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R o k o v a n i e 

 
 
Starosta obce Klokočov Ľuboš Stríž otvoril 28. zasadnutie OZ, na ktorom privítal kontrolóra 
obce, pani poverenú riaditeľku Mgr. Máriu Valčuhovú, pána riaditeľa CVČ Rosička 
Klokočov Mgr. Ladislava Dorociaka, pani riaditeľku ZŠ Hlavice Annu Horčičákovú. 
Konštatoval, že z počtu poslancov 7, sú prítomní všetci, čiže zasadnutie OZ je schopné 
právoplatne sa uznášať. 
 
Návrhová komisia: Vlasta Kašíková, Martina Michálková 
Overovatelia: František Čečotka, Pavol Brezina 
Vedením zápisnice bola poverená pracovníčka OÚ Miroslava Fujáková 
Návrhová komisia a overovatelia boli jednohlasne schválené! 
 
Program rokovania 
 
K programu rokovania sa vyjadrili:  
Mgr. Mária Jasenovská – dodala návrh v bode 6 c) prejednať osobný príplatok riaditeľa CVČ 
Rosička Klokočov.  
Mgr. Ladislav Kopecký (kontrolór obce) – vyjadril sa k schvaľovaniu plánu kontrolóra obce, 
že nemôže byť na dnešnom zasadnutí schválený, z dôvodu, že nebol vyvesený 15 dní na 
úradnej tabuli.  
Starosta – informoval, že plán sa bude schvaľovať na ďalšom zasadnutí, s tým že zatiaľ bude 
kontrolór vykonávať prácu v súlade s náplňou práce. 
Ing. Tibor Michálek  - k programu sa vyjadril, že najskôr by bolo dobré prejednať žiadosti 
prítomných občanov 
 
Celkový program rokovania i s pripomienkami bol jednohlasne schválený! 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 367/2009 
 
 
Žiadosť pána Jozefa Papíka o odpredaj podielov v parcelách EKN 20899 – podiel 3/24 – 
t.j. 31,37 m2 
 
Žiadosť objasnila Ing. Veronika Gajdičiarová, pracovníčka OÚ Klokočov. Na Obecný úrad 
v Klokočove bola podaná žiadosť pod č.j. 891/2009 z 11.8.2009 p. Papíkom Jozefom, bytom 
Jistebník č. 343. Žiada o odkúpenie podielov v parcelách EKN 20899. Jeho nebohému otcovi 
Pavlovi Papíkovi bol skonfiškovaný majetok, za ktorý nedostal žiadnu náhradu. Podiely 
v parcelách, ktoré sa nachádzajú v extraviláne obce, boli zapísané na obec /na minulom OZ 
odpredané/. Nakoľko sú parcely EKN v blízkosti rodinného domu č. 63 v Klokočove – Kršeľ, 
nie sú založené listy vlastníctva. Vychádza sa z pozemkovej knihy. Ak OZ schváli odpredaj, 
kúpna zmluva bude len medzi Obcou Klokočov a p. Papíkom, nepôjde na zápis na kataster. 
Bude  slúžiť len na úhradu kúpnej ceny schválenej OZ. Pán Papík Jozef si dal vyhotoviť na 
vlastné náklady geometrický plán k majetkoprávnemu vysporiadaniu parciel podľa stavu 
CKN, kde potrebuje pre Notársky úrad potvrdenie, že Obec nie je vlastníkom ani užívateľom 
parciel, ktoré mu nemôže byť v súčasnej dobe vydané 
 
OZ prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 369/2009 
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Žiadosť o stavebné povolenie – Manželia Pavol Ramša a Pavlína Ramšová 
 
Žiadosť objasnila Ing. Veronika Gajdičiarová, pracovníčka OÚ Klokočov. Na Obecný úrad 
v Klokočove bola doručená žiadosť manželov Ramšových pod č.j. 861/2009 z 24.7.2009 
o súhlasné stanovisko k výstavbe rodinného domu na parcele CKN 5633/11 v časti obce 
Hlavice v zmysle schváleného ÚP obce klokočov nie je uvedená parcela určená na zastavanie, 
ale v časti Regulatívy ÚP pripúšťa novú výstavbu IBV s dodržaním príslušných legislatívnzch 
noriem a s tým, že príslušnú infraštruktúru si bude stavebník budovať a udržiavať na vlastné 
náklady. Tento pozemok sa nachádza v prelukách existujúcej zástavby /VZN – č. 3/2008 – 
Návrh územného plánu obce Klokočov, čl 4. pod 3 a 4/ 
 
