
 
Zápisnica z 15. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa  

08. marca 2013  
 

 
Pätnáste zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Klokočov Ľuboš 
Stríž. Skonštatoval, že z počtu poslancov 9 je prítomných 9 poslancov, čiže zastupiteľstvo je 
uznášania schopné. 
 
Voľba návrhovej komisie a overovateľov 
 
Návrhová komisia:  Jarmila Tabačíková, Jana Foldinová 
Overovatelia:   Jozef Gacho, Pavol Dedič 
Zapisovateľka: PhDr. Katarína Plešivčáková 
 
Hostia:        Ing. Jarmila Krišťáková  - riaditeľka ZŠ 
                    Bc. Ingrid Časnochová – riaditeľka MŠ 
                    Mgr. Ladislav Dorociak – riaditeľ CVČ 
                    Anna Vravníková – riaditeľka ZpS Zákopčie 
 Občania :   Mgr. Mária Bieliková 
                    Anna Gregorová 
                    Mária Stuchlíková 
                    Vlasta Čeplová 
                    Anna Gulčíková 
 
Následne prečítal program rokovania OZ, opýtal sa prítomných, či má niekto doplňujúci bod 
do programu. Pán starosta a OZ súhlasili, aby v programe OZ: bod č. 21 -  Správu OHZ na 
žiadosť veliteľa Jána Hrušku bol presunutý na začiatok rokovania OZ. Pán starosta doplnil do 
programu OZ bod  č. 23 - Informáciu o návrhu prestavby bývalej  ZŠ Hlavice č. 1082 na 
bytové zariadenie, kde je potrebné prijať uznesenie. Keďže poslanci nemali žiaden doplňujúci 
bod, program rokovania bol jednohlasne schválený. 
 
Obecné zastupiteľstvo schválilo   program rokovania a prijalo uznesenie č. 201/2013 
 
Bod č. 5  
 
Ľuboš Stríž – starosta  – sa opýtal OZ či sú pripomienky k správe o  plnení  uznesení zo dňa 
14.12. 2012 
Obecné zastupiteľstvo nemalo k plneniu prijatých uznesení zo 14. OZ zo dňa 14.12.2012 
žiadne pripomienky   
 
 Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 202/2013 a zobralo na vedomie: 
 Správu o plnení uznesení prijatých na 14. zasadnutí OZ ako i n f o r m a t í v n u 
 
Bod č. 6 
 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/ – oboznámila OZ o stanovisku hlavného kontrolóra 
k návrhu rozpočtu a odporučila schváliť návrh rozpočtu obce na rok 2013 



      
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 203/2013 a zobralo na vedomie: 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu Obce Klokočov na rok    
2013 
 
Bod č. 21 
  
Ľuboš Stríž – starosta - poďakoval za činnosť OHZ Klokočov, ďakuje všetkým členom 
OHZ  za prácu, ktorú doteraz vykonávali  a želá si,  aby aj naďalej bola zachovaná ich 
spolupráca 
Ján Hruška /veliteľ OHZ/  – oboznámil OZ o činnosti  v správe OHZ Klokočov za rok 2012 
- má pripomienky k navrhovanému rozpočtu z obce, lebo postupne by chcel niečo opraviť na 
budove hasičskej zbrojnice 
Ľuboš Stríž  /starosta/  – v hasičskej zbrojnici Vám chýba sociálne zariadenie,  budeme sa 
snažiť Vám  pomôcť pri opravách budovy 
Vlasta Kašíková /poslankyňa/ -- navrhla,  že ide sa rušiť jeden  účet obce, nech obec posiela 
1/12   rozpočtu pre hasičov  na účet, aby si s ním mohli disponovať  
Alena Brezinová /pracovníčka obce/-  dal by sa  zriadiť podúčet a  na podúčet sa im môže 
posielať  1/12 z výšky ich rozpočtu, ale bude sa im posielať  1/12 podľa výšky prijatého 
mesačného výnosu dane, ktorá nie je pevne stanovená 
Pavol Polka /poslanec/ - súhlasí, nech majú svoj účet, v zime nemôžu otvoriť dvere 
v hasičskej zbrojnici, je potrebné aby si tam zakúpili nové dvere 
Ľuboš Stríž – starosta  – k výške rozpočtu pre OHZ sa OZ ešte vyjadrí  pri schvaľovaní 
rozpočtu v bode č. 7    
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo znesenie č. 204/2013  a schválilo: 
Zriadenie podúčtu pre OHZ Klokočov, na ktorý sa bude mesačne odvádzať 1/12 z výšky 
schváleného rozpočtu pre OHZ - podľa výšky prijatého mesačného výnosu dane, ktorá nie 
je pevne stanovená. S disponovaním tohto účtu bude poverený veliteľ OHZ Ján Hruška  
Termín: do 30.3.2013 
Zodpovedný:  správa obce 
 
 
Ing. Tibor Michálek / poslanec obce/   - v roku 2012 malo OHZ  Klokočov rozpočet 5000 
Eur, nech je v sume približne ako majú okolité obce. Navrhuje nech zasadne komisia dopravy 
a výstavby a nech navrhne, čo treba rekonštruovať na hasičskej zbrojnici a potom OZ 
odsúhlasí, čo sa bude  robiť ako prvé 
 
OZ s týmto návrhom súhlasilo 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo znesenie č. 205/2013  a uložilo: 
Komisii dopravy a výstavby, aby vypracovala návrh plánu rekonštrukcie hasičskej zbrojnice  
Termín: do ďalšieho riadneho zasadnutia OZ 
Zodpovedný: komisia dopravy a výstavby  
 
 
  
 
 



