
Zápisnica z 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa  
24. februára 2012  

 
 

Osme zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol zástupca starostu obce Klokočov 
Jozef Gacho, nakoľko starosta obce Ľuboš Stríž je práceneschopný. Skonštatoval, že z počtu 
poslancov 9 je prítomných 5, ospravedlnila sa pani Martina Michálková a Tibor Michálek,  
Veronika Haferová a Jarmila Tabačíková, čiže zastupiteľstvo je uznášania schopné. 
Prítomní: Pracovníci Obecného úradu Klokočov 
Hostia: Anna Horčičáková – riaditeľka MŠ 
             Ing. Jarmila Nekorancová – riaditeľka ZŠ 
             Ján Hruška – člen DHZ Klokočov 
             Ing. Pavol Lenhart - BIOMASA 
    
Voľba návrhovej komisie a overovateľov 
 
Návrhová komisia:  Jana Foldinová , Pavol Polka 
Overovatelia:   Vlasta Kašíková, Pavol Dedič,  
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. 88/2012 
 
Správa o plnení uznesení zo 6. zasadnutia a zo 7. zasadnutia  
Vlasta Kašíková /poslankyňa/ – žiada vysvetlenie  zástupcu  TKO - Semeteš – chce 
vysvetliť dôvod delegovania starostu  z Korne do Správnej rady TKO Semeteš - Jozefa 
Kontríka a na budúce zastupiteľstvo žiada pozvať Jána Fila, aby vysvetlil  nové stanovy 
združenia Obecnému zastupiteľstvu Klokočov,  prečo nemá obec Klokočov  zástupcu 
v Správnej rade v TKO- Semeteš. 
PhDr. Katarína Plešivčáková /pracovníčka obecného úradu/ – oboznámila obecné 
zastupiteľstvo, že takto zahlasovala správna rada, ktorá rozhodovala o nových členov 
v správnej rade aj v dozornej rade. 
 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu o plnení uznesení  zo 6. a  zo 7. 
zasadnutia ako informatívnu - uznesenie č. 89/2012 
 
Bc. Jarmila Šutá / kontrolórka obce/ -  odporúča schváliť predložený rozpočet obce, ktorý 
je vypracovaný v súlade zo zákonom. 
 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce 
k návrhu rozpočtu obce Klokočov navrhovaného na roky 2012 – 2014 – č. 90/2012 
 
Vlasta Kašíková /poslankyňa/: a/ vysvetlila jednotlivé položky k rozpočtu ZŠ – bez 
pripomienok OZ     
b/ CVČ – Alena  Brezinová /pracovníčka obce/ - vysvetlila jednotlivé položky k rozpočtu  -  
bez pripomienok  



c/ ŠJ - Ing. Jarmila Nekorancová  - /riaditeľka ZŠ/  - požaduje, aby boli dodržiavané  
podmienky platieb nájomného, požaduje čiastočnú náhradu prevádzkových nákladov od CVČ 
- Rosička – Mgr. Ladislav Dorociak – bez pripomienok 

- podotkla, že sa 
-  informovala v iných obciach a mestách a tam prispieva CVČ 1,50 Eur za hodinu - 

prenájom priestorov a k tomu ešte 200 Eur od každého krúžku.  CVČ- Rosička v našej 
obci platí mesačne sumu 366 Eur, ktorá za mesiac 12/2011 nebola do dnešného dňa 
uhradená. Pán riaditeľ  

- CVČ – Rosička – Mgr. Ladislav Dorociak  však nepodpísal od januára novú zmluvu 
i keď navštevujú napr. telocvičňu aj deti z iných obcí.  

