Zápisnica z 9. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa
27. apríla 2012
Deviate zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol zástupca starostu obce Klokočov
starosta obce Ľuboš Stríž. Skonštatoval, že z počtu poslancov 9 je prítomných 5,
ospravedlnila sa pani Martina Michálková a Tibor Michálek, Jana Foldinová, Pavol Polka zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Prítomní: Pracovníci Obecného úradu Klokočov
Hostia: Anna Horčičáková – riaditeľka MŠ
Ján Hruška – veliteľ OHZ Klokočov
Ing. Jozef Vávra – jednateľ firmy: Smart Heating Technology Ostrava
Dušan Mudrík s manželkou Mgr. Ľuboslavou Mudríkovou
MUDr. Štefan Labuš – lekár
Ján Filo – riaditeľ: Združenie TKO Semeteš
Mgr. Ladislav Dorociak – riaditeľ CVČ Rosička
Bod č. 3
Voľba návrhovej komisie a overovateľov
Návrhová komisia:
Overovatelia:
Zapisovateľka:

Vlasta Kašíková, Veronika Haferová
Jarmila Tabačíková, Jozef Gacho
PhDr. Katarína Plešivčáková

Bod č. 4
Schválenie programu rokovania
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. 103/2012
Bod č. 5
Správa o plnení uznesení zo 8. zasadnutia OZ
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu o plnení uznesení zo 8. zasadnutia ako
informatívnu - uznesenie č. 104/2012
Bod č.6
Členstvo organizácie cestovného ruchu Kysuce
Ľuboš Stríž /starosta obce/ –oslovili ho členovia aj z iných obcí, ktorí sú už členmi tejto
organizácie. Treba zvážiť vstup do tejto organizácie, aby naša obec bola zviditeľnená, bude
možnosť vydať informačné materiály o obci

Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – chce vedieť výhody a obáva sa, aby táto organizácia
nebrala pôžičky
Jarmila Tabačíková /poslankyňa obce/ – podnikatelia, aj všetci tí, ktorí poskytujú
ubytovanie by si mali spĺňať povinnosť a odvádzať daň z ubytovania
OZ schválilo uznesenie č. 105/2012
Bod č. 7
Správa o činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2011
Bc. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/ predniesla správu o činnosti hlavného kontrolóra obce
za rok 2011 s tým, že v rámci kontroly zistila v CVČ - Rosička nedostatky.
OZ zobralo na vedomie správu o činnosti hlavného kontrolóra a prijalo uznesenie 106/2012
Bod č. 17
Žiadosť o súhlasné stanovisko k výstavbe rodinného domu – Dušan Mudrík a manželka,
Klokočov 958
Ing. Veronika Gajdičiarová /pracovníčka obce/ – toto územie nie je určené a na výstavbu
všetku infraštruktúru si musia zaplatiť
Mgr. Ľuboslava Mudríková – je tam elektrický stĺp, studňa – bol prizvaný prútkar, lebo tam
nie je obecný vodovod, prístupová cesta, zabezpečiť – všetko si snažia zabezpečiť a sú si
vedomí, že na vlastné náklady
OZ prijalo uznesenie č. 107/2012
Bod č. 8
Schválenie výsledkov inventarizácie majetku obce k 31.12.2011
Monika Brezinová/ pracovníčka obce/: informovala o inventarizácii majetku obce
OZ prijalo uznesenie 108/2012
Bod č. 9
Správa o nedoplatkoch na DZN, na komunálnom odpade, vodné, stočné, elektrická
energia, nájomné na kúrení k 31.12.2011
Ing. Veronika Gajdičiarová /pracovníčka obce/ – informovala o nedoplatkoch na DZN,
komunálnom odpade, elektrická energia, nájomné na kúrení k 31. 12. 2011 upomienky
a pribežne sa platia
Monika Brezinová / pracovníčka obce/– oboznámila, že za vodu, sú ešte nedoplatky.
Ľuboš Stríž /starosta obce/ – do konca mája by mali byť uhradené nedoplatky za vodu,
oznámiť to na internete. Milan Krenželok rozvezie do konca budúceho týždňa - do piatku,
obálky všetkým dĺžnikom za vodu. Zodpovedná pracovníčka, čo má na starosti vodu, aby to
uhradili do konca mája. Inak od 1.6. budeme postupovať vo vymáhaní súdnou cestou.
OZ prijalo uznesenie 109/2012

