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Z Á P I S N I C A 
z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Klokočov, ktoré sa konalo dňa 

25. júla 2008 v zasadačke OÚ v Klokočove o 9.00 hod. 
 
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  
   
Neprítomný: 7. Ing. Tibor Michálek - ospravedlnený 
 
 
Prezenčná listina všetkých prítomných tvorí prílohu č. 1 zápisnice 
 
1.  o t v o r e n i e 
13. zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce pán Ľuboš Stríž. 
Konštatoval, že, z počtu poslancov 7 je prítomných 6. Zasadnutie OZ je schopné právoplatne 
sa uznášať. 
 
2. Voľba návrhovej a mandátovej komisie 
Návrhová komisia: pán  Jozef Gacho a pán Pavol Brezina  
Hlasovanie: návrhová komisia jednohlasne schválená 
 
Mandátová komisia: Mgr. Mária Jasenovská a pán František Čečotka  
Hlasovanie: mandátová komisia jednohlasne schválená 
 
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci:  
Mgr. Mária Jasenovská a pán František Čečotka 
Vedením zápisnice bola poverená pracovníčka OÚ sl. Andrea Chabrečková 
Pani poslankyňa Martina Michálková oznámila, že z 13. zasadnutia OZ bude vyhotovený 
zvukový záznam. 
 
4. Schválenie programu rokavania 13. OZ 
Starosta obce Ľuboš Stríž oznámil, že poslanci dostali pozvánku s programom dodal dve 
žiadosti, ktoré poslanci neobdŕžali, z dôvodu neskoršieho doručenia na OÚ 

- Žiadosť o nenávratný finančný príspevok (spracovanie projektovej dokumentácie  
– nadstavba telocvične). Jednou z podmienok je spolufinancovanie obce, tento    
materiál poslanci obdŕžali 
- Žiadosť od Renáty Balášovej  
- Žiadosť od Pavla Marca 

Opýtal sa prítomných, či má niekto doplňujúci bod do programu tohto zastupiteľstva.  
Ing. Milan Kasák poprosil zastupiteľstvo o zmenu programu z dôvodu, že ho čakajú pracovné 
povinnosti a bude musieť skôr odísť. 
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Navrhol: 
- prejednať správu o plnení uznesení  
- prejednať cintorín z dôvodu prítomnosti občanov  
- žiadosť o nenávratný finančný príspevok 
- správu o kontrolnej činnosti 

Prítomní poslanci súhlasili a následne pán poslanec Jozef Gacho navrhol, dať priestor 
i prítomným občanom, aby predniesli svoje požiadavky, nielen ohľadom cintorína. 
S návrhom Ing. Milana Kasáka a pána Jozefa Gacha súhlasili všetci prítomní poslanci. 
 
Program: 

1. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej a mandátovej komisie 
3. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa zápisnice 
4. Schválenie programu rokovania 13. OZ 
5. Správa o plnení uznesení prijatých na 12. zasadnutí OZ 
6. a) Hospodárenie obce za II. štvrťrok 2008 – návrh na odročenie 

b) Hospodárenie ZŠ Klokočov za I. polrok 2008 
- správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Klokočov v šk. roku 2007/2008 

7. Správa na úseku sociálnych vecí a zdravotníctva  
8. Správa od kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za I. polrok 2008 
9. Ostatné návrhy: 

a) Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Klokočov – Hlavice v šk. roku 
2007/2008 
b) VZN o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou počas mimoriadnych situácií 
– plán núdzového zásobovania pitnou vodou v období krízovej situácie 
c) Správa o financovaní CVČ od mesiaca 9-12/2008 
d) Správa o výsledkoch meraní podľa uznesenia č. 191/2008 – p. Kašíková 
e) Schválenie na rok 2008 preventívne kontroly a dohliadky 
f) Zvýšenie denného limitu v hlavnej pokladni Obecného úradu od 1.7.2008 (zrušenie 
pôvodného uznesenia) 
g) Správa od Ing. Vereša – Personálny audit 
h) Zrušenie uznesenia č. 8/2007 zo dňa 27.2.2007 /Organizačný poriadok/ 
ch) Schválenie nového Organizačného poriadku 
i) Návrh výberu lokality pod nový cintorín a výstavby domu smútku (petícia 
občanov z lokality Klokočov ústredie) 
j) Rozšírenie obecného vodovodu na základe žiadosti občanov v časti Klín Bánske 
k) Preschválenie Knižného poriadku Obecnej knižnice Klokočov 
l) Odpredaj darovanej techniky 
m) Zrušenie TKO Semeteš n.o. – Zrušenie zmluvy o úvere a schválenie Zmluvy 
o združení finančných prostriedkov formou vkladov zakladateľov. V prepočte podľa 
podielu a majetku Združenia TKO Semeteš  navýšiť finančný vklad o 28. 200,- Sk 
n) Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu školy 
 