- oboznámila obecné zastupiteľstvo, že žiadala od p. Mgr. Ladislava Dorociaka rozpis 
ku každej učebni - rozvrh hodín, vyjadril sa, že mu bráni vo vyvíjaní aktivít 
a nedodržiava ho 

- žiada hľadať riešenie, lebo s pánom riaditeľom Mgr. Ladislavom Dorociakom sa nedá 
dohodnúť, poskytuje mu priestory, mení počet krúžkov 

-  žiada vyriešiť tento problém, aspoň čiastočnou náhradou prevádzkových nákladov, 
alebo formou paušálu od CVČ, aby si mohli nakúpiť pomôcky do telocvične, chýbajú 
tam lopty, žinenky a iné     

 
Pavol Polka /poslanec/ - sa vyjadril, že každá obec na CVČ zarába, v Čadci je celý futbal 
založený na CVČ     
 Jarmila Šutá /kontrolórka obce/  - žiada, aby CVČ vypracoval prevádzkový poriadok   
o využívaní priestorov a čase a ten aj dodržiaval.  
Alena Brezinová / pracovníčka obecného úradu/ – oboznámila obecné zastupiteľstvo, že 
Mgr. Ladislav Dorociak, ktorý nebol prítomný, má taký nízky rozpočet, že bežné výdavky má 
vždy minuté, tak nevie, z čoho by platil  vyššiu sumu ako 366 Eur. Navrhuje stretnutie 
s pánom Mgr. Ladislavom Dorociakom, aby sa táto situácia vyriešila 
d/ ŠKD – bez pripomienok 
e/ MŠ – Vlasta Kašíková /poslankyňa/ - vysvetlila jednotlivé položky  k rozpočtu MŠ  
Anna Horčičáková  / riaditeľka MŠ/ podala správu, že do dnešného dňa je prihlásených 31 
detí do MŠ, aby sa prihliadalo v rozpočte na možnosť otvorenia ďalšej triedy v MŠ.  
  
Obecné zastupiteľstvo prijalo k rozpočtom: ZŠ, CVČ, ŠJ, ŠKD, MŠ uznesenie č. 91/2012 
bez pripomienok  
 
BIOMASA – prítomný Ing. Pavol Lenhart  vysvetlil všetky podmienky BIOMASY. Keď 
stúpla DPH na  20 % - toto zvýšenie znášala BIOMASA a nie  obec Klokočov. Nový dodatok 
zmluvy a splátkový kalendár – zvýšenie o 3 %, nebol podpísaný. Chce vedieť, prečo nebol 
podpísaný tento dodatok zmluvy a splátkový kalendár na rok 2012. Ak sa dodatok k zmluve 
nepodpíše, BIOMASA má  nárok zvýšiť cenu tepla nielen o 3 %,  ale  môže túto sumu ešte 
zvyšovať. Preto pán starosta obce môže vyvinúť iniciatívu tak, že požiada o zmenu zaradenia 
obce do nižšieho pásma cien a tým sa zmení cena za jeden GJ.  
Vlasta Kašíková /poslankyňa/ - pripomienkuje, že obec Klokočov má veľkoobjemový kotol, 
náklady sú veľmi vysoké a žiada vysvetlenie,  prečo máme drahé teplo a sme v treťom pásme. 
Platíme veľké straty na teple i keď je budova ZŠ je už zateplená a sú vymenené okná.  
Alena Brezinová / pracovníčka obce/ -  sa opýtala na to, že v roku 2010 bola suma 22,66 
Eur za 1GJ, v roku 2011 za 1 GJ bola  suma 24,88 Eur  , v roku 2012 bude o koľko vyšší za 1 
GJ? 
 



