Zápisnica z 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa
14.septembra 2012

Dvanáste zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Klokočov Ľuboš
Stríž. Skonštatoval, že z počtu poslancov 9 je prítomných 8 poslancov, ospravedlnila sa pani
Martina Michálková, čiže zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Voľba návrhovej komisie a overovateľov
Návrhová komisia:
Overovatelia:
Zapisovateľka:
Hostia:

Veronika Haferová, Jozef Gacho
Jana Foldinová, Jarmila Tabačíková
PhDr. Katarína Plešivčáková
Nekorancová Jarmila, Ing.
Pavol Marec
Štefánia Marcová
Ladislav Dorociak, Mgr.
Horčičák Ján
Hruška Ján

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. 147/2012
Bod 16/ f
Ľuboš Stríž – starosta– navrhol uprednostniť prijatú žiadosť p. Š. Marcovej č. 1379/2012 zo
dňa 7.9.2012, kde žiada o pomoc pri riešení sporu ohľadne prístupovej cesty. Na mieste
sporu sa bola pozrieť aj komisia dopravy a výstavby
Ing. Veronika Gajdičiarová – na rodinné domy v tejto lokalite boli vydané právoplatné
stavebné povolenia.
Na používanie prístupovej cesty musela byť ústna dohoda.
Veronika Haferová /poslankyňa/ - parcelka je evidovaná ako zastavaná plocha, oni keď
dostali stavebné povolenia dohoda na používanie prístupovej cesty tam musela byť.
P. Matejík si dal urobiť vytyčovací plán. Ten nedokazuje jeho vlastníctvo, je len
informatívny. Navrhuje, aby obec postupovala vo verejnom záujme. Je to jediná prístupová
cesta k domovom, ktorú spravuje a udržiava obec.
Poslanci OZ – všetci sa dohodli, že treba postupovať vo verejnom záujme a cesta by sa mala
vyvlastniť
Štefánia Marcová /hosť/ bývajú tam 42 rokov, žiadny konflikt sme doteraz nikdy nemali,
udržiavali sme túto cestu. Teraz vznikol tento problém ohľadom prístupovej cesty.
Pavol Marec /hosť/- dohoda vznikla medzi nimi, že môžu spoločne užívať túto cestu, ale p.
Štefánia Marcová nemôže nájsť tento doklad.

Ľuboš Stríž – starosta – problém nastal až po vrátení sa p. Matejíka do domu. Bola tam
prizvaná aj polícia a posúva sa to na občiansko - právne konanie. Cestu sme upravili a takto sa
bude postupovať aj do budúcna, ak sa vyskytne takýto spor
Vlasta Kašíková /poslankyňa/ - mali by sa vyčísliť náklady, ktoré vznikli na opravu tejto
cesty - koľko sa už investovalo do tejto cesty
Ľuboš Stríž – starosta ak vzniknú prekážky – pošle sa faktúra účastníkovi k úhrade za
veci, ktoré bude musieť následne obec odstrániť
Jozef Gacho /poslanec/ - podotkol. že treba vyviesť okolo tejto cesty hlinu
Ľuboš Stríž – starosta
- súhlasí s touto pripomienkou a potvrdil, že táto hlina bude
vyvezená
Obecné zastupiteľstvo schválilo uznesením č. 148/2012 žiadosť p. Marcovej ohľadne
prístupovej cesty a spolu s právnikom obce JUDr. Stopkom sa bude riešiť vyvlastnenie tejto
prístupovej cesty
Bod č. 5
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu o plnení uznesení prijatých na 10. a 11.
zasadnutí OZ ako informatívnu uznesením č. 149/2012
Bod. č. 6
Alena Brezinová /zamestnankyňa obce/– oboznámila OZ o hospodárení obce za I. polrok
2012
Vlasta Kašíková /poslankyňa/ – oboznámila OZ o tom, že zasadala finančná komisia
a navrhli nasledovne:
- kontrolórka obce, aby skontrolovala VZN o výške dotácii v škole, aby sa dodržiavali
- finančná komisia navrhuje čerpať položky v rozpočte obce, lebo niektoré sú už prečerpané
- navrhuje odňať na zimu kontajnery u Zajacov a p. Gulčíkovej , údajne ich o napĺňajú
chatári a stále sú plné, je tam dobrá cesta
- navrhuje, aby hasiči čerpali finančné prostriedky zo svojho rozpočtu, nič nemajú
prečerpané, bolo by dobré aby si postupne čerpali financie z rozpočtu
ČOV pre ZŠ Klokočov – treba zvážiť, čo s ňou ďalej
- čo plán ciest, či sa dodržiavajú plány opravy ciest
- treba podať žiadosť na enviromentálny fond na cesty
- či sa plánuje rozšíriť rozhlas v lokalite - Zajacovia
Ľuboš Stríž – starosta – položka rozpočtu u hasičov nepostačí na prestavbu, jedná sa
o celú rekonštrukciu budovy. Budeme dávať žiadosť na Ministerstvo vnútra – pokúsime sa
získať dotáciu na rekonštrukciu Hasičskej zbrojnice. Treba zohnať peniaze a pustiť sa do tej
rekonštrukcie naraz. Vybavenie, ktoré potrebujú majú. Budova však potrebuje rekonštrukciu.
Uvidíme, či budeme úspešní. Pochválil hasičov, že sa starajú o techniku, aj budovu.
Ku požiaru chodia ako profesionáli, sú vyzbrojení tak, ako treba.
- ČOV- je odpojená od elektriky, treba ju obkopať, vytiahnuť ju von - bude sa vyraďovať,
alebo ju treba odpredať - rozhodne sa čo s ňou ďalej
- dotácia – projekt na rozšírenie vodovodu Konečná sa spracováva – Ing. Róbert Cyprich,
do konca októbra pošleme žiadosť na Envirofond a doložíme projektovú dokumentáciu.
- pozveme zastupiteľov firmy SEVAK - spodné a Vyšné Riečky vybudujú vodovod aj
tieto prípojky a budú im predávať vodu oni. Cena vody aby bola rovnaká, tak ako predáva
obec. Vody je stále menej, budeme ich ešte oslovovať - zo 60 rodín, aby sa minimálne 40
domov napojilo, aby to mohli robiť
rozhlas v lokalite Zajacovia - je v pláne ho realizovať

