
Zápisnica z 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa  
11. januára 2012  

 
 

Siedme zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Klokočov Ľuboš 
Stríž. Skonštatoval, že z počtu poslancov 9 je prítomných 6 poslancov, ospravedlnila sa pani 
Martina Michálková a Tibor Michálek,  Pavol Polka čiže zastupiteľstvo je uznášania schopné. 
 
Voľba návrhovej komisie a overovateľov 
 
Návrhová komisia:  Jarmila Tabačíková, Vlasta Kašíková 
Overovatelia:   Pavol Dedič, Jana Foldinová 
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.  
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k programu rokovania uznesenie č. 82/2012 
 
Zrušenie uznesenia 41/2011 zo dňa 24.6.2011 
 
Ľuboš Stríž – starosta  bol u právnika p. JUDr. Stopku, ktorý navrhol časť tohto uznesenia 
zrušiť, lebo podľa zákona - človek, ktorý je napojený na obecný vodovod, nemôže mať 
stanovený minimálny odber vody. V našej obci 67  ľudí nezobralo ani m3 vody, keď 
navrhneme zvýšiť ročný poplatok na vodu, potrestáme tých, čo vodu berú – nič tým 
neporiešime. Treba dorobiť dodatok k zmluve, tí čo vodu berú. Minimálny odber vody 
nesmieme určiť.  Ten kto už za vodu zaplatil, teraz sa platí poplatok za psa, z tohto poplatku 
treba vrátiť občanovi peniaze. 
Jozef Gacho – poslanec navrhuje zo všetkými odberateľmi vody dorobiť dodatky ku zmluve. 
žiada vyhlásiť v rozhlase, aby odberatelia vody boli upozornení na odoberanie  obecnej vody. 
Aby obec nemusela byť  nútená zrušiť obecnú vodu. Teraz sa platí za psa, z tohto poplatku 
vrátiť peniaze kto už zaplatil. 
 
a/ zrušiť bod 41/2011 zo dňa 24.6.2011 – stanoviť paušálne minimálny odber 7 m3 na jednu 
osobu v domácnosti 
b/ vypracovať dodatky ku zmluvám o odbere vody 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k programu rokovania uznesenie č. 83/2012 
 
Plán zasadnutí rokovania obecného zastupiteľstva na rok 2012 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán rokovania OZ na rok 2012, s pripomienkami zmeniť 
dni – dátumy rokovania OZ – 24.2.2012, 27.4.2012, 29.6.2012, 31.8.2012, 26.10.2012, 
14.12.2012 
Jarmila Šutá - kontrolórka  – pripomienka zmeniť správu kontrolóra obce na iný mesiac –  z 
24.02. 2012 na  27.4. 2012 .   
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k programu rokovania uznesenie č. 84/2012 



 
 
Úprava a zmena rokovacieho poriadku 
 
Jozef Gacho – poslanec žiada doplniť rokovací poriadok o dodatok č. 1  
Jarmila Šutá – kontrolórka žiada doplniť pripomienky k rokovaciemu poriadku v dodatku 
č. 1: 
a/  zmeniť hodinu  začiatku zasadnutia obecného zastupiteľstva v rokovacom poriadku  
z 10: 00 hod.  na 09:00 hod. 
b/ doplniť, deň rokovania obecného zastupiteľstva – raz za dva mesiace posledný piatok 
v mesiaci      
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k programu rokovania uznesenie č. 85/2012 
 
BIOMASA 
   
OZ:  nesúhlasí s dodatkom zmluvy č. 9 k zmluve č. 5/2006 a splátkovom kalendári na rok 
2012 /11 mesiacov/ o navýšení zálohových platieb o 3223 EUR ročne  – žiadame , aby 
zálohové platby boli  zachované ako v roku 2011- dodržať splátkový kalendár s BIOMASOU 
podľa doterajšej zmluvy. 
  
Ľuboš Stríž – starosta  žiada, aby zálohové platby boli ako v roku 2011, nesúhlasí 
o navýšenie o 3233 Eur ročne za rok 2012 / 11 mesiacov/, budeme platiť tak ako v roku 2011. 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k programu rokovania uznesenie č. 86/2012 
 
TKO Semeteš – list č. 1389/2011 zo dňa 23.12.2011- Voľba nových členov v SR a dozornej 
rady, nakoľko dňa 12.01.2012 končí volebné obdobie členov Správnej rady Združenia TKO 
Semeteš n.o. 
 
OZ navrhuje delegovať poslankyňu Jarmilu Tabačíkovú do správnej a dozornej rady TKO- 
Semeteš  
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k programu rokovania uznesenie č. 87/2012 
 
Diskusia:  
 
Ľuboš Stríž – starosta sumu 3320 Eur na opravu a údržbu mestkých komunikácií sme 
obdržali dňa 21.10.2011 na základe zmluvy od Spoločenstva bývalých urbariaristov 
v zastúpení Alexandra Ježíka a Jána Plecha. Spoločenstvo bývalých urbariaristov 
vyfakturovalo obci drevo v hodnote 2999,11 Eur, ktoré použili na opernú hrádzu pri kostole – 
cintorín pod Kršľou. Dorieši s p. Alexandrom Ježíkom cestu v Bánskom  do piatku – do 
konca týždňa.    
 
 
Jarmila Tabačíková – poslankyňa, žiada formou odmeny vyplatiť členov inventarizačnej 
komisie za vykonanú inventúru a žiada to doplniť do bodu programu - do odmeňovacieho 
poriadku na budúce  obecné zastupiteľstvo.  
 
 



 
 
 
 
 
 
 Z Á V E R  

 
Starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.  
 
V Klokočove 11.01.2012 
 
 
Overovatelia: 
 
Pavol Dedič  .................................. 
 
Jana Foldinová .................................. 
 
 
 
          starosta obce 
          Ľuboš Stríž 