Bod č.  12 
 
Ľuboš Stríž / starosta/  – privítal  na zasadnutí OZ p. riaditeľku Annu  Vravníkovú – 
riaditeľku ZpS Zákopčie a upovedomil OZ o tom, že by bol rád, aby táto budova plnila svoj 
účel a od 1. 6. 2013 aby fungoval Domov pre seniorov v Klokočove 
Anna Vravníková – riaditeľka ZpS Zákopčie sa predstavila a oboznámila OZ o svojom 
zámere prenajať od obce Klokočov budovu bývalej  MŠ Hlavice. 
Budova bývalej MŠ Hlavice  je veľmi pekná, je pre seniorov výhodná, lebo seniori budú 
ubytovaní  len na jednom poschodí. Keďže, by sa neuživilo toto zariadenie len s kapacitou pre 
 10 -  tich ľudí, bude  to  pobočka Zákopčia, plus denný stacionár, kde by mohli byť klienti len 
cez deň.  V zariadení na Zákopčí platia za pobyt cca 230 Eur, chodiaci klienti a  ležiaci klienti 
cca 300 Eur 
Na začiatku  by finančne  pomohla obec, treba vyzvať občanov, že to, čo nepotrebujú, tak 
nám môžu darovať do zariadenia. V krátkosti informovala OZ o všetkom, čo treba zariadiť 
aby sa toto zariadenie mohlo 1.6.2013 otvoriť:      
- treba tam urobiť elektrické kúrenie, 2 sprchy, 2 WC 
- cca 3000 Eur treba  investovať na kúrenie 
 - musia sa znížiť stropy a prerobiť elektrika 
- treba urobiť priečky so sadrokartónu  
- tento rok by sa urobili  aspoň 3 izby 
- musí byť  vypracovaná projektová dokumentácia 
-  nech sa tam ide pozrieť komisia dopravy a výstavby a pozrie si, čo treba prerábať. 
- variť by sa malo priamo v zariadení  
- budú tam zamestnaní 4 pracovníci, uprednostní pracovníkov z obce, pokiaľ budú mať         
  záujem 
-  tento rok  musíme zariadenie otvoriť, lebo musíme dostať  na toto zariadenie dotáciu  
Mirka Fujaková/ zamestnakyňa obce/ – dotácia sa dostane na človeka,  iba  na toho, ktorý 
bude mať 4. stupeň odkázanosti, ostatní môžu ísť do zariadenia, ale musia si doplácať pobyt 
v zariadení. Postup pri záujme o umiestnenie do tohto zariadenia bude nasledovný:   
 
Záujemci do zariadenia pre seniorov si môžu vyzdvihnúť žiadosť na Obecnom úrade. 
Skôr ako bude vydané rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu poskytovanú v 
zariadení pre seniorov musí byť vykonané sociálne šetrenie a  vydaný posudok o 
odkázanosti vypracovaný na základe lekárskeho posúdenia. V zariadení pre seniorov sa 
poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná 
na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV.  Posudková 
činnosť sa nevykonáva u fyzickej osoby, ktorá bude platiť úhradu za sociálnu službu 
najmenej vo výške ekonomicky oprávnených nákladov a je odkázaná na pomoc inej 
fyzickej osoby.   
 
Ľuboš Stríž / starosta/   – bude sa vyhlasovať  v rozhlase   o otvorení tohto zariadenia, aby tí 
čo chcú byť umiestnení v tomto zariadení, boli dostatočne informovaní o podmienkach 
umiestnenia. Tento oznam sa dá aj na internetovú stránku obce. Prosí všetkých sponzorov pre 
toto zariadenie, aby od dnešného dňa  prispievali, materiálne, finančne, nájdu sa aj  priestory 
na OU – kde sa to bude skladovať. Zároveň poprosil poslancov, aby informovali ľudí o 
žiadostiach o poskytnutí soc. služby, ktoré bude  vybavovať p. Miroslava Fujaková, 
pracovníčka OÚ  - trvá to aj 2 mesiace, kým sa všetko vybaví. Treba informovať ľudí 
o otvorení  tohto  zariadenia v našej obci od 1.6.2013.   
Nakoniec poďakoval riaditeľke  p. Anne Vravníkovej a poprial jej veľa síl pri zriadení 
Domova pre seniorov v obci Klokočov a teší sa na ďalšiu spoluprácu 



 
Obecné zastupiteľstvo prijalo znesenie č. 206/2013  a schválilo: 
Zámer prenajať majetok obce Klokočov budovu bývalej MŠ Hlavice č. s. 542 vrátane   
príslušenstva a pozemkov parc. č. 7195 a 7196 v k. ú. Klokočov z dôvodu osobitného 
zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  
v znení neskorších právnych predpisov  
 subjektu: Dom sv. Alžbety Zákopčie, n. o. , zast. Annou Vravníkovou riaditeľkou ZpS, 
 Stred 827, 023 11 Zákopčie, IČO: 42167787 
 za účelom: rozšírenie už existujúceho zariadenia pre seniorov v Zákopčí 
 doba nájmu: 20 rokov odo dňa uzatvorenia nájomnej zmluvy 
 cena nájmu:  1,00  Eur /rok 
  
 Za dôvody hodné osobitého zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č.  
138/1991  
 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov sa považuje to, že by došlo  
 k rozšíreniu  už existujúceho  zariadenia pre seniorov v Zákopčí a k vytvoreniu denného    
 stacionára, ktoré by slúžilo hlavne pre obyvateľov obce Klokočov. Uvedené zariadenie  
 by prevádzkovala  nezisková organizácia, ktorá netvorí zisk z prevádzkovania zariadenia.   
 
Bod č. 7 
 
Vlasta Kašíková /poslankyňa/  - informovala OZ, že zasadala finančná komisia  k návrhu 
rozpočtu a navrhla: 
- výnos dane je zverejnený na internete vo vyššej sume  a v rozpočte je v nižšej sume –výnos 
dane je skrátený o 5 % - zo  sumy 491 470 Eur na sumu  466 378 Eur, v prípade ak prídu 
financie od štátu a bude dodržaný výnos  dane na rok 2013 tak potom OÚ spolu s poslancami 
upraví túto položku v  rozpočte a použije sa na kapitálové výdavky pre občanov 
- aké úsporné opatrenia  boli na obci na mzdách a požaduje doložiť do 30.3.2013 finančnej 
komisii  písomné návrhy 
-finančné prostriedky pre školské zariadenia  podľa návrhu od obce sú nepostačujúce finančná 
komisia odporúča upraviť v rozpočte na sumu 122 928, 90 Eur , nakoľko štát na rok 2013 
radikálne znížil dotácie pre ŠJ, a CVČ a je nutné presunúť financie do ŠKD  a časť z MŠ, lebo 
nie je zohľadnené v rozpočte stravovanie  detí v MŠ ,  
- rozšíriť verejný rozhlas do Rieky Kyčery do Zajacov – treba navýšiť rozpočet aspoň do  
3000 Eur, aby sa to dorobilo  
- ako  je doriešený nákup  frézy 
Ľuboš Stríž / starosta/ - poznamenal: 

• Ministerstvo financií SR pripravilo memorandum na rok 2013 medzi Vládou 
Slovenskej republiky a Združením miest a obcí Slovenska. Vláda SR v ňom zaväzuje 
obce, aby ušetrili 10 % z bežných výdavkov a 5 % výdavkov zo mzdových výdavkov 
oproti minulého roku.  