10. Diskusia 
11. Prijatie uznesení 
12. Záver 
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5. Správa o plnení uznesení na 12. zasadnutí 
 
Ing. MILAN KASÁK – oboznámil prítomných, že určité úlohy trvajú, čo sa týka SEVAKU, 
lebo táto záležitosť je komplikovanejšia. 
MARTINA MICHALKOVÁ  - navrhovala uznesenie 169 a 170 zrušiť, keďže neboli splnené 
podmienky  a treba upraviť sumu, ktorú venovala obec na kostol 50.000,- Sk. Ak sa peniaze 
použili  na nákup materiálu tak by to malo byť i slovne napísané.  
STAROSTA – vysvetlil, že po dohode s pánom farárom, materiál, ktorý sa kupoval (betón 
a štrk) firma SAKSON vyfakturovala a to bol ten finančný príspevok. Faktúry sú na OÚ 
a zmeny, ktoré pani Michálková povedala sa upravia slovne.  
JOZEF GACHO - informoval sa na uznesenie číslo 181, ktoré bolo splnené a či bola 
požiadavka 160 000,- Sk splatená? 
ALENA BREZINOVÁ – odpovedala, že táto suma bola uhradená 
JOZEF GACHO – k uzneseniu číslo 188 sa informoval ohľadom odpredaja akcií SEVAKU, 
aká je súčasná situácia? 
JOZEF GACHO –  k uzneseniu 192 sa informoval ohľadom kotla, žiadal sa menší kotol 
STAROSTA - ešte nebolo jednanie s BIOMASOU, čaká sa na členskú schôdzu, ktorá musí 
rozhodnúť o našom probléme  
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 194/2008 

 
6. A)  Hospodárenie obce za II. štvrťrok 2008 – návrh na odročenie 
 
ALENA BREZINOVÁ – pracovníčka OÚ informovala OZ, že nakoľko i výpisy z účtov 
chodia do 10. dňa v mesiaci a tento mesiac vyšlo zastupiteľstvo o týždeň skôr, nemá hotovú 
uzávierku, prechádza sa na nové účtovníctvo, zastupuje kolegyňu a z týchto dôvodov nestihla 
urobiť hospodárenie obce, ale dodala, že na budúce zastupiteľstvo sa hospodárenie za II. 
štvrťrok predloží. 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 195/2008 

 
6. B)  Hospodárenie ZŠ Klokočov za I. polrok 2008 
- správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Klokočov v šk. roku 2007/2008 

 
VLASTA KAŠIKOVÁ – informovala OZ, že sa jedná o rovnaký prípad ako u pani Aleny 
Brezinovej. Už viackrát sa hovorilo, že sa prelína správa s účtovnou závierkou. Informovala 
sa ako to funguje v iných obciach a úplne bežne, správa za kalendárny rok je v marci, správa 
za polrok je v auguste atď. Taktiež dodala k správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, pán 
riaditeľ ju má pripravenú, ale treba ju schváliť radou školy. Upresnila, že sa nebude stále 
dookola zvolávať rada školy, ale dohodli sa, že keď bude výberové konanie na riaditeľa CVČ, 
vtedy sa Rada školy musí zísť a túto správu i nový školský zákon by sa pri jednom schválili. 
Z tohto dôvodu žiada správu odročiť. 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 196/2008 
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7. Správa na úseku sociálnych vecí a zdravotníctva 
 
Správu predložila Miroslava Fujáková, pracovníčka OcÚ 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 197/2008 

 
8. Správa od kontrolóra o kontrolnej činnosti za I. polrok 2008 

 
Ing. MILAN KASÁK – v minulom roku bol schválený plán o kontrolnej činnosti, upresnil, že 
neplánovane z dôvodu rekonštrukcie strechy svojho rodinného domu, si vybral dva týždne 
dovolenky, čiže úlohy, ktoré mu vyplývajú z  plánu sa mu presunú do tohto polroku.  
MARTINA MICHALKOVÁ -  požaduje predložiť, čo zistil, aké boli nedostatky, či boli 
návrhy, negatíva, čo sa preto urobilo a doplniť. 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 198/2008 

 

9. Ostatné návrhy 
 
a) Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Klokočov – Hlavice v šk. roku 2007/2008 
 
