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Z á p i s n i c a 
zo 14.  mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Klokočove, ktoré sa konalo 

dňa 29. júla 2008 v kancelárii starostu obce 
 
 
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 - ospravedlnená 
  7. Ing. Tibor Michálek - ospravedlnený 
 
Pozvaný: Ing. Miroslav Vereš 
 
Prezenčná listina všetkých prítomných tvorí prílohu č. 1 zápisnice 
 
1.  o t v o r e n i e 
14. mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce pán Ľuboš 
Stríž. Konštatoval, že zo siedmych poslancov sú prítomní piati poslanci. Zasadnutie OZ je 
schopné právoplatne sa uznášať. 
 
2. Voľba návrhovej a mandátovej komisie 
Návrhová komisia: pán  Pavol Brezina a pani Mária Jasenovská  
Hlasovanie: návrhová komisia jednohlasne schválená 
 
Mandátová komisia: Vlasta Kašiková a pán Pavol Brezina  
Hlasovanie: mandátová komisia jednohlasne schválená 
 
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci:  
Vlasta Kašiková a Jozef Gacho 
 
Vedením zápisnice bola poverená pracovníčka OÚ sl. Andrea Chabrečková 
 
 
P r o g r a m   r o k o v a n i a   14.  mimoriadneho OZ 
      
   1.  Otvorenie 
   2.  Voľba návrhovej a mandátovej komisie 
   3.  Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa zápisnice 
   4.  Program rokovania 14. OZ  

a) Zrušenie uznesenia č. 8/2007 zo dňa 27.2.2007 /Organizačný poriadok/ 
b) Schválenie nového Organizačného poriadku 

 
 
 



 
R o k o v a n i e 

 

STAROSTA – pán starosta privítal Ing. Miroslava Vereša na mimoriadnom OZ a následne 

mu odovzdal slovo, aby sa prítomným poslancom predstavil a poinformoval ich o výsledkoch 

personálneho auditu. 

Ing. MIROSLAV VEREŠ -  predstavil sa poslancom, že pôsobí v oblasti samosprávy už 

desiaty rok a v oblasti personálnej práce pracuje dvadsať rokov. Priviedol Mestský úrad 

v Martine ako prednosta úradu k certifikácii na medzinárodne normy kvality na 

environmentálne manažérstvo, nasledovali dozorové audity, certifikačné audity. Je výkonným 

predsedom všetkých prednostov na Slovensku a popri tom robí personálne audity. Na 

Kysuciach robil personálny audit v obci Skalité a v obci Raková. Oboznámil, že zamestnanci 

obecného úradu podstúpili viacero testov. V oblasti personálnej prešli zamestnanci šiestimi 

testami, ktoré boli zamerané na psychologickú stránku, prešli osobnými pohovormi, 

a osobitne dokladovali tabuľky. V rozprave uviedol, že keď prvýkrát získal organizačný 

poriadok našej obce zistil, že prechodom určitých kompetencií na obce sa práca 

zamestnancom stále pridávala. Zdôraznil, aký je dôležitý procesný prístup, aby ľudia neboli 

preháňaní z kancelárie do kancelárie. Vo svojej práci postupoval tak, že vyselektoval, čo 

k sebe patrí a na základe týchto skutočností mu vyšlo, že na obecnom úrade určité pracovné 

pozície chýbajú. Ing. Vereš sa vyjadril, že mu chýbajú dve pracovné miesta, ale vzhľadom na 

rozpočtové možností obce sa dohodli o vytvorení jedného miesta „ Referát správy majetku“.   

Ing. MILAN KASÁK – informoval sa na funkciu fondov európskej únie, táto pozícia nie je 

zahrnutá v žiadnom úseku 

Ing. VEREŠ – zdôraznil, že všetko je o databázach odporučil,  aby sa objednali také moduly 

softwaru,  ktoré budú vzájomne prepojené 

STAROSTA – informoval prítomných, že kroky k vzájomnému prepojeniu sa už začali robiť 

prostredníctvom INTERNETU a do budúcna sa chystáme zrealizovať celkove prepojenie 

počítačov 

Ing. VEREŠ – dodal, že treba mať na zreteli zdravie pracovníkov a mať čas i na čerpanie 

dovolenky 

VLASTA KAŠIKOVÁ – informovala sa z čoho Ing. Vereš vychádzal? Navrhla, aby 

pracovníčky mali nestránkové dni na spracovanie svojej agendy 

Ing. MILAN KASÁK – informoval sa na ROEP, je to pracovná náplň minimálne na pol 

úväzku 



Ing. VEREŠ – rozprával o kompetenciách, ktoré  stále prechádzajú aj budú prechádzať, dodal, 

že pracovníci navyše robia veci, ktoré nemusia 

PAVOL BREZINA – informoval sa koľko stojí personálny audit? Lebo v rozpočte nebolo 

s personálnym auditom rátané ? 

Ing. VEREŠ – odpovedal, cena za personálny audit je 24 000,-  Sk s odvodmi 

a psychologičkou, dodal, že všetko sú návrhy a poslanci sú osoby, ktorí o návrhoch rozhodujú 

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu mimoriadneho obecného 

zastupiteľstva uznesenie číslo 219/2008 

 

 

 
Zapísala: Bc. Andrea Chabrečková 

         starosta obce 
         Ľuboš Stríž 

 
 
 
 

 
 
Overovatelia: 

 
       Vlasta Kašiková: .................................. 
 
       Jozef Gacho: ........................................ 