• Snem Združenia miest a obcí Kysúc, ktorý sa konal 16.10.2012 v Čadci poukázal 
na mnohé závažné skutočnosti, ktoré ohrozujú chod našich miest a obcí.    
Ministerstvo financií SR pripravilo memorandum o spolupráci pri  uplatňovaní 
rozpočtovej politiky  orientovanej na zabezpečenie finančnej stability verejného 
sektora na rok  2013 medzi Vládou Slovenskej republiky a Združením miest a obcí 
Slovenska. Tento dokument, aj keď má iba odporúčací charakter, je pre mestá a obce 
značne nevyhovujúci. Vláda SR v ňom zaväzuje obce, aby ušetrili v budúcom roku 



10 % z bežných (verejné osvetlenie, zimná údržba, odvoz smeti, kosenie, školstvo, 
šport...) a 5 % zo mzdových výdavkov obce oproti minulému roku. Starostovia 
vykonávajú úsporné opatrenia v obciach už od začiatku krízy, teda najmenej 4 roky a 
teraz už niet priestor na ďalšie šetrenie. ZMOK jednoznačne odmietol memorandum 
v znení akom ho pripravilo MF SR.  V minulom roku, keď štát žiadal mestá a obce 
podieľať sa na konsolidácii verejných financií, obce sa vzdali podielu z výberu dane 
z príjmu fyzických osôb (FO), z ktorého sú obce financované. V praxi to znamená, 
že predtým obciam prislúchalo 70,3 % z vybratej dane z príjmu FO a tento rok sa 
podiel pre obe znížil na 65,4 %, teda mestá a obce dosali menej o 100 miliónov EUR. 
Spolu s tým v roku 2012 nastal prepad vo výberu dane z príjmu FO, a tak obce už 
tento rok dostali menej o ďalších 60 miliónov EUR ako mali pôvodne naplánované v 
štátnom rozpočte. Zníženie podielu financií pre obce o takýto veľký balík peňazí je 
už poznateľné pri samotnom chode miest a obcí. Ďalší prepad, prípadne šetrenie, by 
poznačilo výkon samosprávnych funkcií miest a obcí.  
ZMOK žiada zvolať mimoriadny celoslovenský snem ZMOS, ktorý by vzniesol 
požiadavky miest a obcí voči štátnemu rozpočtu:  
1. Žiada zvýšiť podiel pre mestá a obce z výnosu dane z príjmov FO z terajších 
65,4 % na pôvodných 70,3%.  
2. Žiada Vládu SR preplácať žiadosti o platby z uskutočnených projektov z 
fondov Európskej únie v lehote maximálne 90 dní od schválenej žiadosti o 
platbu. V prípade ak sa táto platby neuskutoční žiadajú starostovia preplatenie 
úrokov z úverov, ktoré si na krytie projektov z fondov EÚ museli mestá a obce 
vziať.  
Primátori a starostovia okresu Čadca rokovali aj o pripravovanej reforme štátnej 
správy, v rámci ktorej by sa obce okresu Kysucké nové Mesto dostali správne pod 
Žilinu a Kysuce by tak netvorili spoločný celok. ZMOK žiada zachovanie regiónu 
Kysúc (okresov Čadca a Kysucké nové Mesto). Taktiež požaduje, aby  reforma 
štátnej správy prebehla na princípe subsidiarity a zohľadňovala myšlienku „verejná 
správa bližšie k občanovi“. 

•   prepúšťanie je veľmi chúlostivá vec, v dnešnej dobe je problém si nájsť prácu a na 
OÚ  máme  evidovaných veľmi veľa žiadostí o zamestnanie  

•  ideme v obci budovať domov pre seniorov, tam budú potrebné peniaze. Znížil sa 
úväzok jednému prevádzkovému zamestnancovi – tam bude rezerva a nebudú sa 
preplácať nadčasy,  ale je to len dočasné riešenie   

Anna Koniarová /pracovníčka obce - urobili sa zmeny a približná kalkulácia mzdových 
nákladov na rok 2013 bude vo výške  11,5 %. Výška mzdových nákladov bude upravená pri 
najbližšej úprave rozpočtu 
Jozef Gacho /poslanec/   – sa opýtal,  že keď  sa nebudú platiť nadčasy, či sa musí  znižovať 
úväzok  
Pavol Dedič -  sa prikláňa k názoru, že ak štát bude na rok chcieť ušetriť zase 5 %, ako to 
budeme riešiť , keď máme teraz už 11,5 %   
Ľuboš Stríž / starosta/ - odpovedal, že nikoho neprepustil, len sa znížil úväzok, budú prijatý 
VPP pracovníci z ÚPSVaR -  na leto postačia   
Veronika Haferová /poslankyňa/ - podľa jej názoru, treba ešte zvážiť zníženie úväzku 
zamestnancovi a upozornila na to, že ak bude niekto prepustený, aby nebol prijatý nový 
zamestnanec 
Ľuboš Stríž / starosta/ - poznamenal, že každá obec zvyšuje nájmy, len obec Klokočov 
znížila ceny nájmu  
Ing. Tibor Michálek / poslanec obce/    – požaduje byť prítomný  a pozvaný na zasadnutia 
finančnej komisie  



Vlasta Kašíková /poslankyňa/ - súhlasí s pozvaním p. Ing.  Tibora  Michálka na zasadnutie 
finančnej komisie 
Ľuboš Stríž / starosta/ - k požiadavke verejného rozhlasu finančnej komisie: riešil tento 
problém už s p. Sebechlebským, buď by sa vybudoval cez internet, alebo najlepší systém by 
bol bezdrôtový systém ako v Riečkach - bude sa tomu venovať 
Ing. Tibor Michálek / poslanec obce/ – bolo by dobré v obci  skúsiť spustiť rozhlas cez 
internet, treba  zistiť ceny  
Ľuboš Stríž / starosta/ - odpoveď FK - fréza:  
 -  je obci prospešná,  námestie je vyfrézované 
-  do budúcnosti je potrebná  aj multikára, tiež by bola veľmi  prospešná obci, plánuje sa kúpa 
ale zatiaľ ju máme požičanú a uvidíme ako sa nám osvedčí  
Veronika Haferová /poslankyňa/ -  sa opýtala,  koľko vydrží pracovník pracovať za frézou 
Ľuboš Stríž  /starosta/ -  námestie je vyfrézované  za 1, 5 hodiny a za frézou vydrží  
pracovať 8 hodín 
Pavol Dedič  /poslanec/ – upozornil, že  treba do budúcna povedať, čo sa ide kupovať, cena 
frézy je to dosť vysoká položka a treba to vždy  prekonzultovať aj s poslancami 
Ľuboš Stríž / starosta/  –odpovedal na to, že  keď  zabezpečil OÚ - Tatru 815, alebo osobné 
auto mitshubishi,  zadarmo, vtedy nikto nič nepovedal  
 