Pani riaditeľka MŠ Hlavice Horčičáková poinformovala OZ a prečítala prítomným poslancom 
správu.  Zúčastnili sa i výchovno-vzdelávacích pobytov. Informovala počas školského roka 
o aktivitách – beseda s políciou, výučba anglického jazyka. Poďakovala za pomoc rodičom za 
sponzorské darčeky a jednotlivo ich vymenovala. 
JOZEF GACHO -  spomenul, že Podvysoká a Turzovka, využili možnosť predkladania 
projektov a dostali financie na rekonštrukciu MŠ. Informoval sa, či MŠ žiadala finančné 
prostriedky prostredníctvom projektov.  
PANI HORČIČÁKOVÁ – objasnila situáciu, že pred dvoma rokmi podala dvakrát po sebe 
projekty a odradilo ju, keď neboli podporené. 
STAROSTA – vyjadril sa, že  treba sledovať projekty na INTERNETE, a prísť s námetmi. 
Vyzdvihol prácu riaditeľa ZŠ, ktorý sa  snaží  hľadať prostriedky prostredníctvom projektov. 
Pán starosta dodal, že by bol rád, keby i zo strany riaditeľky MŠ prichádzali námety na 
projekty.  
FRANTIŠEK ČEČOTKA – opýtal sa prečo by mala ísť škôlka do Klokočova? Keď väčšina 
detí je z Hlavíc? 
VLASTA KAŠIKOVÁ – vysvetlila, že do Klokočova môžu chodiť deti od 3 rokov, je veľa 
rodičov z Vrchpredmiera, Riečok, ktoré by i menšie deti dávali do škôlky, lenže kvôli spojom 
ich nemôžu dávať do škôlky na Hlavice, lebo sa na Hlavice nemajú ako dostať, rodičia 
iniciujú, aby CVČ aj MŠ bola v Klokočove. 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 199/2008 

 
9.b) VZN o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou počas mimoriadnych situácií 
– plán núdzového zásobovania pitnou vodou v období krízovej situácie 
 
Poinformovala Ing. V. Gajdičiarová: na základe metodického pokynu sa s pracovníkom OÚ 
pánom Milanom Krenželokom vypracoval „Plán núdzového zásobovania pitnou vodou 
v období krízovej situácie“. Je  k nahliadnutiu  v kancelárii Ing. Gajdičiarovej.  
MARTINA MICHÁLKOVÁ -  informovala sa, či bolo toto VZN na INTERNETE? A bolo by 
dobré zverejňovať všetky VZN na INTERNETE, je to i schválené. 
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Ing. VERONIKA GAJDIČIAROVÁ – odpovedala, VZN nebolo zverejnené na INTERNETE, 
len na vývesnej tabuli. Ak sa plán schváli, bude na INTERNETE 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 200/2008 

 

9. c) Správa o financovaní CVČ od mesiaca 9-12/2008 
 

VLASTA KAŠIKOVÁ - poinformovala prítomných, že s Ing. Milanom Kasákom, 
kontrolórom obce mali za úlohu vytvoriť analýzu mzdových nákladov  CVČ. Nakoľko sa ešte 
nevie koľko učiteľov, koľko krúžkov bude v CVČ fungovať, mohli urobiť len analýzu toho 
pracovníka alebo riaditeľa, ktorý tam bude len na tri, štyri mesiace do konca roka. 
Predpokladaná cena riaditeľa CVČ s odvodmi je 28.000,- Sk mesačne, čo tvorí 84.000,- Sk, 
mzda za december bude vyplatená v januári 2009. Príjmy za vzdelávacie preukazy vykryjú 
náklady v sume  približne 48.000,- Sk a ďalšie náklady vykryjú poplatky detí za dochádzku, 
čiže predpokladaná suma bude dostatočná na pokrytie ostatných nákladov. 
MARTINA MICHALKOVÁ – informovala sa prečo finančné prostriedky sú presunuté zo 
zimnej údržby, lebo sa nevie aká bude zima?   
VLASTA KAŠIKOVÁ – vyjadrila sa, že treba dať návrh na hľadanie možnosti čerpania 
finančných prostriedkov 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 201/2008 

 
9. d) Správa o výsledkoch meraní podľa uznesenia č. 191/2008 – p. Kašíková 
 
VLASTA KAŠIKOVÁ – informovala, že komisia zasadala tri krát, všetky priestory sa 
premerali na návrh podnikateľských subjektov, miery sú u pani Kašikovej.  
Vytiahli sa nájomné zmluvy a vychádzalo sa z roku 2007, lebo r. 2008 nie je uzatvorený 
a nemohol sa posudzovať. Podnikatelia v budove OÚ platili tretinové platby za teplo, to 
znamená, že takmer všetci mali z minulých období odpustené a platili tretinové platby za 
kúrenie a podnikatelia v novšej budove platili tak ako mali, ale navyše platili aj za spoločné 
priestory a to nemalé sumy.  
OZ musí rozhodnúť, čo a ako naďalej?  Komisia skontrolovala priestory a urobila návrh. 
MARTINA MICHÁLKOVÁ – informovala sa, či pani zástupkyňa Kašíková nemá správu 
o týchto zisteniach? 
VLASTA KAŠIKOVÁ – odpovedala, že správu spracuje, ale teraz by malo zastupiteľstvo 
rozhodnúť, čo naďalej?  
 