Ing. Pavol Lenhart – odpovedal, že bude vyšší o 3% a vysvetlil, že takýto typ kotla tu bol 
navrhnutý a ak ho nechceme, môžeme žiadať o demontáž kotla a výmenu za iný, s tým že 
všetky stavebné náklady pri demontáži a montáži musí uhradiť Obec Klokočov. Výmena 
kotla by bola finančne veľmi náročná a v tejto chvíli nám nevie povedať, či sa nám to oplatí 
zrealizovať.  
Pavol Polka /poslanec obce/ - vyčíta BIOMASE, že kde boli projektanti v čase, keď sa 
navrhol takýto kotol  
Jana Foldinová /poslankyňa obce/ - taktiež žiada vyriešiť tento problém a ten čo je vinný za 
návrh takéhoto kotla , nech vykoná nápravu 
Pavol Dedič – poslanec obce – navrhuje, aby sa po skončení zmluvy  kúpil vlastný kotol, 
lebo pokiaľ bude vlastníkom kotla BIOMASA, ktorá si stanovuje svoje podmienky budú pre 
obec  nevýhodné  
Vlasta Kašíková /poslankyňa/ - navrhuje odročiť  tento bod programu do budúceho 
zastupiteľstva. V mesiaci 03/2012 po zúčastnení sa na schôdzi s BIOMASOU môže obecné 
zastupiteľstvo zaujať stanovisko  
 
Obecné zastupiteľstvo požiadalo odročiť bod programu na ďalšie zasadnutie OZ – 
BIOMASA – dodatok č. 9 k zmluve č. 5/2006 a splátkový kalendár 2012 o navýšení 
zálohových platieb o 3223 Eur za rok – 11 mesiacov – uznesenie č. 92/2012  
 
Jana Foldinová /poslankyňa/ -  upozornila na to, že v rozpočte obce sa nenachádza položka 
na osvetlenie Vrchpredmier k vodárni a na Doroťanku – žiada presunúť finančné prostriedky 
z DHZ Klokočov   
Vlasta Kašíková /poslankyňa/ - informovala obecné zastupiteľstvo o tom, že na návrh 
finančnej komisie žiada znížiť rozpočet obce  v programe 4.1 - ochrana pred požiarmi o 4000 
Eur a presunúť do programu verejné osvetlenie – rozšírenie osvetlenia Vrchpredmier  
k vodárni a na Doroťanku  
Jozef Gacho /poslanec, zástupca starostu/ žiada  presunúť sumu 4000 Eur z položky pre  
DHZ Klokočov do verejného osvetlenia Vrchpredmier, k vodárni a na Doroťanku  
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesením č. 93/2012 schválenie k rozpočtu obce na rok 
2012 s pripomienkou a zobralo na vedomie programový rozpočet na rok 2013 – 2014 
 
Bc. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/ – informovala zastupiteľstvo, že ešte dokončí kontrolu 
z plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2011 :  kontrolu CVČ a Materskej školy.  
 
Obecné zastupiteľstvo schválilo plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2012 hlavného 
kontrolóra obce Klokočov uznesením č. 94/2012  
 
Vlasta Kašíková /poslankyňa/ –  žiada, aby všetky úpravy a zmeny vo VZN,  boli dodržané 
a návrhy vyvesené 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo  uznesením č. 95/2012 schválenie VZN č. 3/2012 o určení 
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so 
sídlom na území Obce Klokočov na rok 2012 bez pripomienok 
 
PhDr. Katarína Plešivčáková – /pracovníčka obecného úradu/, oboznámila obecné 
zastupiteľstvo o podmienkach  predaja výrobkov  a poskytovania služieb na trhových 
miestach v obci Klokočov  
Jarmila Šutá /kontrolórka obce/  - žiada rozpísať skratky KO – komunálny odpad 



 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesením č. 96/2012 schválenie VZN č. 2/2012 
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci 
Klokočov bez pripomienok 
 
