
Zápisnica z 13. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa  
26.októbra 2012  

 
 

Dvanáste zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Klokočov Ľuboš 
Stríž. Skonštatoval, že z počtu poslancov 9 je prítomných 5 poslancov, ospravedlnili sa pani 
Martina Michálková, Ing. Tibor Michálek, Jozef Gacho a Pavol Polka príde neskôr, čiže 
zastupiteľstvo je uznášania schopné. 
 
Voľba návrhovej komisie a overovateľov 
 
Návrhová komisia:  Vlasta Kašíková, Jana Fodinová 
Overovatelia:   Veronika Haferová, Pavol Dedič 
Zapisovateľka: PhDr. Katarína Plešivčáková 
Hostia:                        Mgr. Ladislav Dorociak  
                                                  
    
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. 167/2012 
 
Bod č. 5 
 
Jana Foldinová /poslankyňa/ - sa opýtala, čo s cestou ku p. Š. Marcovej  
Ing. Veronika Gajdi čiarová /pracovníčka obce – dňa 21.9. 2012 zaslal mail JUDr. Stopka 
na úsek daní v znení: vyvlastniť možno vo verejnom záujme a  podľa  jeho názoru 2 domy nie 
sú verejný záujem – cesta sa teda nedá vyvlastniť  
Ľuboš Stríž – /starosta obce/ –  Obec dala hlinu z cestnej komunikácie preč a zatiaľ sa nikto 
neozval, že sú tam problémy 
- tento spor je na priestupkovom konaní, ohľadne robenia prekážok na cestnej komunikácii zo 
strany p. Matejíka, kde bude prizvaný aj Obecný úrad, uvidíme, aké bude výsledné 
stanovisko. Je to jediná prístupová komunikácia, nesmú sa na nej vytvárať žiadne prekážky, 
bude sledované, aby bola riade užívaná všetkými obyvateľmi, pre ktorých bola vybudovaná     
Veronika Haferová /poslankyňa/ - p. Matejík nemá preukázané jednoznačne vlastníctvo. 
Nemá LV na túto cestu. 
Vlasta Kašíková /poslankyňa/ - chce, aby bolo OZ informované o technických parametroch 
na vybudovanie viacúčelového ihriska pri škole      
Ing. Veronika Gajdi čiarová /pracovníčka obce/ – toto ihrisko premerala, existujúci stav:  
 - 39 m x 55,80 m a pokračovanie nespevnenej plochy 54,90 m x 50, 20 m – pozemok je  
šikmý 
- k vybudovaniu ihriska je potrebné splniť aj ďalšie podmienky: parkovacie miesta, tribúna, 
šatne atď.     
Ľuboš Stríž / starosta obce/ - vybudovanie ihriska pri ZŠ v Klokočove by bolo výhodné z 
dôvodu, lebo tento pozemok je obecný, napr. v Kolároviciach majú ihrisko, jednoduchú 
tribúnu v blízkosti obytných domov. Dal by sa  vybudovať aj  pri ZŠ aj s osvetlením 
- treba pouvažovať, či sa má zavolať projektový manažér, ktorý by urobil štúdiu 
 



Vlasta Kašíková /poslankyňa/ - treba zistiť  do budúceho OZ podľa školského zákona, či 
nebude problém s hygienou, lebo žiaci musia mať určité plochu trvalého  trávnatého porastu. 
Zodpovedná: Ing. Veronika Gajdičiarová 
Ľuboš Stríž / starosta obce/  - pracovníčka Ing. Veronika Gajdičiarová osloví všetky 
inštitúcie, ktoré sú potrebné k výstavbe nového ihriska a na budúcom zasadnutí OZ  bude o 
tom informovať Obecné zastupiteľstvo            
 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie A/ správu o plnení uznesení prijatých na 12. 
zasadnutí OZ  ako informatívnu - uznesenie č. 168/2012 
B/ k uzneseniu č. 163/2012 zo dňa 14. 9. 2012  bude spracovaná smernica, podľa ktorej sa 
budú  opravovať cesty - predložená na  ďalšie zasadnutie  OZ 
 