BUDOVA OÚ 
MIA  - 343 m2 x koeficient 185,40  mali zaplatiť 63 716,- Sk zaplatili 44 038,- Sk 
-  majú uznesením odpustenú do povaly výšku 19 678,- Sk 
KADERNÍCTVO -  66,24 m2 x koeficient 185,40 mali zaplatiť 12 281,- Sk,  zaplatila 6 055,- 
Sk, taktiež má jednu miestnosť odpustenú uznesením OZ 6 225,- Sk 
PROTOKOL -  41,60 m2 x koeficient 185,40 mali zaplatiť 7 713,- Sk, zaplatili 2 573,- Sk, 
rozdiel 5 200,- Sk 
SECOND HAND –  37,26 m2 x koeficient 185,40, mali zaplatiť 6 908,- Sk, zaplatili 2 286,- 
Sk, rozdiel 4 622,- Sk  
POŠTA  - 91,36 m2 x koeficient 185,40 mali zaplatiť 16 938,- Sk zaplatili 17183,-  Sk, jedine 
pošta platila tak ako mala, nemala nič odpustené 
MALIKOVÁ – len začína, preto doposiaľ nič nezaplatila 
KVETINÁRSTVO  - 105,57 m2  x koeficient 185,40, malo zaplatiť  19 573,- Sk, zaplatilo   
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6 055,-  Sk, rozdiel je  13 518,- Sk – platila len za jednu miestnosť 
 
NOVÁ BUDOVA 
LEKÁREŇ – doposiaľ nezaplatili nič, miery 202,26 m 2 mali by platiť 37 449,- Sk 
KRAJČÍRSTVO – 42, 72 x 185,40 malo zaplatiť 7 920,- Sk, zaplatila 13 803,- Sk, rozdiel 
5 882,- Sk 
CUKRÁREŇ – 92,71 m2 x koeficient 185,40 mala zaplatiť 17 188,- Sk, zaplatila 23 512,- Sk 
rozdiel 6 324,- Sk 
ŠOFÉRI – platia paušálne, miery 40,62 m2 x koeficient 185,40, mali by platiť 7 327,- Sk 
TEXTIL -  53,66 m2 x koeficient 185,40  mali zaplatiť 9 446,- Sk zaplatili 14 046,- Sk, 
rozdiel 4 097,- Sk 
LEKÁR -  182,92 m2 x koeficient 185,40 mal zaplatiť  33 915,- Sk  zaplatil 46 878,- Sk 
rozdiel 12 963,- Sk 
 
VLASTA KAŠIKOVÁ - je toho názoru, že by mali všetci podnikatelia platiť rovnako a za 
spoločné priestory, aby platili paušálne a všetci rovnako.  Za to, čo užívajú majú platiť, ale nie 
aby boli v jednej budove také sumy a v druhej iné. Doteraz sa koeficient vyrátaval zo 
všetkých vykurovacích miestnosti, je na OZ či sa budú tieto miestnosti brať do koeficientu 
alebo nie, lebo v garážach, šatniach, pohrebníctve sú hrubé rúry. 
STAROSTA -  objasnil, prečo mali jednotlivé budovy rozličnú spotrebu za teplo. BIOMASA 
fakturovala teplo na dve budovy. Preto vyšli iné sadzby, lebo sú dva merače. Starostov 
osobný pohľad je taký, že by sa nemali miešať dve veci. Dodal, že chceme spočítať dva 
merače a urobiť výstup pre všetkých rovnako, alebo urobíme každú budovu zvlášť a spoločné 
priestory, či ich budú platiť alebo nie.  
Mgr. MÁRIA JASENOVSKÁ – navrhla na komisii dve možnosti, buď neplatiť nikto 
spoločné priestory a bude to znášať obec alebo rovnakým dielom každý podnikateľ. Stále má 
niekto niečo odpustené, chce aby sa to dalo konečne do poriadku. 
Ing. VERONIKA GAJDIČIAROVÁ -  informovala o prepočtoch, ceny tepla, ktorú musíme 
zálohovo zaplatiť. Urobila tri možnosti 

1. Budova OÚ vykurovacia plocha, budova prevádzky, ak budeme brať všetky 
vykurovacie priestory, teda i garáže i pohrebníctvo celé, potom vyjde cena 19,188 
Sk/m3 