Anna Koniarová /pracovníčka obecného úradu/ – v marci 2011 bol schválený odmeňovací 
poriadok v obci Klokočov, tak upozorňuje postupovať podľa neho a odmeniť všetkých členov 
a predsedov komisií. Treba, aby predseda každej komisie doložil prezenčné listiny o účasti  na 
komisiách a taktiež, aby bol uvedený deň, kedy bola inventarizácia vykonaná. Na základe 
týchto podkladov bude odmena vyplatená.  
Mirka Fujaková /pracovní čka obecného úradu/ – dodala, že komisie obecného 
zastupiteľstva sú poradným orgánom zastupiteľstva, pracujú celoročne a táto inventarizačná 
komisia je iná, pracuje jednorázovo 
Vlasta Kašíková /pracovníčka obecného úradu/ - tvrdí, že sa nič neporuší, keď sa aj táto 
komisia vyplatí podľa odmeňovacieho poriadku obce , nakoľko aj táto komisia pracovala.   
Bc. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/ – bolo by dobré, aby sa doplnil bod do odmeňovacieho 
poriadku o inventarizačnú komisiu  
Alena Brezinová /pracovníčka obecného úradu/ - informovala sa, či nárok na   odmenu 
inventarizačnej komisie a jej členov majú aj  zamestnanci obecného úradu, ktorí zasadali 
mimo pracovnej doby 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesením č. 97/2012  schválenie odmeňovanie predsedov 
a všetkých členov inventarizačných komisií podľa poriadku odmeňovania poslancov 
a členov komisií OZ v Klokočove platný od 25. marca 2011 
 
Ján Hruška /člen DHZ Klokočov/ - upovedomil obecné zastupiteľstvo, že DHZ Klokočov 
podal dňa 10.12.2011 návrh na zmenu veliteľa OHZ Klokočov – navrhli odvolať Františka 
Žilku a za nového veliteľa navrhli Jána Hrušku. Pokiaľ bude vymenovaný, tak bude mať 
väčšiu právomoc, napr. vo vyškoľovaní hasičov a iné 
Jozef Gacho /poslanec, zástupca starostu/ - žiadal doložiť osvedčenie o odbornej 
spôsobilosti na výkon tejto funkcie 
Pavol Polka / poslanec / - súhlasí, že pán Žilka bol dobrým veliteľom, ale treba dať možnosť 
mladým hasičom 
 
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 98/2012  odvolalo  veliteľa OHZ Klokočov Františka 
Žilku, nar. 24.4.1960, Klokočov č. 399 a vymenovalo veliteľa OHZ Klokočov Jána 
Hrušku, nar. 26.7.1988, bytom Klokočov Hrubý Buk 1139  
 
Monika Brezinová / pracovníčka obecného úradu/ - oboznámila obecné zastupiteľstvo, že 
každý rok sa musia schvaľovať ceny nájmu z bytových priestorov – ceny nájmu ostali také, 
ako v roku 2011  
 
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 99/2012 schválilo ceny nájmu z bytových priestorov 
pre rok 2012 nasledovne:    

- obytná miestnosť- 1,12 Eur/m2                      
- vedľajšia miestnosť - 0,52 Eur/m2 
- základné prevádzkové zariadenie - 203,94 Eur/rok   

 
 
Žiadosť č. 327/2012 zo dňa 21.2.2012 – Jana Kudláčová 



 
Mirka Fujaková  /pracovníčka obecného úradu/ - oboznámila, že byt bol prenajatý Jane 
Kudláčovej a jej dvom deťom do doby, kým jej nebude tiecť voda, nakoľko je v hmotnej 
núdzi a ocitla v zlej životnej situácii. Jana Kudláčová sa obáva, že náklady na tento byt 
nebude možné finančne zvládnuť   
Vlasta Kašíková /poslankyňa/ musíme brať ohľad a záujem o 2  maloleté deti, aby žili 
v normálnom prostredí, treba jej odpustiť nájom a platby za teplo 
  
Obecné zastupiteľstvo schválilo uznesením č. 100/2012  žiadosť Jany Kudláčovej, bytom 
Klokočov, Kornica č. 1122  prenájom bytových priestorov v bytovom dome Klokočov č. 
846 od 06.02.2012 na dobu určitú a odpustilo jej nájomné a platbu za teplo v plnej výške  
od 6.2.2012 na dobu určitú 
 
 
Žiadosť Ľubomíra Furdana  č. 324/2012 zo dňa 20.2.2012 
 
Jozef Gacho /poslanec, zástupca starostu/ - súhlasí s kladným vyhovením tejto žiadosti 
 
