
 
 

Zápisnica z 23. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa  
7. marca 2014  

 
 

Dvadsiate tretie zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Klokočov 
Ľuboš Stríž a skonštatoval, že dňa 7.3.2014 z počtu poslancov 9 je prítomných 9 poslancov,  
čiže zastupiteľstvo je uznášania schopné. 
 
Voľba návrhovej komisie a overovateľov 
 
Návrhová komisia:  Jarmila Tabačíková, Veronika Haferová 
Overovatelia:   Pavol Polka, Martina Michálková 
Zapisovateľka: PhDr. Katarína Plešivčáková 
 
Hostia: Ing. Jarmila Krišťáková – riaditeľka ZŠ Klokočov 
            Mgr. Ladislav Dorociak – riaditeľ CVČ Klokočov 
            Bc. Ingrid Časnochová – riaditeľka MŠ 
            Ján Hruška – veliteľ OHZ Klokočov 
            Ján Horčičák – člen OHZ 
            Vladimír Čečotka – vlastník nehnuteľnosti v Klokočove 
 
 Občania:  František Krištiak 
                  Ing. Milan Kasák              
   
Bod č. 4 
 
Ľuboš Stríž /starosta obce/  - následne prečítal program rokovania OZ, opýtal sa 

prítomných, či má niekto doplňujúci bod do programu. Do bodu programu č. 19. Ostatné 

navrhol pridať: a/ žiadosť p. V. Čečotku č. 410/2014 zo dňa 7.3.2014 o zriadenie verejného 

osvetlenia v oblasti Hlavice – u Pantokov, výmenu veľkoobjemového kontajnera a o opravu 

miestnej komunikácie v oblasti Hlavice – Rieka u Pantokov.  

Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/   - požiadala o doplnenie  troch bodov do programu 

zasadnutia OZ: 

b/      Poskytnutie informácie o vyúčtovaní kúrenia z BIOMASY 

c/ Pozmeňovací návrh o náležitostiach prideľovania bytov v nájomnom                              

bytovom dome Klokočov – Hlavice 

d/      Vysvetlenie nepodpísaného uznesenia č. 293/2014 zo dňa 24.2.2014  

 

Keďže poslanci nemali už žiaden doplňujúci bod, program rokovania bol jednohlasne 

schválený.  



 

Obecné zastupiteľstvo prijalo k programu rokovania uznesenie č. 294/2014 
  
Bod č. 5 

 

 Ľuboš Stríž /starosta obce/ - požiadal poslancov OZ o pripomienky k plneniu uznesení  
 z 20. zasadnutia OZ a z 21. zasadnutia OZ. Keďže nikto nemal pripomienky  k plneniu týchto 
uznesení: 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k programu rokovania uznesenie č. 295/2014 a zobralo na 
vedomie správu o plnení uznesení prijatých na 20. zasadnutí OZ a na 21. zasadnutí OZ ako 
informatívnu 
 
Bod č. 19   
 
Ľuboš Stríž /starosta obce/  -  po dohode z poslancami OZ uprednostnil žiadosť p. V. 
Čečotku, nakoľko je prítomný na zasadnutí OZ a chce vysvetliť požiadavky zo svojej žiadosti 
zo dňa 7.3.2014  
Vladimír Čečotka /vlastník nehnuteľností v Klokočove/ - žiada: 
        - o zriadenie verejného osvetlenia /rozšírenie osvetlenia v oblasti Hlavice Rieka –         
u Pantokov, ďalej technickú údržbu jestvujúceho osvetlenia, nakoľko jedno svetlo je stále 
mimo prevádzky. Druhé svetlo je tak zarastené v poraste, že neplní svoj účel a neslúži 
občanom 

- žiadosť o výmenu veľkoobjemového kontajnera za kontajner s vrchnými uzávermi  
- žiada aj o opravu miestnej komunikácie v oblasti Hlavice – Rieka 

u Pantokov, následne vybudovanie komunikácie, ako bola budovaná prvá vetva tejto 
komunikácie.  

- ako sa odbočuje z hlavnej cesty, tak tam svetlo nefunguje, druhé je zarastené a ešte 
keby sa ďalej dalo doplniť vyššie, lebo cesta je neprejazdná.   