Bod č. 10
Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
Ing. Veronika Gajdičiarová / pracovníčka obce/: upovedomila OZ, že tento dodatok č. 1
k VZN č. 1/2012 bol vyvesený a neboli podané žiadne pripomienky, je možné schváliť
v priebehu roka za daň za verejné priestranstvo. Suma je vysoká treba zvážiť výšku tohto
poplatku.
OZ prijalo uznesenie 110/2012
Bod č. 11
BIOMASA – dodatok č. 9 k zmluve č. 5/2006 a splátkový kalendár 2012
Alena Brezinová /pracovníčka obce/ – na základe písomnej žiadosti č. 121/2012 zo dňa
1.3.2012 Biomase o preradení obce do nižšieho pásma cien nám dodnes neprišla žiadna
písomná odpoveď. Po telefonickom dohovore z Ing. Kavcovou mi bolo oznámené, že obec má
rešpektovať
prijaté uznesenie z Členskej schôdze BIOMASA č. 2/2011 konanej dňa
19.10.2011. Na členskej schôdzi dňa 7.3.2012 bol prítomný aj starosta obce Ľuboš Stríž ,
kde prečítal stanovisko obce a žiadal preradenie do nižšieho pásma cien.
- je schválená cena za 1 GJ o 3% vyššia oproti r. 2011
Ľuboš Stríž /starosta obce/: navrhuje, aby sme pripravili a odovzdali všetky doklady
právnemu zástupcovi, ktorí nech hľadá spôsob a východisko v tejto situácii
- ak vystúpime, aké dôsledky bude mať obec do r. 2017

OZ prijalo uznesenie č. 111/2012

A/ ukladá starostovi obce, aby zabezpečil prostredníctvom právneho zástupcu obce JUDr.
Miroslava Stopku, vypracovanie analýzy vypovedania zmluvy a vystúpenia zo združenia
BIOMASA a naďalej postupovať podľa uznesenia č. 86/2012 zo dňa 11.1.2012
zodpovedný: správa obce
termín: do 31.5.2012

OZ tento dodatok č. 9 k zmluve č. 5/2006 a splátkový kalendár 2012 neodporúča podpísať
a pokračuje v splátkovom kalendári za rok 2011 ako doteraz
Veronika Hafferová /poslankyňa obce/ – združenie BIOMASA, by nám v zákonnej v lehote
malo odpovedať na náš list
OZ prijali uznesenie 111/2012

Bod č. 12
Schválenie prenájmu nebytových priestorov v budove OÚ – Klokočov č. 962
Monika Brezinová /pracovníčka obce/: upovedomila OZ, pokiaľ by sme chceli ponúknuť na
prenájom nebytové priestory, treba postupovať:
a/ priamy prenájom– stanovená cena, ktorá je aktuálna
b/ verejná obchodná súťaž
Mal by sa schváliť zámer a spôsob prenájmu
Ľuboš Stríž /starosta obce/: prenajatý priestor je len pre kaderníctvo a je potrebné mať túto
službu v obci
Mirka Fujaková /pracovníčka obce/ – oznámila OZ, že podnikatelia už nemôžu mať 3
mesiace odpustený prenájom podľa zákona, pokiaľ si chce prenajať Barbora Staníková
len jednu miestnosť, lebo nepotrebuje dve miestnosti, nebude mať žiadne výhody
OZ schválilo uznesenie 112/2012
Anna Horčičáková /riaditeľa MŠ/ upovedomila OZ, že v MŠ je prihlásených 15 predškolákov
a 18 malých detí - žiada vytvoriť 3. triedu a bude potrebné prijať jednu učiteľku
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/- aby sa našli financie na pracovnú zmluvu a rozpočet
obce
Mgr. Ladislav Dorociak / riaditeľ CVČ/
- konštatuje, že má poverenie od p. riaditeľky zo ZŠ Klokočov, že medzi nimi je výborná
spolupráca, všetky problémy sa riešia aktuálne – denne, obaja súhlasia s úhradou niektorých
nákladov, platenia nájomného, zmluva nebola podpísaná z dôvodu, že nebol schválený
rozpočet obce – všetko je už v poriadku
- do telocvične nechodia deti z iných obcí, ale deti z CVČ, ktoré nie sú zo ZŠ Klokočov, ale sú
z obce
- nemení sa počet krúžkov, ak áno tak v súlade s legislatívou
- učebné priestory sa využívajú štandartne a ktoré sú k dispozícii
- od 2/2012 má CVČ Rosička webovú stránku: www.cvcrosicka aj tam je zverejnený rozvrh
hodín a sú priebežne aktualizované
- prevádzkový poriadok je vypracovaný už od vzniku CVČ a bol predložený zriaďovateľovi bol menený 2x a vždy bol odovzdaný zriaďovateľovi
- oboznámil OZ o úspechoch detí z centra voľného času:
Medzinárodný festival v Liptovskom Mikuláši – 1. miesto: heligónky
Medzinárodný festival v Prahe: 2. Miesto - heligónky
Pán Miroslav Rejda primátor mesta Turzovky oznámil riaditeľovi CVČ, že sú uvedení v
celoslovenskom obežníku vydávaný pre mestá a obce - bez závad
Bod č. 15
Schválenie členov zásahovej jednotky OHZ Klokočov
Ján Hruška /veliteľ OHZ -/ predložil zoznam členov Obecného hasičského zboru Klokočov
OZ zobralo na vedomie zoznam členov OHZ a prijalo uznesenie č. 113/2012