Vrchpredmier – v časti po Menšíkov je dokončené osvetlenie treba pochváliť p. P. Polku za
vykonanú prácu pri osvetlení
Ing. Tibor Michálek – treba zistiť, či by nebolo možné vysielanie cez internet
prostredníctvom obecného rozhlasu do oblasti do Zajacov - urobiť internetové vysielanie
Ľuboš Stríž – starosta: k žiadostiam, ktoré boli prijaté na Obecný úrad:
keď si každý si začne opravovať cestu, tak to spustí lavínu. Keď si opravia cesty
občania sami, tak si ich budú aj vážiť. Nie je to merateľné, koľko minuli materiálu na
opravy ciest
Vlasta Kašíková /poslankyňa/ - navrhla, nech si dajú občania návrh na opravu poškodených
ciest, odsúhlasia ho so stavebnou komisiou, vyčíslia si náklady a nech stavebná komisia
rozhodne, čo sa bude robiť a čo nie. Aby sme nebránili občanom, aby budovali niečo v obci
Ľuboš Stríž – starosta: - sú ľudia, ktorí tu vybudujú cestu a nepýtajú peniaze. Touto cestou
im ďakujem, že túto cestu si v osade u Holazov urobili. Keď niekto chce, tak si cestu opraví.
Jozef Gacho /poslanec/ – či už majú všetky lokality vybudovanú vodu,
Ľuboš Stríž – starosta - treba urobiť projekt na rozšírenie vody už len na Konečnú
Jozef Gacho /poslanec/ - na cesty treba plánovať do budúcna v rozpočte viac financií
Alena Brezinová /zamestnankyňa obce/ - peniaze sú prečerpané, nakoľko bola kalamita.
Tieto položky sú prečerpané, lebo peniaze za kalamitu prišli až 30.6.2012
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie hospodárenie obce za I. polrok 2012 a prijalo
uznesenie č. 150/2012 A/
Bod. č. 6 b/
Vlasta Kašíková /poslankyňa/ - informovala OZ o hospodárení ZŠ za I. polrok 2012
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie hospodárenie obce za I. polrok 2012 a prijalo
uznesenie č. 150/2012 B/
Bod č. 6 c/
Mgr. Ladislav Dorociak – riaditeľ CVČ - informoval o hospodárení CVČ za I. polrok 2012
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie hospodárenie obce za I. polrok 2012 a prijalo
uznesenie č. 150/2012 C/
Bod. č. 6 d/
Vlasta Kašíková /poslankyňa/ - informovala OZ o hospodárení MŠ za I. polrok 2012
a upozornila, že treba upraviť VZN , nakoľko pribudla do MŠ pracovná sila
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie hospodárenie obce za I. polrok 2012 a prijalo
uznesenie č. 150/2012 D/
Bod č. 7
Ľuboš Stríž – starosta: Anna Horčičiaková, riaditeľka MŠ /šk. r. 2011/2012/ Klokočov
predložila starostovi obce Správu o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach roku 2011/2012

