
 
Zápisnica z 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa  

29. júna 2012  
 

 
Desiate zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol  starosta obce Klokočov  Ľuboš 
Stríž. Skonštatoval, že z počtu poslancov 9 je prítomných 8, ospravedlnil sa  Pavol Polka, 
ktorý bude mať meškanie -   zastupiteľstvo je uznášania schopné. 
Prítomní: Pracovníci Obecného úradu Klokočov 
Hostia: Anna Horčičáková – riaditeľka MŠ 
             Mgr. Ladislav Dorociak –  riaditeľ CVČ Rosička 
             Holčík Ľudovít - občan 
             Ing. Miroslav Vavrica - občan 
 
Voľba návrhovej komisie a overovateľov 
 
Návrhová komisia:  Vlasta Kašíková, Veronika Haferová 
Overovatelia:   Pavol Dedič, Jozef Gacho,  
Zapisovateľka: PhDr. Katarína Plešivčáková ,  
 
Následne prečítal program rokovania OZ, opýtal sa prítomných, či má niekto doplňujúci bod 
do programu. Keďže poslanci nemali žiaden doplňujúci bod, program rokovania bol 
jednohlasne schválený. 
Alena Brezinová /pracovníčka obce/ - požiadala doplniť bod č. 22 – doplniť schválenie 
prijatie Dexia Komunál univerzálneho úveru 
Ing. Tibor  Michálek /poslanec obce/ - požiadal presunúť niektoré dôležité body programu 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k programu rokovania uznesenie č. 119/2012 
 
Bod č. 6   
Mgr. Jarmila Šutá / kontrolórka obce/-  oboznámila  OZ so stanoviskom k záverečnému účtu 
obce   
 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu hlavného kontrolóra obce 
 č. 120/2012  
 
Bod č. 7 
Alena Brezinová /pracovníčka obce/ -  oboznámila OZ o jednotlivých kapitolách k rozpočtu 
obce, taktiež oboznámila OZ so správou audítora za rok 2011  
 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu   audítora obce za rok  2011 uznesením č. 
121/2012  
 
Obecné zastupiteľstvo schválilo Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad 
uznesením č. 122/2012 
 
 
 
 



 
Bod č. 8  
Alena Brezinová /pracovníčka obce/ - oboznámila OZ s konsolidovanou výročnou správou 
Obce Klokočov za rok 2011- doteraz sa vždy vypravovala  výročná správa – v súčasnosti už 
musí byť vypracovaná konsolidovaná výročná správa 
 
Obecné zastupiteľstvo schválilo konsolidovanú výročnú správu Obce Klokočov za rok 2011 
bez pripomienok uznesením č. 123/2012  
 
Obecné zastupiteľstvo schválilo odvod prebytku v sume 15 866,- Eur zisteného podľa 
ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a/ a b/ zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších, do: 
 - rezervného fondu na pokrytie kapitálových výdavkov v r. 2012  uznesením č. 124/2012 
 
Bod. 9  
Vlasta Kašíková  /poslankyňa obce/ - oboznámila OZ o hospodárení ZŠ, MŠ, CVČ za rok 
2011  
Ing. Tibor Michálek  /poslanec obce/ odporúča nakupovať MŠ napr. hračky cez internet, je 
to oveľa lacnejšie 
 
Obecné zastupiteľstvo schválilo čerpanie finančných prostriedkov  v ZŠ, MŠ, CVČ bez 
pripomienok uznesením č. 125/2012 
 
 
Bod. 5 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu o plnení uznesení prijatých na 9. 
zasadnutí OZ ako informatívnu uznesením č. 126/2012  
 
 
Bod. 10 
Anna Koniarová /pracovníčka obce/ – jeden nájomca bytu č. 958 –má nedoplatok za kúrenie 
k 30.4. 2012. 
Ľuboš Stríž /starosta obce/- predvolá nájomcu bytu a do ďalšieho OZ  vyrieši nedoplatok za 
kúrenie 
Brezinová Monika /pracovníčka obce/ – neevidujú sa žiadne nedoplatky na elektrickej 
energie, nájomnom 
 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu o nedoplatkoch na elektrickej energie, na 
nájomnom a na kúrení uznesením č. 127/2012   
 