 Bod. č 7   A/ 
  
 Alena Brezinová /pracovníčka obce : oboznámila OZ s programovým  rozpočtom  obce 
2013 – 2015 
Ľuboš Stríž / starosta/  poznamenal k rozpočtu hasičom, že požadujú spolu: 17 350 Eur, je to 
dosť vysoká suma. Opravy áut – urobia pracovníci na OU – ušetrí sa 4000 Eur , prvou 
prioritou bude odvodnenie budovy hasičskej zbrojnice. Pokiaľ budú potrebovať obecnú 
techniku, tak  je k dispozícii. Po zisťovaní  výšky schváleného rozpočtu pre OHZ z okolitých 
obcí sme zistili nasledovné: 
- obec Korňa -  7000 Eur 
- obec Vysoká -  4800 Eur  /majú spolu zriadené 2 DHZ/ 
- obec Makov -  7467 Eur 
- obec Podvysoká -  1300 Eur  
- obec Olešná  - 4200 Eur 
Ján Hruška /veliteľ OHZ/  - treba urobiť aj izoláciu, nech sa príde pozrieť na hasičskú 
zbrojnicu komisia dopravy a výstavby  a určí priority, čo sa bude robiť 
Ing. Tibor Michálek / poslanec obce/  – navrhol, nech si dajú vypracovať cenové ponuky  
Ján Hruška /veliteľ OHZ/  – požiadal, že keď sú žiadanky na výjazd, či by sa nedalo 
prispievať aj na stravné  
Ľuboš Stríž / starosta/ - nech sa to robí tak, že  za štartovné nech dostanú aj stravu 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/ – sa opýtala že, keď sa robí súťaž v obci,  tak, čo  sa 
robí  za štartovné ktoré dostanú 
Ľuboš Stríž / starosta/   – určil pracovníčku A. Brezinovúá, ktorá zistí, ako to je  so stravou 
v iných obciach, keď je hasičská súťaž 
Jozef Gacho /poslanec/ - treba ešte znížiť financie aj v ostatných položkách, zásahy robia 
stále tí istí, tak hlavne až majú oblečenie, tí, čo robia zásahy 
Ľuboš Stríž / starosta/  - navrhol  rozpočet pre hasičov :10 000 Eur 
Ján Hruška /veliteľ OHZ/  - nech je 1/12 mesačne z ich rozpočtu zasielaná na podúčet a  
nech sa  už opravuje požiarna zbrojnica 
Veronika Haferová /poslankyňa/  : navrhla  úpravu rozpočtu  na 12 000 Eur pre hasičov  a 
OZ s týmto návrhom  súhlasilo 



Alena Brezinová /pracovníčka obce/ - sa opýtala. čo bude robiť, keď prídu nízke 
bezpodielové dane od štátu , najmä v letných mesiacoch, ako potom  pošle 1/12  z rozpočtu 
hasičom – bude porušené uznesenie 
Ľuboš Stríž / starosta/  navrhuje ak prídu 100 % bezpodielové dane, bude vyplatená 1/12 
z rozpočtu hasičov na podúčet, inak budú financie zasielané na podúčet  podľa výšky 
prijatého mesačného výnosu dane, ktorá nie je pevne stanovená. 
 
Obecné zastupiteľstvo súhlasilo s doplnením do uznesenia č. 204/2013:  - podľa výšky 
prijatého mesačného výnosu dane, ktorá nie je pevne stanovená. 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo znesenie č. 207/2013  a schválilo: 
 
A/ Programový rozpočet na rok 2013: 
  
     Obce Klokočov  na rok 2013 s úpravami 
 
 ZŠ  
 
Alena Brezinová /pracovníčka obce/  – oboznámila OZ o financovaní školských zariadení 
na území obce Klokočov na rok 2013 a predložila im návrh 
Ing. Jarmila Kriš ťáková /riaditeľka ZŠ/  – ide jej hlavne  o rozpočet ŠKD a ŠJ 
- upozornila, že  dlhodobo má  na PN zamestnankyňu ŠKD, mala z ÚPSVaR zamestnankyňu  
a ušetrila na mzde, treba  zakúpiť v školskom klube počítač – bola by veľmi rada, keby 
navrhnutá  suma 15 913 Eur  ostala 
Ľuboš Stríž / starosta/ - je rozdiel v rozpočtoch  ŠKD: škola dala návrh :  15 913 Eur a obec 
dala návrh -  14 900 Eur – OZ súhlasí s návrhom obce 
 
           Školský klub detí Klokočov   s úpravami  - 14 900 Eur 
 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/  – upozornila na  položka odmeny – je to nenároková 
položka, treba ju dať vtedy, keď  škola ušetrí. Ak si OZ požaduje podrobný rozpočet školy, 
musíte ho OZ predložiť  
Ing. Tibor Michálek / poslanec obce/    – teraz je taký trend, že sa zlučuje ZŠ, MŠ, CVČ  - 
hľadajme tu úspory a hľadajme tisíce 
Ľuboš Stríž / starosta/ - aj v okolitých obciach pokračujú týmto trendom, lebo treba 
zoptimalizovať náklady, lebo je menej detí a musíme  šetriť. Škola je už  vybudovaná a je vo 
veľmi   dobrom technickom stave  
OZ súhlasilo s návrhom na rozpočet ZŠ v sume 314 318 Eur  
 
          Základná škola Klokočov  - 314 318 Eur 
 
 ŠJ 
 
Ing. Jarmila Kriš ťáková /riaditeľka ZŠ/ – oboznámila OZ,  že škola už  nedostáva od CVČ 
žiadne príjmy 
- od 1.1.2013  je v ŠJ  prepustená jedna pracovná sila 
- v súčasnosti pracujú v ŠJ 2 pracovné sily – 1 pracovná sila  pracuje na  celý  úväzok a 1 
pracovná sila pracuje na polovičný úväzok 
 



OZ sa dohodlo na rozpočte pre ŠJ:  výpočet :  32209 Eur -   mínus položky : odmeny -  250 
Eur a  údržba budov – 575 Eur,  spolu na rozpočet ŠJ navrhlo::  31384 Eur   
 