Ľuboš Stríž /starosta obce/  - odpovedal:  
- svetlo, ktoré je zarastené porastmi sa očistí a vyrežú sa nepotrebné porasty 
- všetky kontajnery, ktoré mali vrchné uzávery  sa zrušili,   dali sa odpáliť, lebo je 

s nimi lepšia manipulácia. V zimnom období dochádzalo k zamŕzaniu vrchných 
uzáverov a TKO Semeteš nás požiadali, aby sme odstránili vrchné uzávery pre lepšiu 
manipuláciu 

 -    od pondelka, t. j 10.3.2014 sa Vám cesta opraví - materiál je už nachystaný pred OÚ 
Pavol Polka /poslanec obce/ - poznamenal, že by bolo dobré, aby sa všetci majitelia  oslovili 
a súhlasili s vyrezávaním, lebo okolo svetiel sú súkromné pozemky 
Jozef Gacho /poslanec obce/ -  navrhol, že je treba dať urobiť projekt, lebo osvetlenie žiadala 
v minulosti aj p. Halagačková na Rybároch 
Ľuboš Stríž /starosta obce/  - oboznámil OZ, že do konca marca 2014 podáva OÚ žiadosť na 
verejné osvetlenie, rozhlas, aj opravu verejných budov. Dúfa, že OÚ Klokočov uspeje so 
žiadosťou a budeme môcť v obci rozšíriť osvetlenie aj rozhlas  
Jana Foldinová /poslankyňa obce/ - pripomenula, že v minulosti žiadala tiež svetlo p. K. 
Marcová, treba ju preto uprednostniť. 
Vladimír Čečotka /vlastník nehnuteľností v Klokočove/ - poznamenal, že  treba  vykopať 
aj  priekopu popri ceste 
Ľuboš Stríž /starosta obce/   – požiadal, aby upozornil všetkých susedov o kopaní priekopy 
a potom sa tam opraví cesta 



Vladimír Čečotka /vlastník nehnuteľností v Klokočove/ - odpovedal, že všetci s tým 
súhlasia, lebo chcú mať cestu urobenú 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k programu rokovania uznesenie č. 296/2014 a schválilo 
žiadosť p. V. Čečotku č. 410/2014 zo dňa 7.3.2014 o zriadenie verejného osvetlenia v oblasti 
Hlavice – u Pantokov a  opravu miestnej komunikácie v oblasti Hlavice – Rieka u Pantokov   
 
Bod č. 14 
  
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/   - sa vyjadrila, že  nakoľko nezasadla finančná komisia, 
požiadala o vysvetlenie  k niektorým položkám z rozpočtu obce:  

1. Prečo je  taká rozpočtovaná výška  v správnych  poplatkoch 
2. Opatrovateľská služba  
3. Transfery – voľby  
4. Výdavky: prečo sa navýšila verejná správa  
5. Členstvo OCR Kysuce 

Alena Brezinová /pracovníčka obce/ - odpovedala: 
1. Finančnú sumu  zapracovala takú ako bola v roku 2013, nakoľko táto čiastka je 

pohyblivá - sú tam zahrnuté správne poplatky za  stavebné povolenia, správne 
poplatky a poplatky za uzavretie manželstva a iné správne poplatky 

2. Výška financií na opatrovateľskú  službu – nedá sa tiež presne stanoviť, treba počítať 
aj s tým, že môžu byť opatrovateľky  PN, alebo opatrovaný hospitalizovaný v NsP 

3. Pri vyvesení rozpočtu nebola ešte známa výška dotácie na voľby,  ale dotácia je už na 
účte vo výške 1980 Eur a to je len na 8 členov. Voľby budú ešte dofinancované 
nakoľko dotácia bola len na 8 členov  a členov je teraz v komisiách  viac 

4. Verejná správa je navýšená preto, lebo sa rozdelil  úväzok pracovníka na vodovode M. 
Krenželoka v percentách. Táto položka sa automaticky znížila v kapitole obecný 
vodovod, ďalej už sa z odmien poslancov odvádzajú odvody    