OZ prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 368/2009 
 
 
Žiadosť o povolenie stavby – Pavol Stopka, Klin 1045, Klokočov 
 
So žiadosťou oboznámila pracovníčka OÚ Ing. Gajdičiarová. Na OÚ Klokočov bola doručená 
žiadosť pod č.j. 831/2009 zo dňa 15.7.2009 od p. Stopku Pavla, bytom Klokočov – Klín 1045. 
Na parcele CKN 5472, ktorá sa nachádza mimo zastavaného územia, chce postaviť 
zámočnícku dielňu. V zmysle schváleného ÚP obce Klokočov je uvedená parcela určená na 
výstavbu rodinného domu, ale v rámci obytných plôch sa pripúšťa umiestňovanie 
neprevládajúcej doplnkovej vybavenosti obchodu, služieb, rekreácie a administratívy pri 
dodržaní podmienok príslušnej legislatívy, vrátane noriem a predpisov, či hygienické 
obmedzovanie okolitej obytnej výstavby. /VZN – č. 3/2008 – Návrh územného plánu obce 
Klokočov, čl. 3 pod g//  
 
OZ prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 370/2009 
 
Komisia školstva, kultúry a športu – odvolanie člena z komisie a zvolenie nového člena 
do komisie 
 
Predsedkyňa komisie - Mgr. Mária Jasenovská objasnila situáciu, že z dôvodu zvolenia člena 
komisie za obecného kontrolóra, je z etického princípu lepšie vymeniť člena komisie a 
navrhla novú členku Mgr. Máriu Valčuhovú, ktorá s návrhom súhlasila. 
 
OZ prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 371/2009 
 
Voľba prísediacich na Okresnom súde na funkčné obdobie v rokoch 2010 až 2013 
 
Za prísediacich na Okresnom súde na funkčné obdobie v rokoch 2010 až 2013 boli navrhnutí 
Mgr. Mária Jasenovská a Jarmila Tabačíková 
 
OZ prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 372/2009 
 
 
 
Správa o plnení uznesení na 26. riadnom a 27. mimoriadnom OZ Klokočov 
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Pán starosta sa opýtal, či má niekto pripomienky k predloženej správe. 
Ing. Michálek sa informoval k uzneseniu č. 249 – nepodpísané uznesenie  
Starosta sa vyjadril, že by bolo dobré zložiť komisiu s členom z Krajského školského úradu, 
aby sa toto uznesenie prešetrilo.  
 
OZ prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 373/2009 
Žiada kontrolóra obce prešetriť uznesenie číslo 249 a všetky náležitosti s tým súvisiace a do 
budúceho OZ podať vyrozumenie 
 
 
Hospodárenie obce Klokočov za I. polrok 2009  
 
K hospodáreniu obce informovala Alena Brezinová – pracovníčka OÚ objasnila, že určité 
položky sú prečerpané: vývozy odpadov, vodovod – informovala, že sa rozbehli prípojky na 
vodu. 
Starosta – v rozprave uviedol, že všetky žiadosti o predĺženie vodovodu, obec realizuje, avšak 
nie sú pripojené všetky domácnosti, dodal, že do budúcna ešte čaká lokalita Konečná 
a lokalita Doroťanka 
Mgr. Ladislav Kopecký – opýtal sa, či je možné, že si ľudia prepínajú vodovody, ak majú svoj 
vodovod i obecný? Dodal, že ľudia môžu mať svoj vodovod, ale nesmie ho mať prepojený 
s obecným.  
Starosta – oznámil, že by to malo tak byť, ale žiaľ, nie je to tak 
Ing. Tibor Michálek – apeloval, aby obec prostredníctvom vyhlášky upozornila občanov, aby 
si vodovody oddelili a ak to neurobia, budú niesť zato zodpovednosť  
 