          Školská jedáleň Klokočov s úpravami     -    31 384 Eur 
 
 MŠ 
 
Bc. Ingrid Časnochová /riaditeľka MŠ/ – predložila svoj návrh  a nesúhlasí s návrhom obce 
o krátení rozpočtu pre MŠ 
Vlasta Kašíková /poslankyňa/  – sú tam dve triedy, nie je to reálne - kúrenie je tam aj 
telocvičňa, ktorá sa stále vykuruje, voda - nie je tam merač na vodu  
Ľuboš Stríž / starosta/  – po zrušení MŠ Hlavice, sme neušetrili na nákladoch, bolo by dobré 
namontovať podružný merač pre škôlku na elektrinu, aby bola merateľná a ešte sa pokúsi 
o namontovanie vodomeru do MŠ – bolo by to  výhodné riešenie 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/   – sa priklonila k názoru, že  treba zlúčiť  ZŠ, MŠ 
a CVČ a hľadať úspory    
Ľuboš Stríž / starosta/  - na budúce zasadnutie OZ dáme vypracovať analýzu na ušetrenie 
nákladov, pokiaľ by sme zlúčili MŠ, CVČ, ZŠ  - bude jeden riaditeľ a zástupca 
- OZ navrhlo zmeniť v položke: Knihy, čas., učebné pom. -  2600 Eur  na  sumu 1500 Eur , 
odobralo z tejto položky 1100 Eur, spolu OZ navrhlo : 50 000 Eur rozpočet pre MŠ 
 
             Materská  škola  Klokočov s úpravami -   50 000 Eur 
 
CVČ  
 
Mgr. Ladislav Dorociak – riaditeľ CVČ- predložil rozpočet CVČ v sume  21 840 Eur - 
s týmto návrhom OZ súhlasilo 
Ľuboš Stríž / starosta/   – poznamenal, že je  prednejšie, aby deti boli v CVČ a nie na ulici  
 
             Centrum voľného času Klokočov   -  21 840 Eur    
 
B/ Programový rozpočet na roky 2014 - 2015 
 
Vlasta Kašíková /poslankyňa/ – poznamenala, že všetky pripomienky k rozpočtu treba 
zakomponovať do rozpočtu obce 
Alena Brezinová /pracovníčka obce/   poznamenala k rozpočtu: 
  883861 Eur  - bežné výdavky 
  146 270 Eur – je prebytok v rozpočte 
Vlasta Kašíková /poslankyňa/   - z rozpočtu treba dať do Domova pre seniorov  10 000 Eur 
– kapitálové výdavky, prebytok v rozpočte  ostane 136 270 Eur 
Ľuboš Stríž / starosta/ - dáme oznam na internet o zriadení Domova pre seniorov v 
Klokočove, bude sa  to aj vyhlasovať a ak sa nenájdu klienti obce, zverejníme to ďalej 
Ľuboš Stríž / starosta  – je možnosť začať s výstavbou  a rekonštrukciou bývalej budovy ZŠ 
na Hlaviciach na budúci rok, tak tento rok sa nebudú vyčleňovať financie  rozpočtu  
- od hlavnej cesty ku Pavlovi Šamajovi – bude tento rok dorobená cesta 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/ – navrhuje namontovať svetlá po vodáreň vo 
Vrchpredmieri, z ušetreného rozpočtu školy – 4000 Eur, potom nech sa dorieši rozhlas 
smerom na Doroťanku a k vodárni. Sľúbili sme aj pani Kataríne Marcovej z Hlavíc 
osvetlenie, treba to realizovať  



Ľuboš Stríž / starosta  – nech p. Polka predloží na budúce OZ cenovú  kalkuláciu  na 
osvetlenie Vrchpredmier a z rozpočtu navrhuje  dať  4000 Eur –  s týmto návrhom OZ 
súhlasilo 
Jarmila Tabačíková /poslankyňa/  – navrhla OZ, či by nebolo možné rozšíriť vianočnú 
výzdobu aj po obci, po stĺpoch   
Pavol Polka /poslanec/  – navrhuje vymeniť staré lampy za nové, aby bolo šetrnejšie 
osvetlenie v obci 
 
 
B/   Obecné zastupiteľstvo zobralo  na vedomie: 
 
Programový  rozpočet na roky 2014 - 2015 
 
Bod č. 16 
 
Alena Brezinová /pracovníčka obce/ -  oboznámila OZ  a predložila  Novelizáciu č. 4/2013 
– 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  
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo znesenie č. 208/2013  a schválilo: 
Novelizáciu č. 4/2013 – 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  
 
Bod č. 11 
BIOMASA   
 
- Ľuboš Stríž /starosta/ - oboznámil OZ ohľadom problému kúrenia BIOMASY:  
- v stredu 13. 3 2013 bude členská schôdza BIOMASY 
- právnik z Bratislavy, spracoval právnu analýzu vystúpenia zo združenia BIOMASY, 
nakoľko dňa 14.2.2013 bola pracovná porada v Klokočove, ktorej sa zúčastnil  aj  tento 
právnik  z Bratislavy 
- aby nás BIOMASA  nedala na súd –  treba skúsiť naposledy v stredu 13.3.2013,  ak sa bude 
dať s BIOMASOU  dohodnúť 
- bol tu pozvaný aj odborník – urobila sa spoločne obhliadku a navrhol zvlášť kúrenie tejto     
budovy OÚ, ZŠ, bytovky – všetko vybudovať samostatne 
- je viditeľná strata tepla, máme nafotené aj  fotografie  
- do budúcnosti tieto straty je možné vymáhať od BIOMASY a vrátiť nájomníkom bytov 
financie 
- máme približne 40 %  straty tepla 
-odborník, ktorý už urobil obhliadku bude pozvaný na nasledujúce zasadnutie OZ, aby nás 
oboznámil o približnej kalkulácii výmenou kotlov  
Ing Tibor Michálek a Martina Michálková /poslanec a poslankyňa/-  máme približne 
40 %  straty tepla a z ostatných 60 % je p. Židek predražený 
Návrhy riešenia: 
OÚ a ZŠ si zakúpi samostatne kotol  za 150 000 Eur, lebo cca 150 000 Eur stojí  jeden kotol   
Bytovky - možnosti: 
-  kúriť elektrikou -  konventormi 
- kúriť uhlím cca za 10 000 Eur, urobiť samostatné kúrenie  
- treba sa informovať o úvere  
- skončíme s odberom tepla od Biomasy, spotreba bude - 0 



- do konca marca  2013 sa musíme rozhodnúť, čo ďalej 
- ak si Biomasa nezoberie kotol urobíme si  svoj kotol vedľa ich kotla   
- dá sa usporiť 30 000 Eur ročne až 40 000 Eur ročne na kúrení, ak nebudeme kúriť 
BIOMASOU 
- je možné dať si namontovať peletový kotol  
- sadnúť si treba s jedným človekom z bytovky, ktorý bude zastupovať v tejto veci a hľadať 
riešenia  problému kúrenia BIOMASA 
Veronika Haferová /poslankyňa/  –  navrhla, že treba dať žiadosť o ukončení zmluvy s 
Biomasou a chce byť zúčastnená na členskej schôdzi  s Biomasou dňa 13.3.2013 
 Ľuboš Stríž /starosta/  – nikto nevie, aké bude mať obec dôsledky, ak vystúpi zo združenia 
BIOMASA, samozrejme súhlasí s účasťou poslankyne p. Veroniky Haferovej na členskej 
schôdzi  BIOMASA, ktorá sa bude konať dňa 13.3.2013   
 