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti , jej
výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2011/2012 a prijalo uznesenie č. 151/2012

Bod č. 8
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/ –
kontrolóra obce Klokočov na II. polrok

predložila plán kontrolnej činnosti hlavného

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Klokočov na II. polrok a prijali uznesenie č. 152/2012
Bod č. 9
Monika Brezinová /zamestnankyňa obce/ - oboznámila OZ, že obec má Áviu A 31 - treba
určiť, či budeme účtovať za každú začatú hodinu a plus km
Jozef Gacho /poslanec – s cenou 0,70 Eur za 1 km- súhlasí, ale navrhuje účtovať za každú aj
začatú hodinu čakania 4 Eurá
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Doplnok č. 1 k VZN Obce Klokočov č. 3/2010 o správnych
poplatkoch za úkony vykonávané Obecným úradom a prenájom majetku obce v bode 5
písmeno p/ prenájom Ávie A 31 na prepravu: cena za km 0,70 Eur, cena za každú aj začatú
hodinu čakania 4,00 Eur a prijalo uznesenie č. 153/2012
Bod č. 10
Ľuboš Stríž – starosta: - znalecké posudky ZŠ Hlavice sú v sume : 94 400 Eur a MŠ
Hlavice je 32 100 Eur, budovy klesajú, čo rok na hodnote a cene. Máme peniaze na ich
údržbu? V týchto budovách na Hlaviciach ZŠ ani MŠ už nikdy v obci nebude a zase treba
kúriť v zimnom období. Dnes treba rozhodnúť, ako využiť tieto budovy. Budova MŠ - tam
je zaujímavý len pozemok, lebo konštrukcia je z azbestu. Každoročne chátrajú a klesajú na
cene.
Vlasta Kašíková /poslankyňa/ – navrhuje tento pozemok pri MŠ rozparcelovať a predať
ho, ako stavebný pozemok
Vlasta Kašíková /poslankyňa/ – mala by byť vyššia cena, ale ten, kto to kúpi, kúpi to aj so
stavbou - treba, aby bola cena minimálne 5 Eur za m2
Pavol Dedič /poslanec/ – cca 3 Eurá sa predávajú pozemky v okolitých obciach
Monika Brezinová /zamestnankyňa obce/ – znalecký posudok je východisková cena
môžeme ju zvýšiť
Ing. Tibor Michálek - treba hľadať kupcov na tieto budovy, chce aby majetok ktorý
nepotrebujeme sa predal a zakúpime majetok potrebujeme v obci
Pavol Polka /poslanec/ – nesúhlasí s predajom ZŠ Hlavice, môžu sa z nej urobiť sociálne
byty, ako majú v Turzovke. V Turzovke súkromník kúpil budovu školy od mesta a urobil
z nej sociálne byty
Ľuboš Stríž – starosta: - firma je schopná urobiť z budovy byty, ktoré je možné prenajať
Ing. Tibor Michálek - súhlasí, ale nevie, či bude mať niekto záujem
Pavol Polka /poslanec/ – keď ti prestane platiť tam je problém, keď sú sociálne byty
Veronika Haferová /poslankyňa/ – je problém vysťahovať jednotlivca, alebo vysťahovať
rodinu s deťmi
Ing. Tibor Michálek – sú tu znalecké posudky, schváľme podmienky a vyberieme ako sa
rozhodneme ďalej , treba to zverejniť