2. Ak budeme brať ako to bolo i doteraz 1/3 vykurovacej plochy garáže a pohrebníctva, 
vtedy vyjde cena 22,485 Sk/m3 

3. Ak sa nebude brať vykurovacia plocha garáži a pohrebníctva do úvahy, vtedy to budú 
znášať všetci nájomníci, vyjde cena 24, 599 Sk/m3 

 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 202/2008 

 
9. e)  Schválenie na rok 2008 preventívne kontroly a dohliadky 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 203/2008 

 
9. f) ) Zvýšenie denného limitu v hlavnej pokladni Obecného úradu od 1.7.2008 (zrušenie 
pôvodného uznesenia) 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 204/2008 
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9. g) Správa od Ing. Vereša – Personálny audit 
 

STAROSTA – poinformoval prítomných o výsledkoch personálneho auditu, ktorý vykonal 
Ing. Miroslav Vereš. Na základe výsledkov personálneho auditu sa zistilo, že obec má 
poddimenzovaný stav pracovníkov. Od roku 2002 prešli na obce určité kompetencie a práca 
sa stále nabaľovala. Starosta informoval, že pán audítor vykonal personálny audit i v obci 
Skalité a Raková a navrhol ako by mali vyzerať referáty OÚ v Klokočove. Oznámil, že je to 
informatívna správa. 
MARTINA MICHALKOVÁ -  vyjadrila sa, že mala byť vypracovaná správa s návrhom na 
uznesenie  
Mgr. MÁRIA JASENOVSKÁ – opýtala sa, či ako poslanci nemajú možnosť vidieť audit? 
VLASTA KAŠIKOVÁ – položila rovnakú otázku, či nie je možné vidieť audit, keď všetky 
ostatné audity je možné vidieť? 
STAROSTA –  informoval poslancov že v personálnom audite sú osobné údaje každého 
pracovníka a z toho dôvodu nie je možné vidieť výsledky auditu  
 

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 205/2008 

 
9. h) Zrušenie uznesenia č. 8/2007 zo dňa 27.2.2007 /Organizačný poriadok/ 
   ch) Schválenie nového Organizačného poriadku 
 
STAROSTA – v rozprave k tomuto bodu programu oboznámil, že kancelária prvého kontaktu 
je zachované miesto pani Pauly Pápolovej, ktorá je v súčasnosti na materskej dovolenke. Jej 
pracovná náplň sa do dnešného dňa rozdelila na pracovníčky OÚ a tie ju zastupujú. Namiesto 
pani Pápolovej na zástup musíme prijať pracovníčku, plus jedno miesto „Referát správy 
majetku“. 
VLASTA KAŠIKOVÁ – vyjadrila sa, že nevidí dôvod, aby bolo vytvorené ďalšie pracovné 
miesto 
STAROSTA – povedal, že nato zavolal personálny audit, aby sa pracovné náplne 
zosumarizovali a mali hlavu i pätu.  Ing. Vereš mu povedal, že s počtom zamestnancov, 
ktorých na OÚ máme sme kúzelníci, že sa všetka práca zvláda. Dodal, že Ing. Vereš 
navrhoval prijať dve pracovníčky, ale starosta sa zriekol druhého miesta, a poprosil audítora 
zosumarizovať náplne práce tak, aby sa prijala len jedna pracovníčka. Oboznámil, že 
pracovníci robili testy, osobné pohovory. Chce, aby si   vyčerpali dovolenky a nebrali si prácu 
i domov. 
VLASTA KAŠIKOVÁ – je toho názoru, aby Ing. Vereš prišiel osobne a vysvetlil 
problematiku personálneho auditu 
MARTINA MICHALKOVÁ – zdržiava sa hlasovania, lebo bolo málo času na prečítanie 
a posúdenie organizačného poriadku a taktiež je toho názoru, aby pán Vereš prišiel 
a poinformoval OZ  
STAROSTA – na základe personálneho auditu sa musí schváliť obecným zastupiteľstvom 
organizačný poriadok  
Mgr. MÁRIA JASENOVSKÁ – informovala sa podľa čoho sa personálny audit robí, či podľa 
počtu obyvateľov alebo šablón?  
STAROSTA –  rozpravu k tomuto bodu programu ukončil s tým, že zavolá na mimoriadne 
OZ Ing. Vereša, aby zdôvodnil pripomienky poslancov 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 206/2008 
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9. i) – Návrh výberu lokality pod nový cintorín a výstavby domu smútku /petícia 
občanov z lokality Klokočov ústredie/ 
 