Pavol Polka a Ing. Tibor Michálek /poslanci/: navrhujú odpojiť kotol Biomasy 
 
 OZ  žiada, aby bolo informované o priebehu výročnej členskej schôdze  BIOMASY zo dňa 
13.3. 2013  
 
Ing. Tibor Michálek   – nech si každý preštuduje právnu analýzu vystúpenia zo združenia 
Biomasy a potom je možné riešiť tento problém  a do konca marca treba zvolať mimoriadne 
OZ a odhlasovať áno, alebo nie za vystúpenie z BIOMASY 
 
Bod č. 15   
 
Alena Brezinová /pracovníčka obce/ -  oboznámila OZ a predložila úpravu č. 4 VZN 
 č. 4/2008  o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Klokočov  
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo znesenie č. 209/2013  a schválilo: 
Úpravu č. 4 VZN č. 4/2008  o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách         
 a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Klokočov  
 
 
Bod. č. 17  
 
Ing. Veronika Gajdi čiarová /pracovníčka obce/ - oboznámila OZ o tom, že uznesením č. 
195/2012 zo dňa 14.12. 2012 bol prerokovaný  a schválený zámer odpredať pozemok 
z dôvodu osobitného zreteľa parcely CKN 3627/6 – ostatné plochy o výmere 70 m2 p. 
Rudinskému Pavlovi, bytom Klokočov – Kornica č. 889. Zámer odpredaja bol vyvesený na 
úradných tabuliach obce a na internetovej stránke obce dňa 4. 2. 2013. Je  potrebné, aby bol 
uskutočnený odpredaj pozemku CKN 3627/6 – ostatné plochy o výmere 70 m2 – Rudinský 
Pavol, Klokočov – Kornica č. 889 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo znesenie č. 210/2013: 
A/ S ch v a ľ u j e  
    Prevod majetku Obce Klokočov z dôvodu osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 8 písm. e) 
    zákona č. 138/ 1991 Zb. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov odpredajom  parc.  
  CKN 3627/6 – ostatné plochy o výmere 70 m2, ktorá vznikla na základe geometrického 
  plánu č. 32/2012, vyhotoveným Bc. Jánom Jančíkom, overený Správou katastra pod č. 
  377/2012 žiadateľovi Pavlovi Rudinskému, bytom Klokočov – Kornica č. 889 za cenu 
  2,32 eur/ m2 za účelom vysporiadania vlastníckych vzťahov. 
  Podmienky odpredaja: 
  Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že na parcele, ktorá je predmetom zmluvy sa pod  
 zemským povrchom nachádzajú ťarchy ako je hlavná trasa obecného vodovodu a vodo –  
 vodná prípojka k nehnuteľnosti č. 236, ktoré predstavujú vecné zákonné obmedzenia 
 vlastníka parcely. Kupujúci má povinnosť po nadobudnutí vlastníckeho práva               
k predmetu zmluvy nebrániť v prevádzkovaní a užívaní obecného vodovodu a vodovodnej   
prípojky,  ktorá sa nachádza na parcele. 
 
B/ Ž i a d a 
     Zabezpečiť spísanie  kúpnopredajnej zmluvy v zmysle schváleného uznesenia. 
     Náklady spojené so spísaním kúpnopredajnej zmluvy a návrh na vklad do katastra  
     nehnuteľnosti hradí kupujúci. 
 
     zodpovedná: správa obce 
 
 
Bod č. 18  
 
 Ing. Veronika Gajdičiarová /pracovníčka obce/ - oboznámila OZ o tom, že uznesením č. 
196/2012 zo dňa 14.12. 2012 bol prerokovaný  a schválený zámer odpredať  pozemok 
z dôvodu osobitného zreteľa parcely CKN 3627/7 – ostatné plochy o výmere 33 m2 p. Petrovi 
Broschovi a manž. Adele, rod. Koždoňová, obaja bytom Klokočov – Kornica č. 1035. Zámer 
odpredaja bol vyvesený na úradných tabuliach obce a na internetovej stránke obce dňa 4. 2. 
2013. Je potrebné, aby bol uskutočnený odpredaj pozemku CKN 3627/7 – ostatné plochy 
o výmere 33 m2 – Petr Brosch a manž. Adela Broschová, rod. Koždoňová, obaja bytom 
Klokočov - Kornica č. 1035 
 
Obecné zastupiteľstvo schválilo uznesenie č. 211/2013: 
 
A/ S ch v a ľ u j e  
     Prevod majetku Obce Klokočov z dôvodu osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 8 písm. e) 
     zákona č. 138/ 1991 Zb.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov odpredajom  parc.  
     CKN 3627/7 – ostatné plochy o výmere 33 m2, ktorá vznikla na základe geometrického 
     plánu č. 101/2012, vyhotoveným Bc. Jánom Jančíkom, overený Správou katastra pod č. 
     1080/2012 žiadateľom Petrovi Broschovi a manž. Adele Broschovej, rod. Koždoňová, 
     obaja bytom Klokočov – Kornica č. 1035 za cenu 2,32 eur/ m2 za účelom vysporiadania 
     vlastníckych vzťahov. 
     Podmienky odpredaja: 
     Kupujúci berú na vedomie skutočnosť, že na parcele, ktorá je predmetom zmluvy sa pod  
     zemským povrchom nachádza ťarcha ako je hlavná trasa obecného vodovodu, ktorá 



     predstavuje vecné zákonné obmedzenie vlastníkov parcely. Kupujúci majú povinnosť po 
     nadobudnutí vlastníckeho práva k predmetu zmluvy nebrániť v prevádzkovaní a užívaní  
     obecného vodovodu, ktorý sa nachádza na parcele. 
 