Pavol Dedič /poslanec/ – nafotiť fotky aj okolie a zverejniť to
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/ – zverejniť súťažné podmienky do novín odkaz kde
nájdu foto odpredávaných budov
Jarmila Tabačíková /poslankyňa/ - aj na vývesné tabule, treba vyvesiť fotografie budov na
predaj
Ľuboš Stríž – starosta: zverejní sa odpredaj budovy:
Obecné zastupiteľstvo sa dohodlo na týchto podmienkach :
A/ schválená: cena budovy MŠ: 40000 Eur a dáme dokopy ponuky .
B/ schválené podmienky: podanie návrhov: do 15. 10. 2012 do 12: hod., ponuky bude
vyhodnocovať: celé zastupiteľstvo, termín budúceho zastupiteľstva 26. 10.2012
C/ neschválené druhé kolo OVS k odpredaniu budovy bývalej MŠ Hlavice č. s. 542 vrátane
príslušenstva
Obecné zastupiteľstvo schválilo A/ súťažné podmienky, B/ komisiu na otváranie súťažných
návrhov a C/ neschválilo druhé kolo OVS k odpredanie budovy MŠ Hlavice a prijalo
uznesenie č. 154/2012
Bod č. 11
Ľuboš Stríž – starosta: zverejní sa odpredaj budovy:
Obecné zastupiteľstvo sa dohodlo na týchto podmienkach :
A/ schválená: cena budovy ZŠ: 120000 Eur
B/ schválené podmienky: podanie návrhov: do 15. 10. 2012 do 12: hod., ponuky bude
vyhodnocovať: celé zastupiteľstvo, termín budúceho zastupiteľstva 26. 10.2012
C/ neschválené druhé kolo OVS k odpredaniu budovy bývalej ZŠ Hlavice č. s. 1082 vrátane
príslušenstva
Obecné zastupiteľstvo schválilo A/ súťažné podmienky, B/ komisiu na otváranie súťažných
návrhov a C/ neschválilo druhé kolo OVS k odpredanie budovy ZŠ Hlavice a prijalo
uznesenie č. 155/2012
Ing. Tibor Michálek - Vrchpredmier, táto budova chátra, treba tiež rozmýšľať čo s ňou
ďalej
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasilo so zámerom odpredať budovu Vrchpredmier a vyslovili
takéto názory:
Vlasta Kašíková /poslankyňa/ - treba vybudovať domov dôchodcov v obci
Mirka Fujaková /zamestnankyňa obce/ – Obec stále zisťuje či sú nejaké nové výzvy z EÚ
na výstavbu, rekonštrukciu domova dôchodcov. Podmienky sú stále rovnaké na získanie
dotácie museli by sme mať 5 tis obyvateľov aby sme získali finančné prostriedky na výstavbu
domova dôchodcov z EÚ. Na rekonštrukciu môžu získať finančné prostriedky už existujúce
domovy dôchodcov takže nás sa to netýka. Zisťovali sme možnosť získania finančných
prostriedkov a to so Štát. fondu rozvoja a bývania a to za takých podmienkach ako je
postavená bytovka na Hlaviciach kde by sa mesačne musel splácať úver.
Na Zákopčí je malé zariadenie pre seniorov nemá to v svojej správe obec ale nezisková
organizácia, ktorá toto zariadenie svojpomocne prebudovala zo starej fary a nesie názov Sv.
Alžbety.
Ing. Tibor Michálek /poslanec/ – každý by šiel radšej do novej budovy, kto to bude
prestavovať v týchto priestoroch na domov pre seniorov je utópia. Treba budovu predať,
získať finančné prostriedky a niekde inde rozmýšľať urobiť domov pre seniorov.