Bod č. 16
Prehodnotenie odstavenia gravitačného vodovodu v časti obce Hlavice – Janeskovia –
časť I.
Ľuboš Stríž /starosta obce/, vodovod: - ukončuje sa realizácia pokládky potrubia, treba
osadiť armatúrnu komoru a poúspešnom ukončení tlakovej skúšky a dezinfekcie potrubia sa
spustí pitná vodado časti obce: Kyčery - Zajacovia, Na Hlaviciach : od hlavnej cesty, okolo
MŠ, Badurová , Šipula, Srníček, bola plánovaná nová vetva, ale nikto sa tu už nenapojí,
pretože sú napojení z dolnej vetvy. Budovanie tejto vetvy sa už nebude realizovať
V lokalite Vrchpredmie sa spočítajú metre, od obchodu po Františka Čečotku a o tento úsek
by sa vodovodná podvetva predĺžila..
Ľuboš Stríž /starosta obce/ – jestvujúci zdroj Hlavice Janeskovia – zachováme ako náhradný
zdroj, v prípade potreby ho legislatívne vyradiť a neoplácať ho zbytočne.

Bod č. 19
Vyjadrenie TKO – Semeteš,
Ján Filo: riaditeľ TKO - Semeteš informoval o poplatkoch zvozu komunálného odpadu.
18. 12. 2011 bola spustená nová skládka pod vedením súkromnej osoby – firma WOOD
ENERGY spo. s .r. –Jozef Grežďo – na 25 rokov garantovaná skládka
Cena: na 12 rokov – 30 Eur s DPH.
Separácia odpadu – nová hala sa buduje
Správnej rady: v 1/2012 – končilo funkčné obdobie starej správnej rady, sa stanovila, že
nebude 9 - členná rada, tak sa prijalo uznesenie že bude len 6 – členná. 1 člen – Korňa,
Klokočov. Doložil štatút združenia, nový 2005 štatút aj starý štatút.
Vlasta Kašíková / poslankyňa obce/ – sme veľký vývozcovia odpadu a nemáme žiadne
zastúpenie v združení po 4 rokoch raz bola Korňa, a kedy bude mať zastúpenie Klokočov,
malo by sa to striedať. Napíšeme list na správnu radu, žiadame o navýšenie o jedného člena
na TKO Semeteš, nakoľko máme veľa obyvateľov a produkujeme veľa odpadu. Budeme žiadať
správnu radu, aby nebola 6 členná, ale 7 členná.
Zodpovedná: PhDr. Katarína Plešivčáková

Bod č. 13
Cenová ponuka - zmena zdroja vykurovania
Ing. Jozef Vávra – jednateľ firmy: Smart Heating Technology Ostrava - informoval
o možnosti inštalácie nového kotla v Klokočove. Po stretnutí so starostom obce Ľubošom
Strížom hľadajú spoločné riešenie na ekonomickejšie vykurovanie. Doložil cenovú ponuku –
zmena zdroja vykurovania.
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ - položila otázku, ako to je s palivom do tohto
ponúkaného kotla
Ing. Jozef Vávra – jednateľ firmy: Smart Heating Technology Ostrava – odpovedal, že
palivom by boli pelety a v letných mesiacoch sú výhodné ceny peliet .