Pavol Dedič /poslanec obce/ –žiada ešte  stále  získať zubára do obce 
Ľuboš Stríž /starosta obce/ zájde osobne za doktorom Džupom a informuje sa, či by nebola 
možnosť získať  do našej obce zubára, taktiež do týždenníka Kysuce treba uverejniť  inzerát 
Ing. Tibor Michálek /poslanec obce/ – treba uverejniť inzerciu do novín  na získanie zubára 
do našej obce a ponúknuť mu priestory  
 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie 
A/ správu o nedoplatkoch na elektrickej energie, na nájomnom a na kúrení  
B/ uložila pánovi starostovi obce  vyzvať nájomcu bytu č. 958 p. D. Mudríka a vyriešiť 
problém nedoplatku na kúrení  uznesením č. 127/2012   



 
 
 
Obecné zastupiteľstvo schválilo uznesením č. 128/2012 uverejnenie  inzercie do týždenníka 
Kysuce na záujem o zubára  v našej obci 
 
Bod. 11 
Vlasta Kašíková /poslankyňa/  – MŠ žiada zvýšenie rozpočtu, chcú rozšíriť  o jednu triedu 
viac v budúcom školskom roku. 
 Ľuboš Stríž /starosta obce/ - dňa 31.6.2012 sa ukončí termín podania prihlášok do 
výberového konania na riaditeľku v MŠ Klokočov a na budúce zastupiteľstvo by sme doriešili 
výšku navýšenia rozpočtu 
Vlasta Kašíková /poslankyňa/- zasadala  finančná komisia - k dátumu 20.6. 2012 chýba 
v rozpočte 5061 Eur, nedodržané dotácie a chýbajú peniaze a žiada, aby obec žiadala 
Ministerstvo financií o financie  
Ľuboš Stríž /starosta obce/  –obec nemá do dnešného dňa uhradené náklady za zimnú 
kalamitu, keď sa nám  vyplatia tak sa hneď  vrátia tieto financie škole.   
Alena Brezinová /pracovníčka obce/ – / obec má krátené podielové dane 
 
Bod. 22 
Ľuboš Stríž /starosta obce/  - navrhuje vyriešiť mzdové náklady v zariadeniach MŠ, ZŠ, CVČ 
 a bežné výdavky  schválením úveru vo výške 30 000 Eur  
 
Obecné zastupiteľstvo schválilo uznesením č. 129/2012 prijatie Dexia Komunál 
univerzálneho úveru vo výške 30 000 EUR   
 
Obecné zastupiteľstvo schválilo uznesením č. 130/2012 prijatie Dexia Komunál Eurofondy 
úver vo výške 331 939, 00 Eur    
  
 K bodu 11 
Obecné zastupiteľstvo schválilo uznesením č. 131/2012 novelizáciu č. 1/2012 VZN č. 3/2012 
o určení výšky dotácii na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území 
v obci Klokočov  
 
 
Bod. 12 
Mirka Fujaková /pracovníčka obce/ –  Predložený návrh VZN č. 4 bol vypracovaný na 
základe novely zákona č. 448/2008 Z. z., v ktorom mala samospráva povinnosť do 30.06.2012 
určiť sumu úhrady za 1 hod. poskytovanej sociálnej služby – opatrovateľskej služby a to 
najmenej vo výške  50 % ekonomicky oprávnených nákladov, čo v prepočte za 
predchádzajúci kalendárny rok bolo na 1 hod. 1,27 €. V súčasnosti sa vláda zaoberala s týmto 
problémom a táto povinnosť bola zo zákona vypustená. Doposiaľ podľa súčasného 
schváleného VZN  príjemca opatrovateľskej služby platil úhradu podľa úkonov (kúpanie, 
nákupy...) a nie  podľa skutočných nákladov, ktorú obec na túto službu vynakladá. Za rok 
2011 EON v prepočte na 1 hodinu boli vo výške 2,53 €. V predloženom návrhu VZN č. 4, OZ 
schváli cenu opatrovateľskej služby na jednu hodinu. Pracovníčka OÚ na referáte sociálnych 
vecí poslancom predniesla analýzu prepočtov koľko sa v priemere dotknú náklady pre 
prijímateľov opatrovateľskej služby. Poslanci OZ  schválili VZN č. 4/2012 o poskytovaní 
sociálnych služieb, v ktorom budú zakotvené aj posledné zmeny a uzniesli sa na výške úhrady 
za opatrovateľskú službu platnú 1.8.2012 na  0,80€/ 1 hod. 