Pavol Dedič /poslanec/ – v Čadci v Domove pre seniorov je 6 miest voľných, nakoľko je
veľká nezamestnanosť, príbuzní ostávajú radšej opatrovať rodičov a svojich blízkych doma
Ing. Tibor Michálek /poslanec/ - všetci chceme domov dôchodcov, ale otázka je, ako ho
urobíme. Pán Šurik má voľnú bytovku a v prípade potreby môžeme aj tam vytvoriť pár
bytov pre seniorov. Nie sa uprieť len na budovu Vrchpredmier a len tam dať Domov pre
dôchodcov
Vlasta Kašíková /poslankyňa/ – zariadenie pre seniorov, by stačilo len pre 15 seniorov.
treba uvažovať o malé zariadenie pre seniorov podobné rodinného typu
Ľuboš Stríž – starosta: na budúce zastupiteľstvo sa pozve Mgr. Pauková, riaditeľka odboru
sociálnych veci na VÚC a vysvetli nám všetkým, ako by fungovalo zariadenie pre seniorov.
Nech nás informuje potom urobíme záver a prevádzkovateľov zo Zákopčia zavoláme.
Jozef Gacho /poslanec/ - predáme MŠ, zoberieme úver zo ŠFRB a budeme ho splácať.
Alena Brezinová /zamestnankyňa obce/ – treba zvážiť podmienky úveru, lebo obec je už
zaťažená úverom. Obec uzavrela úver na opravu ciest vo výške 382 000 Eur, splatný do roku
2025 a ďalší úver na výstavbu nájomného bytu zo ŠFRB vo výške 393 259, 98 Eur, splatné na
30 rokov - do roku 2041.
Bod č. 12
Monika Brezinová /zamestnankyňa obce/ - informovala OZ o nájomných bytoch
v bytovom nájomnom byte č. 1296, na Hlaviciach
Jozef Gacho /poslanec/ – znova uverejniť do Kysúc
– máme ešte priestory pre sociálne slabšie rodiny, máme ich kde
Ľuboš Stríž – starosta:
uchýliť, ale do Bytového domu č. 1296 na Hlaviciach, budeme vyberať záujemcov, aby tam
nevznikali žiadne problémy.
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/ – bolo by dobré, aby boli nájomcovia prihlásení na
trvalý pobyt v obci, dostávali by sme za nich podielové dane.
po pol roku môžeme uvažovať o trvalom pobyte u nájomcov
Ľuboš Stríž – starosta:
bytov, ak bude dodržiavaný domový poriadok a nájomná zmluva
Vlasta Kašíková /poslankyňa/ – postup bude teda taký, že starosta príjme každú žiadosť,
uzavrie zmluvu a potom informuje Obecné zastupiteľstvo o nových nájomníkoch v Bytovom
dome č. 1296 na Hlaviciach
Obecné zastupiteľstvo schválilo Doplnok č. 1 k VZN obce Klokočov o Pravidlách určovania
poradia uchádzačov o nájomné byty obce Klokočov a pravidlá ich prenajímania /Pravidlá
prenajímania nájomných bytov/, schválené OZ Klokočov uznesením č. 299/2009 zo dňa
6.3.2009 a prijalo uznesenie č. 156/2012
Bod č. 13
Ľuboš Stríž – starosta: - upozornil OZ o odvolaní Martiny Brezinovej ako člena Komisie
dopravy a výstavby, nakoľko tu už nepracuje a treba zvoliť Moniku Brezinovú, pracovníčku
Obecného úradu
Obecné zastupiteľstvo odvolalo Martinu Brezinovú ako člena Komisie dopravy a výstavby
a zvolilo Moniku Brezinovú za člena komisie dopravy a výstavby a prijalo uznesenie č.
157/2012 A/, B/

Bod č. 14
Ing. Veronika Gajdičiarová – oboznámila OZ o tom, že obci Klokočov bol poskytnutý úver
zo ŠFRB na výstavbu Nájomného bytového domu 14 b. j. Klokočov – Hlavice č. 1296.
Z tohto dôvodu musí byť po dobu 30 rokov založený Bytový dom v prospech ŠFRB
Obecné zastupiteľstvo schválilo zriadenie záložného práva v prospech Štátneho fondu
rozvoja bývania, so sídlom: Lamačská cesta č. 8, 833 04 Bratislava 37 , IČO: 31749542,
na nasledovné nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 1876 ako : Bytový dom číslo
súpisné 1296 postavený na parcele CKN č. 6624 v k. ú. Klokočov a pozemok – parcela
CKN 6624, zastavané plochy a nádvoria o výmere 309 m2 záložnou zmluvou medzi
Obcou Klokočov ako záložcom a ŠFRB ako záložným veriteľom vo výške poskytnutého
úveru t.j. 393 259, 98 eur a prijalo uznesenie č. 158/2012