Bod č. 6 
 
Vlasta Kašíková /poslankyňa/ - správa o činnosti ZŠ bola predložená OZ 
Ľuboš Stríž / starosta obce/ - táto  správa je dobre spracovaná a nemá k nej žiadne 
pripomienky 
 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu zo Základnej školy Klokočov o výchovno- 
vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za šk. rok 2011/2012  ako informatívnu 
- uznesenie č. 169/2012 
 
Bod č. 7 
 
Mgr. Ladislav Dorociak / riaditeľ CVČ Rosička/ – informoval o činnostiach CVČ Rosička, 
splnili úlohy, ktoré boli stanovené. Informoval, že nedokáže ovplyvniť fenomén 
nedodržiavania nárastu požiadaviek. 
 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu o činnosti CVČ Rosička Klokočov  
za šk. rok 2011/2012 ako informatívnu –uznesenie č. 170/2012 
 
Bod č. 8 
 
Ľuboš Stríž /starosta obce/ - predložil OZ správu o činnosti kultúrneho strediska, obecnej 
knižnice a navrhuje, aby sa knižnica z priestorov Obecného úradu presťahovala do areálu 
školy, nakoľko knižnicu navštevujú prevažne deti. Treba do budúceho zasadnutia OZ o tejto 
alternatíve  popremýšľať. 
 Jarmila Tabačíková /poslankyňa/ - nechce, aby bola prijatá nová pracovná sila   
Vlasta Kašíková /poslankyňa/ – nesúhlasí s presunom knižnice do areálu školy,  
 - všetci poslanci navrhujú upraviť priestory knižnice a ponechať ju v priestoroch Obecného 
úradu. 
  
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu o činnosti kultúrneho strediska a obecnej 
knižnice ako informatívnu – uznesenie č. 171/2012 
 
Bod č. 9 
 
Alena Brezinová  /zamestnankyňa obce/–  predložila OZ Novelizáciu č. 2/2012  VZN č. 
3/2012  o určení výšky dotácie na prevádzku mzdy na dieťa materskej školy a školských 
zariadení so sídlom na území obce Klokočov – k úprave došlo z dôvodu navýšenia mzdy 



 p. riaditeľky MŠ, ktorá bola prijatá od 1.9.2012  
Vlasta Kašíková /poslankyňa/ – žiada, aby si každý prečítal zákon č. 325, platný od 
1.1.2013, čo musí obec dodržiavať, lehota na vytvorenie VZN atď.  
Pavol Dedič /poslanec/ - vyjadril sa, či by sa nemohli osloviť firmy, ohľadne sponzorských 
darov, pre školy, obec, futbalistov, napr. pre futbalistov dresy 
   
Obecné zastupiteľstvo schválilo A/ Novelizáciu č. 2/2012 VZN č. 3/2012 o určení výšky 
dotácie na prevádzku mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na 
území obce Klokočov  
B/ ukladá kontrolórke obce skontrolovať dodržiavanie tohto schváleného VZN č. 3/2012, 
termín do ďalšieho OZ  - uznesenie č. 172/2012 
 
Bod č. 10 
 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/ - prepracovala zásady o hospodárení nakladaní 
s majetkom obce Klokočov, ktoré boli predlžené OZ 
Obecné zastupiteľstvo sa spoločne dohodlo na prepracovaní týchto zmien:    
- § 7 ods. 2 - ..., ktorého zostatková hodnota nepresiahne jednotkovú cenu 350 Eur 
- § 8 ods. 1 písm. a/....hnuteľného majetku obce v zostatkovej hodnote do 350 Eur  
- § 8 ods. 1 písm. b/ .....hnuteľného majetku v zostatkovej hodnote od 350 Eur 
- § 13 ods. 1 písm. d/ hnuteľnej veci, ktorej zostatková cena je nižšia ako 350 Eur 
- § 17 písm. 1 a/ hnuteľnej veci vo vlastníctve obce, ktorej zostatková cena je nižšia ako 350 
Eur 
- § 17 písm.2 o prenájme hnuteľnej veci vo vlastníctve obce zostatkovej cene nižšej ako 350 
Eur 
- § 19 písm. 5 ... iba raz  za 3 roky 
- § 21 písm. 2 ....nemusí zaoberať 3 mesiace 
- § 21 písm. 3 . ...aktualizuje raz ročne k 1. januáru príslušného kalendárneho roka........ 
Príloha č. 1 so sadzbami za nájomné za nebytové priestory bude predložený na budúce OZ     
 
Obecné zastupiteľstvo schválilo zásady o hospodárení a nakladaní s majetkom obce 
Klokočov s pripomienkami – uznesenie č. 173/2012 
 
Bod č. 11 a/ 
 
Ing. Veronika Gajdi čiarová /pracovníčka obce/ – predložila OZ na schválenie zámer 
z dôvodu osobitného zreteľa na odpredaj pozemku CKN 3627/6 na základe  žiadosti zo dňa 
12.10.2012 p. Pavla Rudinského.  
 