 
Ing. MILAN KASÁK -  oboznámil prítomných občanov, že sa na OZ dali pripomienky od 
občanov k návrhu územného plánu, kde bolo 64 občanov podpísaných, že majitelia 
dotknutých pozemkov chcú informovať OZ, že v žiadnom prípade neodpredajú svoje 
pozemky na účely výstavby nového cintorína. Z toho dôvodu žiadajú o vyňatie tejto lokality 
z územného plánu obce Klokočov. 
Ing. MILAN KASÁK – informoval o postupe, občania pripomienku dali, územný plán obce 
nerieši majetkovo-právne vzťahy, či to niekto odpredá, či neodpredá, jedná sa o zámer 
umiestnenia tohto priestoru. Je to dlhodobá záležitosť, ktorá sa už rieši niekoľko rokov 
a rozšírenie cintorína cez potok sa javí ako najvhodnejšia alternatíva. Lebo rozšírenie 
cintorína v inej časti obce by nieslo so sebou ďalšie finančné nároky. Pripomienka od 
občanov bola postúpená pani architektke Ing. Noskovej, ktorá rieši územný plán obce 
Klokočov a po konzultácii s Krajským stavebným úradom sme od nej dostali vyjadrenie, že 
rozšírenie cintorína z demografického hľadiska je potrebné. Pripomienkovanie bolo na 
internete, v rozhlase a na verejné prerokovanie prišli štyria ľudia. Po konzultácií s pani 
Noskovou netreba prijímať uznesenie, ale treba ju prejednať s občanmi. Kontrolór spomenul, 
že z Európskej Únie sme dostali na územný plán pol milióna korún a podľa zisťovania by nás 
územný plán v takomto rozsahu stál, lebo keby sa územný plán nejakým uznesením 
zablokoval, museli by sme vrátiť tieto peniaze a ešte doplatiť ďalší milión korún. 
STAROSTA -  je potrebné zaoberať sa rozšírením cintorína, je to nutné rozhodnutie OZ 
i napriek nesúhlasu občanov, lebo si musíme uvedomiť, že tam bude každý z nás. Treba nájsť 
lokalitu, kde bude i dom smútku a na to treba odhodiť emócie, lebo ak tento problém 
nevyriešime dôjde k situácií, že sa bude pochovávať  (v iných obciach, mestách, doma 
v záhradách). Dodal, že vytipovaná lokalita je výhľad do budúcnosti. Po určitých stretnutiach 
s URBAROM sme zistili, že odlesňovanie by stálo obrovské peniaze. Treba nájsť priestor, 
ktorý by spĺňal podmienky a bol dôstojným miestom pre pochovávanie. Starosta dodal, že 
keby mal lukratívny pozemok, ktorý by spĺňal tento účel, dal by ho zadarmo. Dodal, že sa 
nechce dožiť v tejto záležitosti referenda.  
MARTINA MICHALKOVÁ - dala návrh, aby sa navrhla komisia a posúdili sa jednotlivé 
lokality, zhodnotiť finančné náklady pre výstavbu nového cintorína a domu smútku, zvolať 
verejné zhromaždenie a obyvateľov obce uvedených lokalít k vyjadreniu súhlasu, na základe 
týchto podkladov prijať uznesenie k výberu lokality a zapracovania do územného plánu obce, 
termín nech si určí komisia alebo starosta. 
Ing. MILAN KASÁK – vyjadril sa, že všetky veci, čo pani Michalková navrhuje sú už 
urobené. Zdôraznil, že sa jedná len o prerokovanie pripomienky ku ktorej dostaneme 
stanovisko. 
STAROSTA – je to výhľad, ak bude lokalita majetko-právne vysporiadana potom sa bude 
niečo robiť 
Mgr. MÁRIA JASENOVSKÁ – vyjadrila sa, že  ľudia chcú cintorín tam, kde je kostol.  
PANI GONDEKOVÁ – informovala sa prečo sa vybrala najhoršia lokalita? Kto z poslancov 
pozná toto miesto?  
PANI HOLČIKOVÁ – žiada, aby sa o tejto lokalite rokovalo na ďalšom zastupiteľstve. Prečo 
sa nedali aj iné lokality ako výhľad? 
STAROSTA – opätovne zdôraznil, že je to výhľad do budúcnosti. Ing. Nosková chodila po 
obciach, je to fundovaný človek a lokalita cez potok sa javila ako najvhodnejšia alternatíva. 
PAVOL BREZINA – pripomenul, že pred 6 rokmi sa vyberala táto lokalita. Bol i on 
oslovený, či pozemok predá, po dohode s ostatnými by ho predal. Ale keďže nepredali všetci, 
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tak ani on nepredal. Podotkol, že nie nový cintorín, ale rozšírenie. Zatiaľ je to na mŕtvom 
bode.  
PANI GONDEKOVÁ – vstúpila do rozpravy s názorom, čo má spoločne kostol s cintorínom? 
Vyjadrila sa, že síce nemáme dom smútku a pán farár je dobrý, keď berie mŕtvych do kostola, 
lebo je to po hygienickej stránke zakázané. Klobúk dole pred pánom farárom. Dodala, že 
pozná veľa cintorínov, ktoré nie sú pri kostole, v navrhovanej lokalite je odspodu veľká časť 
mokrá, pochybuje, že je tam priestoru na 5 rokov pochovávať. Treba nájsť niečo také, kde by 
bol i dom smútku. 
JOZEF GACHO – opýtal sa pani Holčíkovej: „Čo poviete pani Holčíková, keď Vám umrie 
blízky človek, pôjdete do lokality ARENDA?“ 
PANI HOLČIKOVÁ -  odpovedala prečo nie, že nevidí v tom problém, keď môžu z Hlavíc 
chodiť ľudia do Klokočova, prečo by nemohli i opačne.  
STAROSTA – vyjadril sa, že privíta návrhy občanov kde by cintorín mohol byť? 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 207/2008 

