
Z Á P I S N I C A 
zo 16. mimoriadneho zasadnutia Obecného  zastupiteľstva v Klokočove 

zo dňa 27. 8. 2008 konaného v zasadačke OÚ o 9:00 hod. 
 

 

 

Prítomní: 

starosta obce: Ľuboš Stríž 

 

Poslanci OZ: 

1. Jozef Gacho 

2. Vlasta Kašiková 

3. Mgr. Mária Jasenovská 

4. Pavol Brezina 

5. František Čečotka (prišiel v polovici zasadania na hlasovanie ÚPN) 

 

Otvorenie 

Pán starosta privítal prítomných poslancov, konštatoval, že z počtu prítomných poslancov 7 

sú prítomní 4, pán František Čečotka ešte príde a prečítal program rokovania, zaradil 

dodatočne do programu rokovania dva body: 

 

Program 

1. Schválenie územného plánu obce Klokočov 

2. Schválenie finančných limitov stravovania v jedálni v Klokočove 

3. Schválenie finančných limitov stravovania, s tým že mení cenu jedla dospelí budú mať 

úhradu z 30,- na 36,- a celková cena 66,- Sk 

 

Hlasovanie o programe s doplnenými bodmi: 

Program rokovania bol jednohlasne schválený 

 

 

Voľba návrhovej a mandátovej komisie 

 

Návrhová komisia - Jozef Gacho, Pavol Brezina 

Mandátová komisia -  Jozef Gacho, Pavol Brezina 



Overovatelia zápisnice -  Mgr. Mária Jasenovská, Vlasta Kašiková 

 

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

Vedením zápisnice bola poverená pracovníčka OÚ sl. Andrea Chabrečková. 

 

R o k o v a n i e 

 

Pán starosta navrhol najskôr poriešiť školskú jedáleň a následne odovzdal slovo pani 

poslankyni Vlaste Kašikovej.  

VLASTA KAŠIKOVÁ -  vysvetlila, že réžie v jedálni nebudú, bude len tá réžia, čo platí 

zamestnávateľ a od cudzích, len od detí sa nebude réžia vyberať. Dala návrh, aby boli pevné 

jednotné ceny aj pre Klokočov a Hlavice. Celková cena jedla je 66,- Sk.  

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenia číslo 223/2008 a 224/2008 

 

Návrh na schválenie územného plánu obce Klokočov 

 

Ing. Veronika Gajdičiarová: informovala OZ o ÚPN, písomný materiál tvorí prílohu 

zápisnice. V zasadačke Ing. Gajdičiarová ukázala mapu ÚPN, poslanci si prezreli mapku. 

Poinformovala, čo je možné pod stavbu,  

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 225/2008 

 

D I S K U S I A 

 

Vlasta Kašiková – informovala OZ, že kamióny prechádzajú cez obec veľkou rýchlosťou, 

vyjadrila sa, že treba dať oznam na políciu do Turzovky i Čadce. Ohľadom dokumentárneho 

videa o obci sa informovala, aký šot majú manželia Kuľjovskí nastrihať.  

Na základe týchto požiadavok pani poslankyne Kašikovej sa poslanci spoločne so starostom 

dohodli, že sa napíše upozornenie na políciu na základe sťažnosti občanov. Taktiež sa 

dohodli, že sa naplánuje spoločné stretnutie s manželmi Kuľjovskými a doriešia sa otázky 

ohľadom dokumentárneho videa.  

 

 

 



Záver 

 

Pán starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 

 

 

Zapísala: Andrea Chabrečková 

 

          starosta obce 

          Ľuboš Stríž 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

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

Vlasta Kašiková ............................................. 