Na schválenie zámeru z dôvodu hodného osobitného zreteľa bola potrebná účasť trojpätinovej 
väčšiny hlasov všetkých poslancov. Z dôvodu neúčasti dostatočného počtu prítomných 
poslancov na zasadnutí OZ nebolo možné schváliť tento zámer a preto sa tento bod programu 
odročil do budúceho zasadnutia OZ   
 
Obecné zastupiteľstvo Bod . č. 11 a/  odročilo na ďalšie zasadnutie OZ – uznesenie č. 
174/2012 
 
 
 
 



 
 
Bod č. 11 b/ 
 
Ing. Veronika Gajdi čiarová  /pracovníčka obce/ - predložila na schválenie zámer z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa na odpredaj podielov v parcelách uvedených v žiadosti zo dňa 
22.10.2012 p. Františka Madaja   
Na schválenie zámeru z dôvodu hodného osobitného zreteľa bola potrebná účasť trojpätinovej 
väčšiny hlasov všetkých poslancov. Z dôvodu neúčasti dostatočného počtu prítomných 
poslancov na zasadnutí OZ nebolo možné schváliť tento zámer a preto sa tento bod programu 
odročil do budúceho zasadnutia OZ   
 
Obecné zastupiteľstvo Bod .č  11 b/  odročilo na ďalšie zasadnutie OZ – uznesenie č. 
175/2012 
 
Bod č. 11 c/ 
Ľuboš Stríž / starosta obce/ - informoval OZ o nájomných bytoch na Hlaviciach č. 1296, 
ktoré sú už všetky obsadené 
 - oboznámil OZ , že od 1.11.2012 odpája od elektriny budovu MŠ Hlavice, vykurovať sa 
bude len budova Vrchpredmier a budova ZŠ Hlavice  
 
 
Diskusia 
 
Jarmila Tabačíková /poslankyňa obce/ - žiada o informáciu o Domove dôchodcov  
Ľuboš Stríž /starosta/ - oboznámil OZ o tom, že bol na návšteve na Zákopčí v Domove 
dôchodcov. Pani riaditeľka mu povedala, že mali  veľmi ťažké začiatky, pozval ju do 
Klokočova, aby si pozrela naše budovy, či by sa v nich dalo podľa nej niečo také vybudovať.  
Jana Foldinová /poslankyňa/ – veľký most vo Vrchpredmieri treba opraviť, je poškodený, 
uvoľňujú sa kamene, treba ho spevniť. Zodpovedná: Anna Koniarová  
Ľuboš Stríž / starosta/  - v pondelok treba naplánovať opravu, zodpovedná Anna Koniarová 
/pracovníčka obce/ 
Jana Foldinová /poslankyňa/ - pani Valčuhovej Milke z Riečok rieka  podmýva plot a voda 
tečie do dvora 
Ľuboš Stríž / starosta/ -  pošle pracovníkov OÚ, aby upravili tok rieky 
Jana Foldinová /poslankyňa/  - sa opýtala, či sa niečo urobilo vo veci tečenia vody do dvor 
p. Bulikovej  
Anna Koniarová /pracovníčka obce/  - je tam veľa spoločníkov, ak si vybavia súhlas, tak sa 
to bude dať urobiť  
Ľuboš Stríž / starosta/ -  pracovníčky obce: Anna Koniarová a Ing. Veronika Gajdičiarová, 
zistia všetkých vlastníkov a oslovia ich, či dajú súhlas 
Jana Foldinová /poslankyňa/ -  cesta na Doroťanku je veľmi zničená a opýtala sa, kedy bude 
urobená cesta po pani Žilkovú a do Šamajov 
Ľuboš Stríž / starosta/  - ak sa príjme smernica, budú sa opravy  ciest vykonávať  
Do 30.6.2013 sa dokončí plánovaný úsek cesty do p. Jančíkovej /alebo p.  
 Žilkovej náhradná varianta/. Pán Kolářik to dokončí z dôvodu, že mu tento úsek cesty bol 
vyplatený aj napriek tomu je nedokončený. 
Jana Foldinová /poslankyňa/ - navrhuje osloviť p. Čagaľu, či by nemohol vykonať súrne 
opravy ciest, tak ako urobil cestu v Riečkach  