Obecné zastupiteľstvo schválilo uznesením č. 101/2012 žiadosť Ľubomíra Furdana, 
Vrchpredmier 356, o odpustenie platby za nájomné po dobu 3 mesiacov, t. j. za obdobie 
2,3,4 /2012 v prevádzke SECOND HANDU v budove Obecného úradu č. 962 
 v Klokočove    
 
Ostatné: 
 
Vlasta Kašíková - /poslankyňa/ - upozorňuje, že p. riaditeľka MŠ privolala aj pána p. 
Mravca,  k budove MŠ, nakoľko budova zateká a tvorí sa tu  pleseň, žiada do ďalšieho 
zastupiteľstva pripraviť všetky podklady  k vyriešeniu tohto stavu. Treba zistiť, s kým bola 
podpísaná zmluva o dielo a ten je  zodpovedný za tento stav.    
Anna Horčičáková /riaditeľka MŠ/- informovala obecné zastupiteľstvo, že sú škvrny po 
stenách a pri tom vetrajú priestory    
Jozef Gacho /poslanec, zástupca starostu/ – aby sa vyjadril projektant, stavebný dozor a  
nech žiada starosta nejakú správu, vyjadrenie  a doriešiť tento problém  
Pavol Polka /poslanec/- požaduje predložiť písomnú správu z firmy a stavebného dozoru, 
aká bola dodržaná technika pri stavbe , ako bol dodržaný projekt 
 
Anna Koniarová /pracovníčka obecného úradu/, informovala obecné zastupiteľstvo, že 
Jozef Gacho /poslanec/ pomáhal v mimoriadnej situácii pri kalamitách, odpracoval  85,5 
hod. za odmenu v sume 372 Eur  
Jozef Gacho / poslanec, zástupca starostu/ –  sa vyjadril, že stačí, aby mu bolo vyplatená 
suma 300 Eur 
Vlasta Kašíková /poslankyňa/ -  nech sa vyplatí, v takej výške ako mu patrí v sume 372 Eur 
 
Obecné zastupiteľstvo schválilo uznesením č. 102/2012 odmenu Jozefovi Gachovi  v 
sume 372 Eur  
 
 
 
 
 



Diskusia: 
 
Vlasta Kašíková /poslankyňa/ - požiadala o vysvetlenie, prečo neboli oslovení občania pri 
pomoci pri mimoriadnej situácii – pri snehových kalamitách  
 
Alena Brezinová /pracovníčka obecného úradu/ - informovala, že boli využité všetky 
prostriedky na získanie pomoci pri tejto mimoriadnej situácii. Bola vyvesená cenová ponuka 
na pracovné stroje na internete, aby pomohli občania pri kalamitných situáciách, ale nikto sa 
neprihlásil. Taktiež bola požiadavka na ÚPSVaR o pomoc nezamestnaných občanov pri 
mimoriadnej situácii a nikto sa neprihlásil.  
 
Jozef Gacho /poslanec, zástupca starostu/ - informoval, že v pondelok 20.2.2012  žiadala 
obec o pomoc občanov. Bolo vyhlásené v obecnom rozhlase, aby sa dobrovoľne  prihlásili 
občania k ručnému odhadzovaniu snehu lopatou, kde by bola zabezpečená aj strava -  prihlásil 
sa však  len  jeden občan. 
 
Pavol Polka /poslanec/ - upozornil, že  v Riečkach je potrhané elektrické vedenie, v Kornici  
je rozhlas zarastený konármi stromov – treba to dať v obci  do poriadku, aby nedošlo 
k nejakému nešťastiu.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Z Á V E R  
 
 
 
 
Zástupca starostu poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.  
 
V Klokočove  24.02.2012 
 
 
Overovatelia: 
 
 
Vlasta Kašíková  .................................. 
 
Pavol Dedič                  .................................. 
 
 
 
 
          starosta obce 
          Ľuboš Stríž 
 