 
Obecné zastupiteľstvo schválilo uznesením č. 132/2012 -   VZN č. 4 – o poskytovaní 
sociálnych služieb a spôsobe určenia a výške úhrady za sociálne služby na území Klokočov  
 
 
Bod. č. 13 
Monika Brezinová /pracovníčka obce/- oboznámila OZ o VZN č. 5 o Zásadách hospodárenia 
a nakladania s  majetkom obce 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – upovedomila OZ, že toto VZN je veľmi rozsiahle, treba 
ho prispôsobiť obce Klokočov-  navrhuje presunúť do ďalšieho zasadnutia OZ 
Ľuboš Stríž /starosta obce/ –navrhuje pomocou audítorky, finančnej komisie  pracovníčky 
Moniky Brezinovej prepracovať a  presunúť tento bod do ďalšieho OZ  
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka/ – treba vybrať len podstatu zo zákona a prispôsobiť toto 
VZN obci Klokočov 
 
Obecné zastupiteľstvo odročilo uznesením č. 133/2012 návrh tohto VZN č. 5 o Zásadách 
hospodárenia a nakladania s  majetkom obce do ďalšieho OZ  
 
Bod. č. 14 
Ing. Veronika Gajdičiarová /pracovníčka obce/ – v návrhu vo VZN obce Klokočov č. 6/2012 
bolo určené, že  do konca roka 2012 sa musia pripojiť na kanalizáciu všetci vlastníci 
nehnuteľností, ktorí majú vybudovanú kanalizačnú odbočku. VZN bolo vypracované v zmysle 
výzvy SEVAK a zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách 
Nakoľko je táto lehota nereálna, navrhuje predlžiť lehotu do 30.6.2013. V obci Klokočov je 
približne 80 kanalizačných  prípojok.    
 
 Obecné zastupiteľstvo schválilo uznesením č. 134/2012  – VZN č. 6/212 o odvádzaní 
odpadovej vody verejnou kanalizáciou na území obce Klokočov  
 
 
Bod. 15 
Alena Brezinová – /pracovníčka obce/ - oboznámila OZ: celková výmera bytov je 632,20 m2, 
výšku nájomného sme vypočítali  na   1 m2 – 2, 34 Eur. Výšku 1350 Eur za mesiac zaplatí 
obec za byty      
Ľuboš Stríž /starosta obce/ -  byt – platba nájomného, plus k tomu  elektrika, voda a stočné - 
V súčasnosti je evidovaných na OÚ-  27 žiadostí,  zvolali sme ich a dostavili sa piati. Máme  
14 bytov a od 1.8.2012 by malo byť 10 bytov obsadených.  
 
Obecné zastupiteľstvo schválilo uznesením č. 135/2012 -  VZN č. 7/2012 o spôsobe výpočtu 
nájomného v obecných bytoch a finančnej zábezpeky za užívanie bytu 
 
 
Bod. č. 17 
Ľuboš Stríž /starosta obce/  - oboznámil OZ, že budova pri ihrisku má len súpisné číslo – do 
budúceho zasadnutia OZ sa bude snažiť pripraviť projektovú dokumentáciu, znalecký 
posudok a iné, aby  mohla byť na liste vlastníctva - v prípade záujmu na kúpu, aby sa mohla 
predať. 
 