Ľuboš Stríž / starosta/  – zvolá na jar komisiu ohľadom ciest, pozvať na OZ podnikateľov 
Šamaja , Čečotku, čo do budúcna – používajú naše cesty 
- je zaslaná žiadosť na štátne lesy – cesty, ktoré užívajú štátne lesy- prídu na obhliadku 
- treba zavolať aj urbár  
Jarmila Tabačíková /poslankyňa obce/  – občania sa pýtajú kadiaľ sa majú dostať ku  
p. Cisárikovej 
Ľuboš Stríž / starosta obce/   – je to v súdnom konaní, kde bude prizvaná aj obec – musíme 
počkať na stanovisko a potom sa rozhodne čo ďalej  
Jarmila Tabačíková /poslankyňa obce/ -čo bude so spevnením brehu pri cintoríne 
a s odvodnením cintorína 
Ľuboš Stríž / starosta obce/   - navezie sa do roviny, splaníruje sa, odvodnenie nie je možné 
hroby sú nepravidelne usporiadané 
Vlasta Kašíková /poslankyňa/ -  treba urobiť v obci ďalšiu bytovku, máme tu voľné budovy 
Ľuboš Stríž / starosta obce/  -  v takomto prípade by obec splácala ďalší úver 
Alena Brezinová  /zamestnankyňa obce/ -  pokiaľ sa bytovka nenaplnila, tak úver splácala 
obec 
Ľuboš Stríž / starosta obce/   - pracovníčka obce Monika Brezinová opäť uverejní inzeráty 
na odpredanie budov   
Jana Foldinová /poslankyňa/ - ako to bude s cenou za elektrinu v bytoch na Hlaviciach, či 
sa nedá znížiť zálohová platba 
Ľuboš Stríž / starosta obce/   - po roku sa bude robiť vyúčtovanie a potom sa ceny upravia, 
teraz sa so zálohovými platbami nedá nič robiť 
Jarmila Tabačíková /poslankyňa obce/ - pri novej bytovke na Hlaviciach treba urobiť 
prístrešok na popolnice  
Ľuboš Stríž / starosta obce/  - urobí stretnutie z nájomníkmi bytového domu č. 1296 na 
Hlaviciach určí sa domovník a treba tam urobiť stojan na sušenie bielizne, prístrešok  na 
popolnice z rezervného fondu 
Brezinová Monika /pracovníčka obce/ – sa opýtala, či má záujem OZ o 2. kolo OVS MŠ 
Hlavice č. 542. Budova je v súčasnosti pre obec nepotrebná a nevyužitá. Vzhľadom 
k zastaranosti a opotrebovaniu vyžaduje náklady na údržbu.   
 
Obecné zastupiteľstvo schválilo uznesením č. 176/2012 - A/ vyhlásenie 2. kola OVS 
a súťažných podmienok k  zámeru odpredania nehnuteľného majetku obce Klokočov  
budovy bývalej MŠ Hlavice č. s. 542 vrátane príslušenstva a pozemkov parc. č. 7195 a 
7196 v k. ú. Klokočov 
B/ súťažné podmienky:  
1/ lehota na podávanie súťažných návrhov do 31.12.2012  
2/ vyhodnotenie súťažných návrhov sa uskutoční do 7.1.2013 
3/ lehota na oznámenie výsledku do 14.1.2013 
C/ komisiu na otváranie súťažných návrhov v zložení: obecné zastupiteľstvo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.  
 
V Klokočove 26.10.2012 
 
 
Overovatelia: 
 
Veronika Haferová     .................................. 
 
Pavol Dedič              .................................. 
 
 
 
 
 
          starosta obce 
          Ľuboš Stríž 


