre odber 
tepla  

 
Hlasovanie: 
Uznesenie prijaté jednohlasne 
 
         Ľuboš Stríž 
         Starosta obce 
 
 

U Z N E S E N I E 
 
Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 54/2007 zo dňa 25.5.2007 
 
k majetkoprávnemu vysporiadaniu pozemku pod čerpacou stanicou Klokočov – do Stuchlíka 
 
Obecné zastupiteľstvo 
 
A/ s c h v a ľ u j e 
    1/ odkúpenie parciel CKN 3161/2 – 30 m2 – vedená ako t.t.p a CKN 3161/3 – 1m2- 
     vedená ako zast. plocha, ktoré vznikli GP 39/2006, úradne overeným 24.8.2006 
     pod č. 817/2006 od p. Jána Stopku, bytom Klokočov č. 1051, za cenu celkom 
     3.500,- Sk, s tým že prístupová cesta ostane zachovaná 
 
    2/ náklady spojené so spísaním kúpnopredajnej zmluvy a návrh do katastra hradí 
       nadobúdateľ 
 
B/ ž i a d a 
    starostu obce zabezpečiť spísanie kúpnopredajnej zmluvy 
 
Hlasovanie: 
Uznesenie prijaté jednohlasne 
 
         Ľuboš Stríž 
         Starosta obce 



 

 
    U Z N E S E N I E 
 
 
Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 55/2007 zo dňa 25.5.2007 
 
Obecné zastupiteľstvo  
 
A/  n e s c h v a ľ u j e 
      bezplatný prevod obecných vodovodov do správy SVS, a.s. Žilina 
 
 
Hlasovanie: 
Uznesenie prijaté jednohlasne 
 
        Ľuboš Stríž 
        Starosta obce 
 
 
 
 
     U Z N E S E N I E 
 
Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 56/2007 zo dňa 25.5.2007 
 
Obecné zastupiteľstvo 
 
A/  s c h v a ľ u j e 
      Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2007 
 
 
Hlasovanie: 
Uznesenie prijaté jednohlasne 
 
        Ľuboš Stríž 
        Starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    U Z N E S E N I E 
 
Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 57/2007 zo dňa 25.5.2007 
 
Obecné zastupiteľstvo 
 
A/  b e r i e  n a v e d o m i e 
      informáciu starostu obce o príprave a ekonomickej analýze vybudovania novej skládky 
      odpadov v lokalite Turzovka – Semeteš, ktorá vychádza z prijatého uznesenia Správnej  
      rady Združenia TKO Semeteš n.o. č. 2 zo dňa 18.5.2007 
 
B/  s c h v a ľ u j e 
     Vybudovanie novej skládky odpadov v lokalite Turzovka – Semeteš 
 
C/  s ú h l a s í 
      so združením finančných prostriedkov 58.750,00 Sk /bezúročnou pôžičkou obce/ podľa 
      hodnoty svojho podielu v Združení TKO Semeteš n.o.  za účelom preklenutia doby 
      do poskytnutia úveru na realizáciu výstavby novej skládky odpadov prostredníctvom 
      Enviromentálneho fondu SR na realizáciu projektovej dokumentácie skládky odpadov  
      v zmysle návrhu zmluvy 
 
Hlasovanie: 
Uznesenie prijaté jednohlasne 
 
 
 
         Ľuboš Stríž 
         Starosta obce 
 
 
 
 
    U Z N E S E N I E 
 
Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 58/2007 zo dňa 25.5.2007 
 
Obecné zastupiteľstvo 
 
A/  s c h v a ľ u j e 
     Uznesenia v poradí od 43/2007 do 58/2007 
 
 
Hlasovanie: 
Uznesenie prijaté jednohlasne 
 
        Ľuboš Stríž 
        Starosta obce   
 
 
 