 



Ing. Veronika Gajdičiarová /pracovníčka obce/ – do 4. rokov po schválení územného plánu, 
by mala obec územný plán prehodnotiť   a dať vypracovať zmenu, alebo doplnok územného 
plánu.  Tento pozemok by sa dal v doplnku  zmeniť na plochu na športové účely. 
Ľuboš Stríž /starosta obce/  do budúceho OZ sa bude snažiť nachystať všetky podklady 
k pozemkom,  aby pozemok pod p. Dedičom bol v poriadku.    
 
Ing. Miroslav Vavrica /občan/ – chce sa opýtať čo bude s týmto pozemkom. Ak sa uskutoční 
výstavba nového ihriska a ak ho chce obec predať, má záujem odkúpiť ho. Terajšie ihrisko je 
zasypané škvarou, je tam močarina. Má záujem o budovy pri ihrisku – chce tam vybudovať 
športový areál pre kone.  
Ľuboš Stríž /starosta obce/ –odpovedal: budova bola vybudovaná v rámci akcie Z, má 
súpisné číslo -  nie je projekt, urobí sa dodatočné stavebné povolenie a zapísanie budovy do 
LV obce. Takto bude zaznamenaná vo vlastníctve obce, toto sa musí všetko doriešiť. Odročuje 
sa tento bod na budúce zasadnutie OZ. 
Veronika Haferová /poslankyňa obce/– treba zistiť súhlas od ľudí- vlastníkov pozemkov – na  
odpredaj podielov v parcelách  na nové ihrisko 
Ľuboš Stríž /starosta obce/  – súhlasí s  tým, že treba zvolať ľudí, zistiť u vlastníkov 
pozemkov, či sú ochotní odpredať podiely na nové ihrisko v lokalite Klin pod P. Dedičom 
 
Obecné zastupiteľstvo odročilo uznesením č 136/2012 tento bod programu č. 17 na budúce 
zasadnutie OZ 
 
Bod č. 16 
Monika Brezinová /pracovníčka obce/- upovedomila OZ, že na prenájom nebytového 
priestoru v budove OÚ č. 962 je len jedna žiadosť - Barbora Staníková, Hlavice 843 č. 
137/2012 
 
Obecné zastupiteľstvo schválilo uznesením č. 137/2012 – prenájom nebytového priestoru za 
účelom prevádzkovania kaderníctva od 1.7.2012 Barbore Staníkovej  
 
Bod. 17 
Monika Brezinová /pracovníčka obce/- oboznámila OZ: 
- vyhodnotenie ankety: zúčastnilo sa 80 respondentov. 
-   súhlas s odpredajom budov   54 respondentov 
- 26 respondentov nesúhlasilo s odpredajom budov 
- 1 respondent - neodpovedal   
Ing. Tibor Michálek  – vyslovil svoj názor, že budovy treba predať až zbytočne nechátrajú. 
Ľuboš Stríž /starosta obce/ –budova ZŠ Hlavice, chátra – náklady ročne približne 150 000 Sk. 
Výstavba Domova dôchodcov je jedna z priorít, ktorá by bola pri odpredaji budovy napr. 
Vrchpredmier. Obec ho nemôže finančne zabezpečiť a prevádzkovať. Pre obec by bolo 
výhodné nech to niekto odkúpi a stará sa o to. 
Jozef Gacho,  Veronika Haferová, Vlasta Kašíková, Jana Foldinová /poslanci obce/,  
- vyslovili rovnaký názor, nech sa budova MŠ  predá, aj budova  ZŠ, ale nesúhlasia 
s predajom budovy Vrchpredmier 
Pavol Dedič /poslanec obce/ –vyslovil názor, že ak  ponecháme budovu Vrchpredmier - kde 
zoberieme peniaze na údržbu tejto budovy, elektrika 229 Eur mesačne. 
Ľuboš Stríž /starosta obce/- budovy sa musia predať -  sumu určí znalec v znaleckom  
posudku, nakoľko chátrajú a vyžadujú údržbu   
Jozef Gacho /poslanec obce/  – treba dať urobiť znalecké posudky a potom treba určiť cenu 
budov 