Bod č. 15
Ing. Veronika Gajdičiarová – oboznámila o tom , že obci Klokočov bola poskytnutá dotácia
z DV a RR Bratislava na výstavbu Nájomného bytového domu. Z tohto dôvodu musí byť
bytový dom založený v prospech MDV a RR Bratislava
Obecné zastupiteľstvo schválilo Zriadenie záložného práva v prospech Ministerstva
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Bratislava na nehnuteľnosť :
Bytový dom čs. 1296 ( naj. bytový dom 14 b. j. ), ktorá sa nachádza v k. ú. Klokočov
na parcele registra „ C“, parc. č. 6624, o výmere 309 m2, zastavanej plochy, súp.č.1296,
zapísanej na LV č. 1876 záložnou zmluvou medzi Obcou Klokočov ako záložcom
a Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, Bratislava ako záložným
veriteľom vo výške poskytnutej dotácie t.j. 162 840,- eur a prijalo uznesenie č. 159/2012
Bod č. 16 b/
Ing. Veronika Gajdičiarová – prepočítali sme podiely známych a neznámych vlastníkov.
Bola tu žiadosť od p. Ing. Miroslava Vavricu, ktorý má záujem o pozemky a stavbu. Stavba
nie je zapísaná na liste vlastníctva a dodatočne sa dá vybaviť stavebné povolenie, ale musí
tam byť WC vnútri aj vonku, ak chceme pokračovať vo vysporiadaní ihriska, treba urobiť
projekt: nová elektrika, rozvody vnútri voda, kanalizácia.
Pavol Polka /poslanec/ – toto ihrisko nie je na dobrom mieste a treba vybudovať ihrisko
niekde inde. Treba tam urobiť cintorín v budúcnosti tam je možné ho aj rozšíriť cintorín
Vlasta Kašíková /poslankyňa/ - je to malý priestor a treba urobiť štúdiu, či je možné
vybudovať tam cintorín
Ľuboš Stríž – starosta:
-cintorín treba vybudovať oproti starému cintorínu aj s domom smútku.
Toto ihrisko by bo vhodné predať p. Ing. Vavricovi, chce tam mať kone a iné
- budovu na tomto pozemku taktiež treba predať
- peniaze za ihrisko použiť na vykupovanie pozemkov pod ihrisko pri Dedičovi, tam by bolo
vhodné miesto na ihrisko
Pavol Dedič /poslanec/– pri škole urobiť ihrisko, lebo pozemok je obecný
Veronika Haferová /poslankyňa/ – je potrebné požiadať katastrálny úrad o zápis stavby:
budovy pri ihrisku na Kašankách na list vlastníctva. Podľa nej, nie je potrebné vybavovať

dodatočné povolenie, stavba je vo vlastníctve obce a záleží len na obci, či ju dá zapísať, ako
inú budovu, lebo na šatňu táto budova nespĺňa kritéria
Ľuboš Stríž – starosta: - v pondelok zasielame potvrdenie a budova nebude zapísaná na
liste vlastníctva ako šatňa
- pracovníčka Ing. Veronika Gajdičiarová zistí pozemok pri škole - šírka a dĺžku
na využitie vybudovania viacúčelového ihriska, či je to možné, alebo ho predať, ako
stavebný pozemok. Na ďalšom OZ bude OZ informovať o možnostiach využitia týchto
pozemkov .
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie informáciu o pozemku - ihrisko Kašanka
a na ďalšie OZ zistiť technické parametre na vybudovanie viacúčelového ihriska pri
škole - uznesenie č. 160/2012
Bod č. 16 c/
Ľuboš Stríž – starosta: - nesúhlasí s ponúknutou cenou 15 Eur za 1m2 na vybudovanie
viacúčelového ihriska
Obecné zastupiteľstvo neschválilo ponúknutú cenu 15 Eur za 1m2 pozemku pod
viacúčelové ihrisko v Kline - prijalo uznesenie č. 161/2012
Bod. č. 16 d/
Ján Hruška /veliteľ OHZ/ – podali sme na OÚ žiadosť, že budova hasičskej zbrojnice je
nevyhovujúca, je tam zima, treba tam nové kachle. Hasičský zbor z Klokočova patrí medzi
najlepších 7 hasičských zborov. Táto budova v havarijnom stave, strecha je zničená – treba
s ňou niečo robiť. Každý rok by sa mohlo niečo na tejto budove opraviť a zrekonštruovať. Do
rozpočtu treba započítať financie na určité opravy. Bolo by dobré, aby bolo všetko na jednom
mieste, sklady aj garáže so všetkými vozidlami
Ján Horčičák /člen OHZ/– obhliadka sa koná každú chvíľu, nefungujú akumulátory, cisterna
s vodou môže zamrznúť. Treba projekt na vybudovanie hasičskej zbrojnice. Treba zlepšiť
podmienky, sú tam zlé dvere, lebo zamŕzajú
Jozef Gacho /poslanec/ – financie z v rozpočtu za 1. polrok 1600 Eur nemajú hasiči
vyčerpané. Treba vyčísliť náklady na opravu budovy, upovedomiť Obecný úrad a treba
začať s opravami
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/ – treba písomne napísať žiadosť, čo potrebujete
opraviť na budove hasičskej zbrojnice, vy to viete najlepšie, čo treba na budove opraviť
Ľuboš Stríž – starosta: – treba spísať požiadavky čo Vám treba a upovedomiť Obecný úrad,
aby sa mohlo niečo urobiť
Vlasta Kašíková /poslankyňa/ - majú finančné prostriedky v rozpočte, nech si ho hasiči
čerpajú
Ján Hruška /veliteľ OHZ/ – zistil som nedostatky v budove a na budove tak ich treba
odstrániť , urobiť WC a podobne
Pavol Polka /poslanec/ – doteraz sa neopravovalo na budove nič, opravy sa nahromadili,
najnutnejšie veci treba opraviť a odstrániť. Treba niekde začať.
Ján Horčičák /člen OHZ/– budúci týždeň do obeda sa môže stretnúť komisia dopravy a
výstavby ,aby sa vyriešil problém na mieste
Jozef Gacho /poslanec/ – treba dať projekt na hasičskú zbrojnicu uvidíme ako to dopadne
Ľuboš Stríž /starosta/: - budeme zisťovať aké budú možnosti získať financie z Ministerstva
vnútra
Ing. Tibor Michálek /poslanec/ - PhDr. Plešivčáková zistí výzvy na rekonštrukciu budovy