Ľuboš Stríž / starosta obec/ –otázka ako to bude pri výpadke elektriny
Vávra je vybudovaná elektrocentála v takýchto prípadoch
Jarmila Tabačíková /poslankyňa obce/ - ako poskytujú servis
Ing. Jozef Vávra – jednateľ firmy: Smart Heating Technology Ostrava – to je automaticky
poskytovaný

Bod č. 18
Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku - Rybársky zväz Turzovka
OZ prijalo uznesenie 114/2012 o poskytnutí finančného príspevku 100 Eur na základe
žiadosti č. 434/2012 zo dňa 8.3.2012 – MO SRZ - Rybársky zväz Turzovka
Bod č. 16
Prehodnotenie odstavenia gravitačného vodovodu v časti obce Hlavice – Janeskovia –
časť II
Milan Krenželok /pracovník obce/: upovedomil OZ Vrchpredmier – Doroťanka v dĺžke
2 187,23 m je zatiaľ 12 žiadostí na prípojky pitnej vody pre rodinné domy v tejto lokalite.
Taktiež informoval OZ, že by bolo vhodné ponechať vodovod v časti obce Hlavice Janeskovia ako záložný zdroj, vykonávať čiastočný rozbor vody podľa schváleného
harmonogramu, aby bol k dispozícií v prípade nedostatku pitnej vody

OZ schvaľuje uznesenie č. 115/2012
A/ OZ schvaľuje ponechanie vodovodu Hlavice Janeskovia ako náhradný zdroj vody
B/ OZ ukladá zabezpečiť technickú dokumentáciu na rozšírenie vodovodu v časti Vrch
Predmier - Doroťanka zodpovedný: správa obce - termín: do 31. 5.
c/ ukladá zabezpečiť žiadosť na enviromentálny fond o poskytnutie finančných prostriedkov
na rozšírenie vodovodu v miestnej časti VrchPredmier – Doroťanka a Konečná. Zodpovedný:
Monika Brezinová
Bod č.19
Žiadosť o finančný príspevok DSS a zariadenie pre seniorov Horelica
Ľuboš Stríž /starosta obce/- táto žiadosť je zaslaná oneskorene a je tu umiestnený jeden
občan z našej obce
Bc. Jarmila Šutá/ kontrolórka obce/- treba im napísať list, aby do budúcna podávali žiadosti
do konca januára , aby tieto finančné príspevky bolo možné zahrnúť do rozpočtu obce
OZ schválilo uznesenie 116/2012 – 150 Eur

Bod č.14
Správa o činnosti DHZ a OHZ za rok 2011
OZ zobralo na vedomie správu o činnosti OHZ a DHZ za rok 2011 – uznesenie č. 117/2012
Táto správa bude zverejnená na internete

Ján Hruška /veliteľ OHZ/ - oboznámil OZ o činnosti OHZ Klokočov a DHZ Klokočov
Ľuboš Stríž /starosta obce/ - zdôraznil správne rozhodovanie v prípade požiaru, zvážiť
vozidlá, ktoré pôjdu do terénu.
Ľuboš Stríž /starosta obce/ – upovedomil OZ, aby bolo uvalené vecné bremeno na 20 rokov
na pozemok pre hasičov
OZ schválilo uznesenie 118/2012 na pozemok pre hasičov - vecné bremeno na 20 rokov

Bod č. 20
Diskusia:

Ľuboš Stríž / starosta obce/
- mali by sme uvažovať o predaji budov Vrchpredmier, MŠ –Hlavice, ZŠ Hlavice
- musíme mať znalecký posudok nie starší ako 6 mesiacov, ak získame peniaze budeme
uvažovať napr. na výmenu kotla na vykurovanie. Tieto budovy chátrajú a obec má zbytočné
náklady na ich údržbu.
Vlasta Kašíková / poslankyňa obce/: žiada urobiť anketu - názory na odpredaj týchto budov
Ľuboš Stríž / starosta obce/ - vyvesiť na internet PhDr. Katarína Plešivčáková, Alena
Brezinová, Vlasta Kašíková - vypracovať anketu na odpredaj majetku, vyvesiť ju dňa
3.5.2012, dobu vyjadrenia do 11.5.201., Bude uložená urna na chodbe Obecného úradu, kde
môžu občania hodiť anketový lístok. V pondelok dňa 14.5.2012 sa urobí vyhodnotenie ankety.
Pavol Dedič /poslanec obce/– žiada riešiť doktora v obci, aby bol stále k dispozícii a doviesť
tu zubára, vyvesiť na internet záujem o zubára v obci a budú sa riešiť priestory.
Luboš Stríž /starosta obce/ - túto problematiku už riešil, zubári sú súkromníci tak každý príde
za zubárom na miesto, kde sídli ich ambulancia
Ľuboš Stríž /starosta obce/ pozval na zastupiteľstvo p. MUDr. Štefana Labuša, aby sa
vyjadril o fungovaní svojej ordinácie v obci
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – ľudia sa sťažujú na zástupy p. doktora Michalinu
v Turzovke
MUDr. Štefan Labuš /lekár v obci/ – nekončí a pokračuje ordinovať v obci naďalej,
zastupuje MUDr. Michalin v Turzovke, ak do budúcna ho bude musieť zastúpiť, tak to bude
riešiť tak ako doteraz, nakoľko u pána doktora sú pacienti aj z iných obcí nielen z Turzovky.
Dochádzka p. MUDr. Štefanovi Labušovi mu do Klokočova nevadí, pracuje tu rád a bude tu
pracovať i naďalej.
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ - oznámila, že Dubačovci z Hraničiek si naviezli na svoje
náklady škvaru – aby sa im neničila cesta , treba tento problém riešiť.
Ľuboš Stríž /starosta obce/ - pracovníčka Ing. Veronika Gajdičiarová –bude volať do Korne
–bude tam závora a každý, kto bude chcieť previesť drevo urobí sa preberajúci protokol.
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/- žiada nadstavbu jedálne, treba zavolať p. Lopatovi z
Komárna - či by nebola možnosť rozšíriť projekt - nadstavba jedálne a či by nebola možnosť
vybudovania kultúrnej miestnosti
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ - sa opýtala, či sa bude riešiť zatekanie budovy MŠ

Ľuboš Stríž /starosta obce/ - oboznámil OZ o zatekaní MŠ, sú dodržané podmienky, doporučil
vetranie a na vlastné náklady zriadiť vetracie priestory .
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – ak sa nebude dať dohodnúť s Biomasou tak sa tento
problém zmedializuje, napr. Lampáreň
Jozef Gacho /poslanec obce/ - požaduje osvetlenie vo Vrchpredmieri - výmena svetiel, ktoré
nesvietia
Ľuboš Stríž /starosta obce/ – treba zoznam svetiel, ktoré nesvietia, bude rekonštrukcia svetiel
z oblastí, kde ich je veľa tam sa presunú.
Jozef Gacho /poslanec obce/ - požiadavka : treba vybudovať prepust u Zajacov
Ľuboš Stríž /starosta obce/ – budúci týždeň sa uskutoční prevoz rúry a keď sa bude navážať
štrk, tak sa im tam poskytne
Jozef Gacho /poslanec obce/: požiadavka: rozhlas – ku Ondrejovi Papíkovi treba predlžiť
rozhlas a ako pokračuje bytovka
Ľuboš Stríž /starosta obce/ - bytovka na Hlaviciach budú ukončené práce do 30.5.2012
Jozef Gacho /poslanec obce/: sa pýta, čo s ihriskom a čo so zapnutím a vypnutím svetiel v
obci
Ing. Gajdičirová Veronika – zatiaľ budovanie ihriska, nepripadá do úvahy
Jozef Gacho /poslanec obce/: navrhuje: treba sa opätovne dohodnúť s občanmi - odpredaj
tohto pozemku
Ľuboš Stríž /starosta obce/ – ako prvotný problém musí riešiť rozšírenie cintorína
Ľuboš Stríž /starosta obce/ - zariadi večer zapnúť svetlá o 20:45 hod. a o 4:30 hod. vypnúť
svetlá
Jozef Gacho /poslanec obce/: čo so spevnením brehu za prevádzkou
Ľuboš Stríž /starosta obce - bude žiadať povodie Váhu na rekultiváciu brehu potoka, spevniť
breh, ak nie, tak až sa bude niečo navážať tak sa skrášli a upraví tento breh
Jozef Gacho /poslanec obce/ - cesta Javorová - treba tam riečny štrk - na spevnenie
- p. Gunčagu – nezbiera sa tam separovaný zber – treba separovať odpad a neberú sa vrecia
v tejto lokalite
Ľuboš Stríž /starosta obce/ – treba vyhlásiť dôvod, prečo nie je vyvezený. Občania musia
správne separovať odpad
Jozef Gacho /poslanec obce/ - z peňazí za odpredaj budov treba poriešiť cesty - vysporiadať
časť ciest

ZÁVER

Zástupca starostu poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
V Klokočove 27.04.2012

Overovatelia:

Jarmila Tabačíková

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

Jozef Gacho

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

starosta obce
Ľuboš Stríž