OZ Ukladá pracovníčke OÚ Ing. Gajdičiarovej, aby pripravila vyhlášku – upozornenie 
občanov, aby zodpovedali za vodovody, aby bola oddelená, bude to dane na vedomie na proti 
podpis – dodatky ku zmluve. Kontrolór obce skontroluje. 
OZ prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 380/2009 
 
Kontrolór – informoval, že ľuďom treba vysvetliť,  že obec nemá záujem, aby svoju vodu 
využívali na iné účely, len aby ju mali oddelenú.  
Vlasta Kašíková – informovala, že bola vyhlásená výzva na rozšírenie vodovodov v obciach, 
dodala, že treba na výzvu reagovať 
Starosta – vyjadril sa, že  najskôr treba prepracovať žiadosti k projektu na Konečnej – budeme 
sa uchádzať o finančné prostriedky. 
 
OZ prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 381/2009 - žiada starostu zabezpečiť 
správu o možnosti čerpania finančných  prostriedkov na obecné vodovody zo štrukturálnych 
fondov. 
 
Alena Brezinová, účtovníčka obce oboznámila OZ, že vláda kráti podielové dane, dodala, že 
mala sedenie s Komisiou finančnou a komisia našla 1.mil. 170 tis. dodala, že sa jedná o 
kapitálové výdavky:  

� vnútorná kontrola, kde sa ušetrilo na mzde kontrolóra, keďže nový kontrolór nastúpil 
až 7.8.2009, 

� propagácia prezentácia obce, boli vyčlenené prostriedky na CD – čko o obci, ktoré 
ešte nebolo zrealizované (starosta dodal, že pozve na sedenie 14.9.  pána Kuljovského 
– tvorcu CD, kde sa ujasnia podmienky a nutné výdavky sa mu uhradia) 
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Starosta – k cintorínu informoval, že sa našli pozemky, kde je zhotovená štúdia, kde bude 
komplexne spracovaný cintorín, lenže pozemky nie sú ešte vysporiadane  
Ing. Tibor Michálek – vyjadril sa, že je proti kráteniu rozpočtu, čo sa týka informovanosti 
občanov  
 
OZ Žiadam starostu obce predložiť návrh informovanosti občanov obce 
Termín: do ďalšieho OZ 
ZA:  Michalková, Kašíková, Michálek, Brezina 
PROTI: Jozef Gacho, František Čečotka  
ZDRŽALI SA: Jasenovská 
 
 
Mgr. Mária Jasenovská –  vyjadrila sa, že by jej nevadilo, keby sa zrušilo stretnutie 
s dôchodcami, dodala, že si starých ľudí váži. 
Starosta –  vyjadril sa, že títo ľudia vytvorili hodnoty, treba ich mať v úcte a pripraviť pre 
nich program, lebo si to zaslúžia.   
Mgr. Ladislav Kopecký - kontrolór – navrhol pouvažovať o iných veciach, napr. efektívne 
využívanie telefónu, efektívne cestovanie,... 
 
 
OZ prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 374/2009 
 
Účtovníčka sa vyjadrila, že bez obmedzenia počtu výtlačkov  sa bude vydávať obecný list, 
nakúpi sa lacnejší materiál.  
 
K futbalovému ihrisku informoval starosta, že ihrisko sa renovuje, aby futbalisti mohli hrať 
jarnú sezónu už v Klokočove, v súčasnosti hrajú na Podvysokej. 
 
K sociálnym službám v obci sa vyjadrili  
 
Starosta – v súčasnosti  je výzva na jestvujúce sociálne budovy a zariadenia. Po novom roku 
by mali byť výzvy na rekonštruované budovy, ktoré obec vlastní.   
Ing. Tibor Michálek – vyjadril sa, že sa netreba držať stále tej istej stratégie, treba žiadať 
i výzvy na budovanie domovov sociálnych služieb od základu, dodal, že EÚ uprednostňuje 
zelené plochy pred hnedými. „Skôr sa dopracujeme k novému, ako čakať, kým sa zo starej 
niečo urobí.“ 
Treba sledovať výzvy a informovať OZ, čo sa chystá! Treba predložiť informácie 
zastupiteľstvu, aké výzvy sa chystajú. Na ďalšie OZ každá pracovníčka predloží za svoj úsek 
výzvy.  
 