 
B/ Ž i a d a 
  Zabezpečiť spísanie  kúpnopredajnej zmluvy v zmysle schváleného uznesenia. 
 Náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu, so spísaním kúpnopredajnej zmluvy 
a návrh na vklad do katastra nehnuteľnosti hradia kupujúci. 

 
     zodpovedná: správa obce 
 
Bo č. 19 
 
Ing. Veronika Gajdi čiarová /pracovníčka obce/ - oboznámila OZ o tom, že  uznesenie 
č. 197/2012 zo dňa 14.12. 2012, v ktorom bol prerokovaný a schválený zámer odpredať 
podiely Obce Klokočov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v prospech Františka Madaja, 
bytom Urbáškova 101, Bučovice za cenu 0,50 eur/m2, navrhuje zrušiť nakoľko došlo 
k úmrtiu žiadateľa 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo znesenie č. 212/2013: 
 
A/ R u š í 
 Uznesenie č. 197/2012 zo dňa 14.12. 2012 , v ktorom bol prerokovaný a schválený zámer  
 odpredať podiely Obce Klokočov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v prospech  
 Františka Madaja, bytom Urbáškova 101, Bučovice za cenu 0,50 eur/m2 z dôvodu úmrtia 
  žiadateľa 
 
Bod. č. 20 
 
Ing. Veronika Gajdi čiarová /pracovníčka obce/ - oboznámila OZ o tom, že dňa 12. 2. 2013 
bola pod č. j. 274/2013 doručená žiadosť p. Čečotku Františka, bytom Hrubý Buk č. 1042, 
023 52 Olešná o zmenu člena komisie ROEP v obci Klokočov. Pán Čečotka navrhuje svoju 
dcéru Jarošovú Jaroslavu, ktorá pracuje vo firme TIMEA, s.r.o. Olešná. 
 
Obecné zastupiteľstvo súhlasilo s touto žiadosťou a schválilo uznesenie č. 213/2013 
 
 A/ Odvoláva 
 Člena komisie na obnovu evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim  v katastrálnom 
území Klokočov p. Čečotku Františka, zástupcu nájomcov, držiteľov pozemkov 
 
 
B/ Schvaľuje 
 Členku komisie na obnovu evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim  v katastrálnom 
území Klokočov p. Jarošovú Jaroslavu, bytom Hrubý Buk č. 1042, 023 52 Olešná,      
zástupkyňu nájomcov, držiteľov pozemkov 
 
 
 
 



 
 
Bod č. 14 
 
Mirka Fujaková /pracovní čka obce/ - predložila  OZ  dodatok č. 1 k VZN č. 4/2012  
o poskytovaní sociálnych službách a o spôsobe určenia a  výške úhrady za sociálne služby na 
území obce Klokočov. 
 
Obecné zastupiteľstvo schválilo uznesenie č. 214/2013: 
Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2012 o poskytovaní sociálnych službách a o spôsobe 
 určenia a  výške úhrady za sociálne služby na území obce Klokočov. 
 
 
Bod č. 8 
 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/  - predložila OZ správu o kontrolnej činnosti za celý 
rok 2012   
 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie -  uznesenie č. 215/2013: 
 
Správa kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za celý rok 2012 

 

Bod č. 9 
 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/  - predložila OZ plán kontrolnej činnosti za I. polrok 
2013 a oboznámila OZ o tom, že dokončí ešte kontrolu  v MŠ a pokladňu obce za II. polrok 
 
Obecné zastupiteľstvo schválilo uznesenie č. 216/2013:  
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2013  
 
Bod č. 10 
 
Ľuboš Stríž /starosta/ - sa rozhodol, že v organizácii cestovného ruchu  Kysuce na rok 2013, 
by bolo dobré ostať naďalej, aby sme podporili v obci cestovný ruch.  
 
Obecné zastupiteľstvo súhlasilo  a prijalo uznesenie č. 217/2013: 
 
A/ N e s c h v a ľ u j e 

Vystúpenie obce  z Organizácie cestovného ruchu Kysuce založenej podľa zákona č. 
91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu 
 
Bod č. 11 
 
Ľuboš Stríž /starosta/ - odporučil tento bod odročiť na budúce zastupiteľstvo na deň 15. 3. 
2013 o 16: 00 hod.  
 
OZ neodporučilo podpísať dodatok č. 10 k zmluve č. 5/2006 a ani splátkový kalendár 
k zmluve č. 5/2006 pre rok 2013 a súhlasilo s odročením tohto bodu na budúce OZ – dňa 
15.3.2013 o 16:00 hod. 



 
 
Obecné zastupiteľstvo súhlasilo  a prijalo uznesenie č. 218/2013: 
A/ Odročuje 
Bod programu č. 11 - Združenie BIOMASA :  
a/  právna analýza 
b/ dodatok č. 10 k zmluve č. 5/2006 
c/ splátkový kalendár na  rok 2013   
Termín: do ďalšieho zasadnutia OZ   
 
 
 Bod č. 13 
 
Ľuboš Stríž /starosta/ -  navrhol do funkcie prísediacich na Okresnom súde v Čadci –  
p. Mgr. Máriu Valčuhovú a pani Boženu Jenojankovú 
 
OZ s týmto návrhom nesúhlasilo  
 
Ľuboš Stríž /starosta/ -  na základe tohto nesúhlasu navrhol do funkcie prísediacich na 
Okresnom súde v Čadci –  
 
Obecné zastupiteľstvo schválilo uznesenie č. 219/2013: 
 
A/  Navrhovaných kandidátov Mgr. Máriu Valčuhovú a Jarmilu Tabačíkovú do funkcie  
prísediacich na funkčné  obdobie 2014 až 2017  
 
B/ Ž i a d a  
O zabezpečenie vyjadrenia predsedu Okresného súdu Čadca k príslušným   
 kandidátom 
 Zodpovedná: Správa obce   
Termín: do 30.4.2013 
 
Bod č. 22 b/ 
 
Alena Brezinová /pracovníčka obce/ -  oboznámila OZ o tom, že na OÚ bola doručená 
faktúra č. 2013004 na finančný príspevok vo výške  150,00 Eur za úhradu grafických listov 
a kožených dosiek pre ocenenú Osobnosť Kysúc 2012 za Obec Klokočov – Annu 
Ostružiarovú   
 
Obecné zastupiteľstvo schválilo uznesenie č. 220/2013: 
Finančný príspevok vo výške 150 Eur za úhradu grafických listov a kožených dosiek pre 
ocenenú Osobnosť Kysúc 2012 za Obec Klokočov – Anna Ostružiarová 
 
 
Bod č. 22 a/ 
 
Alena Brezinová /pracovníčka obce/- oboznámila OZ o tom, že na OÚ bola doručená 
žiadosť o finančnú pomoc na 18. ročník kresťanského festivalu SPK 2013 – Stretnutie 
priateľov Kysúc  
 



 
 
Obecné zastupiteľstvo schválilo uznesenie č. 221/2013 : 
Finančnú pomoc vo výške 100 Eur na 18. ročník kresťanského festivalu SPK – Stretnutie 
priateľov Kysúc 
 
 
 Diskusia: 
 
Ing. Tibor Michálek / poslanec obce/ -  mal stretnutie s riaditeľkou ZŠ, vyžiadal  si od nej 
predložiť:  
 
- koncepciu  školy, keď kandidovala - má už  aj novú koncepciu rozvoja školy  
- opisy činností pracovníkov školy 
- organizačnú štruktúru 
- žiada , aby ho pozývala aj p. starostu  na porady vedenia školy ako hostí 
- zasielať mailom zápisy z porád školy   
- všetky smernice zo školy  
- písomný návrh na racionalizáciu školy  
- všetko toto je potrebné predložiť: do 20. marca  poslancovi Ing. Tiborovi Michálkovi 
   zodpovedná: riaditeľka ZŠ     
 
Bod č. 23.  
 