   
 
Ľuboš Stríž /starosta obce/-  uverejníme ponuky na predaj budov : internet, týždenník Kysuce, 
úradné tabule, platené inzercie, neplatené inzercie - všetky dostupné prostriedky  
Ing. Tibor Michálek : treba to uverejniť na internet : reality.sk – dať aj fotografie budov  
 
Obecné zastupiteľstvo schválilo uznesením č. 138/2012 – zámer odpredať budovu bývalej 
ZŠ, budovu materskej školy, spôsob predaja a uložilo starostovi obce vypracovať znalecký 
posudok. Obecné zastupiteľstvo a neschválilo zámer odpredať budovu bývalej KR PZ 
Vrchpredmier   
 
 
Bod. 18.  
Ľuboš Stríž /starosta obce/ -oboznámil OZ, že tento bod programu č. 18 : Zostavenie 
poradovníka čakateľov na pridelenie nájomného bytu obce Klokočov sa  bude prejednávať na 
budúcom zasadnutí OZ – kde schválený členovia  komisie predložia vyhodnotenie návrhov 
 
Bod 19. 
Monika Brezinová /pracovníčka obce/- oboznámila OZ o zámere prenajať nájomné byty, o 
spôsobe prenájmu o podmienkach prenájmu 
Ľuboš Stríž /starosta obce/- určil komisiu na vyhodnotenie návrhov v zložení: Jozef Gacho, 
Vlasta Kašíková, Monika Brezinová  
 
Obecné zastupiteľstvo schválilo k zámeru prenájmu, spôsobe prenájmu, podmienkach 
prenájmu a určenej komisii uznesenie č. 139/2012 
 
Bod 20.  
Monika Brezinová /pracovníčka obce/-  upozornila na zrušenie uznesenia č. 40/2011 zo dňa 
24.6.011- nebol tu schválený spôsob predaja a ani podmienky 
 
 Obecné zastupiteľstvo schválilo uznesením č. 140/2012 zrušenie tohto uznesenia 
 
Bod 23. 
PhDr. Katarína Plešivčáková -  oboznámila OZ o listovej dokumentácii - Združeniu TKO 
Semeteš. Nakoľko sa p. Eva Trembošová vzdala členstva v Dozornej rade TKO Semeteš, bola 
oslovená do tejto funkcie už delegovaná členka za obec Klokočov p. Jarmila Tabačíková   
 
Rôzne:  
 
Ing. Tibor Michálek a Martina Michálková /poslanec a poslankyňa obce/ – vyslovil názor, 
že treba predať budovy v obci za cenu na trhu a z financií odpredaja - urobiť osvetlenie, cesty 
a podľa neho v súčasnosti chátrajú a klesajú na cene  
- zverejniť na internet všetky stanoviská od poslancov ich názory na odpredaj nehnuteľností 
Pavol Polka /poslanec obce/ – sa pripája k tomuto názoru, aby boli zverejnené osobné názory 
na odpredaj nehnuteľností v obci a vysvetliť dôvod hlasovania 
Ľuboš Stríž /starosta obce/  – do pondelka všetky názory osobne alebo písomne doručiť 
pracovníčke  na OÚ a tá ich zverejní  na internetovej stránke obce 
 
 
 