Hospodárenie ZŠ Klokočov za I. polrok 2009 
 
 
K hospodáreniu ZŠ Klokočov informovala účtovníčka ZŠ a poslankyňa OZ pani Vlasta 
Kašíková. 
František Čečotka – informoval sa, či sa palivá kupujú i do vozidle? 
Vlasta Kašíková – nie, nakupuje sa len do kosačiek  
Mgr. Mária Valčuhová – vyjadrila sa, že v polroku jej chýba 1500 €, dodala že sa navýšili 
platby za teplo a chýba 3050 €, vyjadrila sa, že do budúcna treba postupne vybavovať 
kuchyňu. 
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Starosta – vyjadril sa, že najväčším odberateľom energie je školská kuchyňa, kde sú staré 
spotrebiče, najmä pec  
Kontrolór – vyjadril sa, že by pomohol iný typ sporáka 
 
OZ prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 375/2009. 
 
Hospodárenie CVČ Rosička Klokočov 
 
K hospodáreniu CVČ Rosička informoval riaditeľ CVČ Mgr. Ladislav Dorociak 
Mgr. Mária Jasenovská – vyjadrila sa, aby sa pánovi riaditeľovi dala odmena 
 
 
OZ prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 376/2009 a 377/2009 
 
Správa z úseku sociálnych vecí a zdravotníctva 
 
K správe informovala Miroslava Fujáková 
 
OZ berie na vedomie správu s pripomienkami a prijalo k tomuto bodu programu uznesenie 
číslo 378/2009 
 
 
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 
 
Správu predložila riaditeľka MŠ Hlavice Anna Horčičáková, ktorá podrobne informovala 
o fungovaní MŠ. 
 
OZ prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 379/2009 
 
 

D i s k u s i a 
 

Pavol Brezina – informoval sa o žiadosť o premostenie v Klíne? 
Mgr. Mária Jasenovská – požiadala ju pani Bulíková, aby sa vykosila tráva vo Vrchpredmieri 
okolo cesty 
Starosta – informoval, že okolo bočných ciest sa nekosí! 
Ing. Tibor Michálek – informoval sa či má kontrolór všetky podmienky na výkon práce 
splnené. 
Mgr. Ladislav Kopecký – informoval, že zatiaľ nemá schválený plán kontrolnej činnosti tak 
bude pracovať na úlohách zo zastupiteľstva. Žiada, aby mu obec zriadila e-mailovú stránku 
v ktorej by mohol prijímať žiadosti od občanov, aby mu bola umožnená kontrola majetku 
obce. 
Kašíková Vlasta – k projektu námestia sa vyjadrila, že by bolo dobré pozvať na ďalšie OZ 
projektanta Chovana. 
Ing. Tibor Michálek – informoval, že by chcel vidieť harmonogram prác výstavby bytovky 
František Čečotka – informoval ku kultúrnym akciám, aby bol prizvaný k zostavovaniu 
programu, dodal, že sponzoruje a snaží sa robiť i kultúrne vystúpenia vyzval poslancov, aby 
sa i oni zapájali.  
Mgr. Mária Jasenovská – poďakovala pánovi Františkovi Čečotkovi za vystupovanie na 
kultúrnych akciách a pozvala ho na zasadnutie Komisie školstva kultúry a športu 14.9.2009  
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Z Á V E R 
 

Pán starosta skonštatoval, že všetky body programu boli prerokované, poďakoval prítomným 
za účasť a zasadnutie ukončil.  
 
 
 
Zapísala: podľa zvukového záznamu 
Bc. Andrea Chabrečková 
 
 
 
 
           starosta obce 
           Ľuboš Stríž 
 
 
Overovatelia: 
 
Pavol Brezina  ...................................... 
 
František Čečotka ....................................... 
 