 
9. j) Rozšírenie obecného vodovodu na základe žiadosti občanov v časti Klín Bánske 
 
JOZEF GACHO –  vyjadril sa, že je už načase, zapodievať sa týmto problémom, lebo občania 
v lokalite Klín-Bánske žiadali vodu už v minulom období 
STAROSTA – informoval, voda je natiahnutá po p. Stopku, doposiaľ nie sú ľudia pripojení, 
bol by rád, keby sa napojili 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 208/2008 

 
9. k) Preschválenie Knižného poriadku Obecnej knižnice Klokočov 

 
Poinformovala OZ Bc. Andrea Chabrečková, pracovníčka obecnej knižnice Klokočov. 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 209/2008 

 
9. l  ) Odpredaj darovanej techniky 

 
Starosta obce poinformoval občanov o darovanej technike. Navrhuje techniku na odpredaj, na 
základe nepojazdnosti. Pojazdnú dielňu i elektrocentrálu 15 kW si chce nechať na obci. 
Navrhuje utvoriť komisiu, ktorá bude posudzovať žiadosti o odkúpenie darovanej techniky. 
Elektrocentrála 30 kW – návrh na odpredaj 
P-V3S NAV – valník – návrh na odpredaj 
Škoda 1203 – návrh na odpredaj 
P-V3S Fekál – návrh na odpredaj 
P- S 12 – návrh ponechať  pre hasičov 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 210/2008 

 
9. m) Zrušenie TKO Semeteš n.o. – Zrušenie zmluvy o úvere a schválenie Zmluvy 
o združení finančných prostriedkov formou vkladov zakladateľov. V prepočte podľa 
podielu a majetku Združenia TKO Semeteš  navýšiť finančný vklad o 28. 200,- Sk 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 211/2008 
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9. n)  Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu školy 
 
Ing. Milan Kasák oboznámil poslancov s dodatočným bodom programu. Informoval, že treba 
doložiť, uznesenie, ktoré je povinnou prílohou na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok na rekonštrukciu školy. Jednou z podmienok je 5 %-tné spolufinancovanie obce. 
Ak by sa projekt podaril, mali by sme krásny objekt telocvične s jazykovými laboratóriami, 
MŠ. 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 212/2008 

 
Dalo sa slovo občanom 
 
EVA VALČUHOVÁ –  Žiadosť o preschválenie pôvodného uznesenia  
 
Ing. Gajdičiarová oboznámila, že pôvodná parcela bola spoločná a pani Valčuhová ukázala 
občanom situačný plán, nebol list vlastníctva ku pozemku, má všetky podklady, 32 rokov 
užíva pozemky, ktoré patrili jej rodičom  a nebol jej vydaný geometrický plán. Musí si platiť 
geodeta.  Z dôvodu výstavby IBV sa vyvlastňoval pozemok.  
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 213/2008 a uznesenie 

číslo 214/2008 

 
PÁN FRANTIŚEK KUBOŠEK – Žiadosť o odkúpenie – opätovné preschválenie žiadosti 
pozemok užívali 60 rokov, podľa vlastníctva je pozemok obecný. Na nových mapách sú 
pozemky zapísané na liste vlastníctva obce Klokočov. Geometrický plán nebol urobený.  
Geodeti narobili veľa chýb. 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 215/2008 

 
 