požiarnej zbrojnice
Ľuboš Stríž – starosta: - pokúsi osloviť p. Šuríka, nech nám urobí cenovú ponuku, koľko
by stálo vykurovanie požiarnej zbrojnice
Ján Horčičák /člen OHZ – žiada vymeniť kachle v požiarnej zbrojnici, vo Vrchpredmieri
pri garáži treba urobiť svetlo, zásuvku a vymeniť dvere - treba to tam zabezpečiť proti
krádeži
Ľuboš Stríž – starosta: oslovil poslanca P. Polku, aby vymenil kachle v požiarnej zbrojnici
a dorobil svetlo a zásuvku vo Vrchpredmieri pre hasičov
Jozef Gacho /poslanec - treba zistiť výzvy z Eurofondov na opravu požiarnej zbrojnice
a informovať na budúcom OZ
Bod č. 16 e/
Jozef Gacho /poslanec/ – komisia dopravy a výstavby sa bola pozrieť na mieste na
obhliadke u p. Fojtíka, ktorý si požiadal o preplatenie nákladov na opravu cesty a podal
správu o tejto žiadosti, kde treba ešte dorobiť ešte 12 m
Pavol Dedič /poslanec/– odsúhlasíme jednému občanovi, tak to budú chcieť všetci,
Vlasta Kašíková /poslankyňa/ - keď sú poškodené cesty, tak aj ostatní občania majú nárok
na opravy ciest, zoberie sa ďalší úver a opravia sa zas cesty tam, kde treba
Ing. Tibor Michálek /poslanec/ - nech každý občan upovedomí obec, čo chce urobiť v obci a
stavebná komisia dá návrh, čo ďalej
Obecné zastupiteľstvo neschválilo žiadosť p. Fojtíka o preplatenie nákladov na opravu
cestnej komunikácie vo výške 134,68 Eur – uznesenie č. 162/2012
Obecné zastupiteľstvo sa dohodlo, že do budúceho OZ zistia možnosť zapracovania do VZN,
alebo do vnútornej smernice posúdenie výstavby a opravy ciest v obci
Obecné zastupiteľstvo schválilo postup, v ktorom na základe návrhu na opravu ciest od
občanov, komisia dopravy a výstavby posúdi žiadosti občanov a predloží ich na
najbližšom zasadnutí OZ. Na odporúčanie stavebnej komisie obecné zastupiteľstvo
schváli, alebo neschváli výšku týchto nákladov, alebo schváli len časť nákladov na
opravu ciest – uznesenie č. 163/2012
Bod č. 16 g/
Ing. Veronika Gajdičiarová - informovala OZ o tom, že Miroslav Kovarčík – Nový Jičín,
chce darovať obci nehnuteľnosti. Rodinný dom patril do pamiatkovej zóny Kršeľ, ale
z dôvodu zlého stavu bolo vydané rozhodnutie Ministerstva kultúry o vyradení z registra
kultúrnych pamiatok. Vyzveme vlastníka, aby sa dostavil na Obecný úrad za účelom ďalšieho
postupu darovania nehnuteľností.
Veronika Haferová /poslankyňa/ - obec musí zaplatiť za zmluvu kolok v hodnote 66 Eur.
Budova je evidovaná ako kultúrna pamiatka - je potrebné doložiť rozhodnutie o zrušení na
Správu katastra v Čadci
Obecné zastupiteľstvo schválilo darovanie nehnuteľností od Ing. Miroslava Kovarčíka
a manželky do majetku obce Klokočov – prijalo uznesenie č. 164/2012