Diskusia: 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/. – čo s osvetlením Vrchpredmier a cesty  
Ľuboš Stríž /starosta obce/  – najprv sa urobí osvetlenie smerom ku Menšíkovej, potom ku 
Madajovej a budúci týždeň podľa počasia  
Ľ. Holčík /občan/ – sa prišiel informovať,  kedy sa potok dokončí pri cintoríne, J. Plecho, to 
čo poškodil tak mu zaplatili rúru – upravil si to už sám. Tiež môže žiadať minimálnu mzdu za 
svoju prácu 
Ľuboš Stríž /starosta obce/ : pred ôsmymi rokmi ste boli za to, aby sa potok upravil. Ako 
odškodnenie ste dostali stromy z tohto brehu.  Obec tento pozemok nevlastní, ale do konca 
mesiaca a to sa bude dokončievať tá časť, ktorá je vo vlastníctve obce bude spevňovať breh, 
aby tam mohla vzniknúť parkovacia plocha - je dohoda s p.  J. Plechom do 31.7. 2012  
Ľ. Holčík /občan/  - mali by byť tabule - zákaz vjazdu pri kostole, pred vchodom do kostola - 
parkujú, alebo  uskutočniť výkup kúska hory, aby sa urobilo parkovisko 
Ľuboš Stríž /starosta obce/ - musí s tým súhlasiť príslušná organizácia 
Pavol Polka /poslanec obce/ – J. Plecho – toto je nezvládnutá akcia, a ten, kto vozí starších 
ľudí nemá kde parkovať, nad Šimákom pozemky,  sú niektoré fárske,  tak  ich bude potrebné 
vysporiadať 
Ľuboš Stríž /starosta obce/ – priorita - musíme vykúpiť pozemky pod cintorín 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce / sa pýta, prečo nie sú stiahnuté kontajnery, prečo neboli 
za odpredaj žumpy zakúpené popolnice, 
 -rozšírenie vodovodu- cesta je zničená neupravená – treba zavolať stavebný dozor 
Ľuboš Stríž /starosta obce/  – volal firme do Korne, budúci týždeň to majú dávať do poriadku 
- terénne úpravy 
- na budúci týždeň – bude zasadať komisia životného prostredia a určí lokality odobratia 
kontajnerov 
Jozef Gacho /poslanec obce/ - do budúceho zasadnutia OZ predloží stanovisko komisie 
životného prostredia  
Jarmila Tabačíková /poslankyňa obce/ – žiada, či by nebolo možné prepojenie pokladne 
s oddeleniami na Obecnom úrade v Klokočove 
Ľuboš Stríž /starosta obce/  –  takto je v tom poriadok a je zodpovedná jedna osoba 
Jarmila Tabačíková /poslankyňa obce/    treba -upraviť schody v budove prevádzky   
 Pavol Polka /poslanec obce/ – žiada vybudovať ihrisko      
Ľuboš Stríž /starosta obce/ -  poveruje pracovníčku Ing. V. Gajdičiarovú., aby zistila súhlasné 
stanoviská majiteľov pozemkov, kde by bolo možné vybudovať ihrisko 
Ľuboš Stríž /starosta obce/ -  od pondelka sa bude navážať cesta u  Mudríka 
v lokalite u Zajacov – treba 3 rúry,  máme zatiaľ 2 rúry 
Ľuboš Stríž  /starosta obce/  -rozhlas,  prejde lokality s P. Polkom, kde treba orezávať konáre 
Ľuboš Stríž  /starosta obce/  - Konečná – upratať, zlikvidovať bunky kvôli bezpečnosti 
Pavol Polka /poslanec obce/ -  treba verejné osvetlenie, rozhlas, zriadiť ihrisko, stĺpy – 
popozerať, ktoré sú zhnité znovu dať na stránku lyžiarky vlek –treba  dať ponuku  opäť ho dať 
do prenájmu  
Ľuboš Stríž /starosta obce/  treba  osloviť telekomunikácie– Monika Brezinová napísať na 
telekomunikácie list, nech si skontrolujú káble 
Ľuboš Stríž /starosta obce/  - pred Obecným úradom svetlo – zdemontovať a dať do Bebčáka   
Jozef Gacho /poslanec obce/ - treba opravovať zastávky opravovať. 
Pavol Dedič / poslanec obce/- treba osloviť správu ciest – nech sa v obci upravujú cesty 
Ľuboš Stríž /starosta obce/ – správa ciest končí v Korni a teraz bude pokračovať s opravami  
v Klokočove  
 
 



 
 
 
 
Z Á V E R  
 
 
 
 
Starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.  
 
V Klokočove  29.06.2012 
 
 
Overovatelia: 
 
 
Jozef Gacho  .................................. 
 
Pavol Dedič                 ................................. 
 
 
 
 
          starosta obce 
          Ľuboš Stríž 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