Písomné žiadosti občanov 
 
Žiadosť o zrušenie vykurovacieho telesa – p. Renáta Balašová - Kvetinárstvo 
 
RENÁTA BALAŠOVÁ – Žiadosť o zrušenie radiátora v miestnosti predajne, kde má kvety. 
Teplo nevyužíva, miestnosť sa nevykuruje, lebo sa nemôže vykurovať z dôvodu umiestnenia 
rezaných kvetov. 
Mgr. MÁRIA JASENOVSKÁ  -  dala návrh, aby rezané kvety boli v sklade 
BREZINA PAVOL – vyjadril sa že, keď príde hygienik, musí  mať v miestnosti určitú teplotu 
STAROSTA -   informoval, že v sklade musí ostať vykurovanie, lebo sa tam nachádza  
hlavný prívod tepla, dodal, že by sa mal odmontovať a zrušiť radiátor v miestnosti predajne 
VKASTA KAŚIKOVA – upozornila,  ak urobíme tento krok a odpustime, prídu ďalší 
nájomníci 
RENÁTA BALAŠOVÁ – na adresu poslancov povedala, že sú tu pre ľudí a treba nemyslieť 
len na rozpočet, ale i na ľudí 
 

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 216/2008 
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Žiadosť o odkúpenie časti pozemku – parcela CKN 2381/2 a 2382 – Pavol Marec 
 
STAROSTA – prečítal žiadosť Pavla Marca o odkúpenie časti pozemku o výmere 1108 m2, 
z dôvodu rekonštrukcie Píly Klokočov a postavenia novej haly 
JOZEF GACHO  - k tomuto bodu programu sa vyjadril, že  je to lukratívny pozemok 
a nepredával by tento pozemok a ak ho chceme predať, tak za rozumnú cenu.   
PAVOL MAREC – bol prizvaný na zastupiteľstvo a  navrhuje cenu 120,- Sk/m2  
Starosta s niektorými poslancami sa boli pozrieť na tvare miesta.   
STAROSTA – vyjadril sa ak sa požadovaný pozemok predá, určia sa podmienky: oplotenie 
medzi naším pozemkom, vybudovať halu, aby to bolo odhlučnené, nové oplotenie od začiatku 
budovy po les, vybudovať si svoju elektrickú prípojku, zriadiť vecné bremeno predkupného 
práva za rovnakú cenu, ako bol predaný 
MARTINA MICHALKOVÁ –  opýtala sa prítomných poslancov, či nie je tento pozemok 
zaujímavý?  Budeme ho potrebovať do budúcna? 
FRANTIŠEK ČEČOTKA  - vyjadril sa, že pozemok, ktorý chce pán Marec odkúpiť od OÚ je 
na PÍLU malý, odporučil mu, aby sa spýtal na pozemok v Klíne. 
STAROSTA - na OZ zavolal pánovi Marčišinovi, majiteľovi píly v Klíne, pán Marčišin ide 
svoju prevádzku v Klíne spúšťať, čiže táto alternatíva padla.  
JOZEF GACHO –  je toho názoru ak sa pozemok predá, navrhuje cenu 350 000,- Sk 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 217/2008 

 
 
DISKUSIA 
 
 
GACHO JOZEF  -  informoval sa o pozemky v Klíne ( hasiči, Hamzič) dopočul sa, že hasiči 
nemôžu vykonávať hasičskú ligu kvôli pozemkom – nie sú vysporiadane. 
Dal návrh začať jednanie výkupu pozemkov, geometrický plán. 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 218/2008 

 
GACHO JOZEF - informoval sa na osvetlenie Okrasa, do Bánského, u Tkáčika čo sa týka 
rozhlasu do Vrchpredmiera, do Hajdžora, u Zajacov – rozšírenie. V rozprave uviedol, že 
priekopa na Hlaviciach je bez korytiek, znehodnocuje sa cesta. Žiada, aby došlo k urýchlenej 
náprave. 
Mgr. MÁRIA JASENOVSKÁ – rozprávala ohľadom podbitia bytovky na Hlaviciach, je tam 
nová strecha a treba ju podbiť, informovala sa na svetlá – Vrchpredmier do Čečotku, cesta do 
Papíka 
FRANTIŠEK ČEČOTKA  - informoval sa o stĺpy a o cestu do Cudráka, Pantokov 
STAROSTA – spomenul, že bude rád keď sa budú využívať projekty a radšej dá obec 
spolufinancovanie 5 %, ako by mal platiť celý projekt 
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ZÁVER 
 
 
Pán starosta poďakoval prítomným poslancom za účasť a zasadnutie ukončil. 
 
V Klokočove 25. júla 2008 
 
 
 
Overovatelia: Mgr. Mária Jasenovská ..................................... 
 
  František Čečotka  ...................................... 
 
 
 
 
 
Zapísala: Bc. Andrea Chabrečková 
 
 
 
 
          
 
 
 

starosta obce 
         Ľuboš Stríž 