Ľuboš Stríž – starosta – informoval OZ o prestavbe a rekonštrukcii bývalej ZŠ Hlavice č. 
1082 na bytové zariadenia 
  
Obecné zastupiteľstvo  súhlasilo s týmto návrhom  a prijalo uznesenie č.  222/2013 
Rekonštrukciu - prestavbu bývalej  ZŠ Hlavice č. 1082 na bytové zariadenie 
 
Pokračovanie diskusie: 
 
Vlasta Kašíková /poslankyňa/ - sa informovala, či bola na OÚ doručená žiadosť pani 
Miroslavy Šamajovej  o opravu   prístupovej cesty   
Jarmila Tabačíková /poslankyňa/ – žiada zistiť od  pracovníčky obce p. Ing. Veroniky 
Gajdičiarovej, kto je vlastníkom priekopy – špice, popri štátnej ceste smerom Klokočov-
Konečná 
Ľuboš Stríž – /starosta/  – táto žiadosť bola doručená na OÚ, ale bude zaradená do programu 
až na budúce OZ Túto žiadosť už riešila v jeseni komisia dopravy a výstavby. Ostala 
nedoriešená kvôli počasiu a bude sa riešiť až na jar. Treba informovať p. Šamajovú, aby sa za 
ním osobne zastavila  a dohodnú sa ako to budú riešiť, lebo  je ochotný zapožičať  k prácam 
obecnú techniku   
Pavol Polka /poslanec/ - v Kornici je potrebné vymeniť 2 svetlá smerom ku p.  Tabačíkovej, 
lebo nesvietia a jedno svetlo u p. Sobčákovej 
Ľuboš Stríž – /starosta/ - oslovil poslanca p. Polku, aby zdemontoval jedno svetlo pri 
bytovke p. Šuríkovej a dal ho,  kde je potrebné  a ďalšie dve svetlá sa zabezpečia  
Pavol Polka /poslanec/ -  je potrebné zakúpiť rozvádzač na Konečnej, lebo  je poškodený, sú 
na ňom vytrhnuté vrátka – môže to byť nebezpečné 
Ľuboš Stríž – /starosta/ - odpovedal, že to pôjde skontrolovať 



Pavol Polka /poslanec/  - opýtal sa, či už prišla odpoveď na OÚ ohľadom skratu na 
energetike v lokalite Klin - Holazovia    
 Ľuboš Stríž – /starosta/ - odpovedal, že bol zaslaný list na Stredoslovenskú energetiku 
a musíme čakať 30 dní na odpoveď   
Jarmila Tabačíková /poslankyňa/ - poznamenala, že či by nebolo možné ešte zvážiť 
premiestnenie  kontajnera od p.  Menšíka do Pavolovej, nakoľko v tejto oblasti majú občania 
prívod pitnej vody a žiadajú, či by nemohol ostať tam kde je teraz . A tiež žiada, aby 
v lokalitách, kde nebudú kontajnera, aby bol uskutočňovaný odvoz odpadu 
Ľuboš Stríž – /starosta/ - odpovedal, že k premiestneniu kontajnerov zvolá komisiu 
životného prostredia, aby ešte raz zvážila, kde je vhodné premiestniť kontajnery, aby bol 
možný vývoz kontajnerov a súhlas vlastníkov s umiestnením kontajnerov  na ich  pozemky. 
Budeme vyhlasovať, aby občania separovali odpad.  
 Vlasta Kašíková /poslankyňa/ -  či by sa nedalo urobiť jedno svetlo  ku p. Jánovi Bajákovi, 
je tam strašná tma 
Ľuboš Stríž – /starosta/  -  oslovil poslanca p. Polku, aby tam zašiel a pozrel sa, čo by sa 
s tým dalo urobiť 
Jozef Gacho /poslanec / - občania  kritizujú  ROEP- vyžadujú od ľudí doklady, ktoré nebude 
možné vybaviť  
- opýtal sa, kedy sa zlikvidujú bunky na Konečnej 
Anna Koniarová /pracovníčka obce/ - treba ich odpojiť od elektriky a potom odstrániť 
Ľuboš Stríž – /starosta/ -  nie je tu vysporiadaný pozemok, nedá sa to ani predať ani 
prenajať. Bunky sa odstránia 
Ing. Veronika Gajdi čiarová – vlastníci tohto  pozemku žiadajú odstrániť túto stavbu  /na 
kopci/ a na tom mieste máme umiestniť vodojem - Konečná. Vlastníci pozemku sa tu osobne 
nedostavia, lebo cesta je nákladná, ale mailom je im odoslaná žiadosť o súhlas o umiestnenie 
vodojemu. Zo začiatku vlastníci súhlasili s umiestnením vodojemu na ich pozemku, teraz 
nesúhlasia, projektant  musí prekresliť situáciu umiestnenia vodojemu a potrubia. Musíme 
s vlastníkmi  rokovať a uzatvoriť zmluvu o budúcej zmluve. 
Pavol Polka /poslanec/ - upozornil na to, že je potrebné urobiť 2 revízie  - na jedálni a na 
spojovacej chodbe. 
Jozef Gacho /poslanec/- poprosil. či by nebolo možné, posunúť autobus z Klokočova 
v nedeľu, ktorý má odchod 16:35 o 10 minút skôr, lebo tí, čo cestujú ďalej  zmeškajú  spoje 
do Žiliny.  
Ľuboš Stríž – /starosta/  -  napíše sa list na SAD  a požiada sa o tento presun 
Jozef Gacho /poslanec/- upozornil, že je potrebné pozrieť stĺp u Mudríka, lebo ide spadnúť 
Pavol Polka /poslanec/ - upozornil na úpravu stĺpa na rozhlas u Kasáka 
Pavol Dedič – požiadal, či na ceste pod Javorovú, by sa nemohlo namontovať jedno svetlo 
   
 
 
   
  
    
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Z Á V E R  
 
 

Starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.  
 
V Klokočove 08.03.2013 
 
 
 
 
Overovatelia: 
 
Pavol Dedič  .................................. 
 
Jozef Gacho       .................................. 
 
 
 
 
 
                                                                                                                      starosta obce 
          Ľuboš Stríž 