Bod č. 16 h/
Predseda komisie životného prostredia:
Jozef Gacho /poslanec/ : predniesol správu z komisie životného prostredia o zrušení a
premiestnení kontajnerov cez obdobie od 1.3.2013 do 31.10.2013, s tým, že na zimné
obdobie sa vrátia späť
Ľuboš Stríž /starosta/: do budúcnosti plánuje nákup zberných plastových nádob na
separovanie odpadu, ktoré budú farebne rozlíšené

Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 165/2012
A/ s ch v á l i l o
Zrušenie nasledovných kontajnerov na obdobie od 1.3.2013 do 31.10.2013 pod
podmienkou, že v zimnom období sa kontajnery vrátia späť:
1. Hrubý buk – Plechová
2. Vrchpredmier - u Čečotky
3. Kornica – Ihrisko
4. Riečky – u Ondreja Hrtúsa
5. Klín – za Okrasou

B/ s ch v á l i l o
Premiestnenie nasledovných kontajnerov od 1.3.2013 do 31.10.2013 pod podmienkou, že
v zimnom období sa kontajnery vrátia späť:
1. Vrchpredmier – u Menšíka – dať vyššie do pľacu – okolo p. Čuboňa do Pavolovej
2. Hlavice u Gaška – dať vyššie – na pozemok Čečotkovej Márie
3. Hlavice – u Pantoka Ondreja – dať vyššie do Brisudu a dať 7 m3 kontajner
4. Kontajner – Tabačíková – dať vyššie do Olšovského
Jozef Gacho /poslanec/ - treba vyzvať občanov, aby si občania z týchto lokalít zakúpili
popolnice
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie o vyzvaní občanov na nákup popolníc za
nákupnú cenu v lokalitách, kde sa budú premiestňovať a rušiť kontajnery v období od
1.3.2013 do 31.10.2013 – uznesenie č. 166/2012
Z diskusie mimoriadneho OZ Klokočov z 30.7.2012
Obecnému zastupiteľstvu bola predložená správa z miestneho šetrenia:
Komisia dopravy a výstavby urobila miestne šetrenie dňa 7.9.2012, kde sa jednalo o
prístupovú cestu pomedzi rodinné domy p. Tabačíkovej a p. Kašíkovej. Táto prístupová cesta
je vymytá a počas daždivého počasia plná kaluží, čím pri jazde autom dochádza aj ku
ostriekaniu omietky rodinného domu p. Tabačíkovej a k poškodzovaniu oplotenia rodinného
domu p. Kašíkovej
Ľuboš Stríž /starosta/: zabezpečí úpravu tejto miestnej komunikácie, aby nedochádzalo
k poškodzovaniu majetku

Diskusia:
Jarmila Tabačíková /poslankyňa/ - sa opýtala, ako sú zabezpečené obedy opatrovateľkám
Ľuboš Stríž – starosta: obedy sú zabezpečené v školskej jedálni, nech je čím najviac
stravníkov v školskej jedálni
Jana Foldinová /poslankyňa obce/ – p. Bulíkovej vo Vrchpredmieri po veľkom daždi steká
voda do dvora, treba ju opraviť a odvodniť
Ľuboš Stríž /starosta/: pokúsi sa zistiť koho je tam pozemok, v prípade, keby tam bolo
potrebné niečo kopať a bude to riešiť

Starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
V Klokočove 14.09.2012

Overovatelia:
Jana Foldinová

..................................

Jarmila Tabačíková ..................................

starosta obce
Ľuboš Stríž