Ľuboš Stríž /starosta obce/ - odpovedal k pripomienke č. 5,  že v tejto organizácii OCR 
Kysuce sú členmi všetky obce. Minulý rok bol ročný poplatok v sume 500 Eur a tento rok 
to je sume 1500 Eur. P. Jakuš zo Sudoparku platí obci daň z ubytovania, tak preto sa nám 
navýšil tento ročný poplatok. Táto organizácia vydáva propagačné materiály, ide sa 
budovať cyklotrasa a z tohto poplatku sa hradia všetky projekty. Táto organizácia 
finančne prispieva aj na nejakú kultúrnu akciu, napr. hody       
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/   - sa opýtala, či  sa minulý rok 2013 dodržiavalo 
uznesenie z roku 2013 a prispievalo sa finančne na účet hasičom   

     Alena Brezinová /pracovníčka obce/ - potvrdila, že od kedy sa prijalo uznesenie, tak sa  
     hasičom mesačne uhrádzajú  na účet financie   
     Pavol Dedič /poslanec obce/ - sa opýtal, prečo sa už minulý rok nezačalo s rekonštrukciou    
     hasičskej zbrojnice 
     Ján Hruška /veliteľ OHZ Kloko čov/ - oboznámil OZ, že minulý rok sa musel prenášať 
     pozemok. Na obhliadke bola aj komisia výstavby a spísala sa aj zápisnica. Potom toho  
     mali veľmi veľa, bolo kopec súťaží a už sa do konca roka nič nestihlo. Požiarna zbrojnica 
     je v dezolátnom stave, treba riešiť statiku, či je podmočená a ostatné stavebné veci        
     Ľuboš Stríž /starosta obce/ - oboznámil OZ o tom, že projekt na rekonštrukciu požiarnej  
     zbrojnice je už pripravený, treba dorobiť len  statický posudok. Zatiaľ nie je schválený  
     žiadny operačný program, ale v máji, v júni už možno budeme vidieť, načo sa budú  
      môcť  čerpať finančné prostriedky    
     Alena Brezinová /pracovníčka obce/ - oboznámila OZ, že sa zaplatilo 15 elektrických  
     prípojok do novej bytovky, lebo keď sa robí projekt, tak to obec musí zaplatiť a 



 potom si nájomca zaplatí pripojovací príplatok v hodnote 211 Eur. Toto sú nájomné byty,   
 v ktorých uprednostníme mladých ľudí pre ich nízky finančný príjem  ak takých  
 nebudeme mať, umožní sa im prenájom v týchto bytoch 
 Jozef Gacho /poslanec obce/   -  sa opýtal, prečo je v rozpočte  navýšená položka na hody 
Alena Brezinová /pracovníčka obce/ - tento rok sa chystá 60. výročie obce tak sa navýšili 
financie na túto akciu  
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – navrhla, nech sa zateplí  domov pre seniorov 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/  - navrhla, nech sa zníži z hodov na domov pre seniorov, 
nech sa zvýši futbalistom, p. R. Koniar sa o tie deti stará 
Jozef Gacho /poslanec obce/  – sú teraz prvý, ale oni majú právo odísť a my teraz do nich 
vrážame peniaze 
Ľuboš Stríž /starosta obce/  – súhlasí, že  sa im pridá, majú zľavu aj v hale v Korni 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/  – nech sa peniaze zoberú z nafty, nebola tento rok 
zimná údržba  
Ľuboš Stríž /starosta obce/  - 500 Eur sa dáva futbalistom 
Ing. Tibor Michálek /poslanec obce/ – sa vyjadril, že zbytočne sa bavia o jednotlivých 
položkách, treba sa venovať trom dôležitým veciam a to voda,  smeti, kúrenie, ak chcela 
rozoberať p. Kašíková jednotlivé rozpočty mala si pripraviť iný  rozpočet a predložiť ho  
Veronika Haferová /poslankyňa obce/ – sa opýtala. prečo neboli k rozpočtu prizvaní aj 
niektorí poslanci 
Ľuboš Stríž /starosta obce/  – sa vyjadril, že predseda finančnej komisie mohol zvolať 
komisiu 
Pavol Polka /poslanec obce/  – treba doriešiť aj  osvetlenie ku vodárni  
 
 
ZŠ 
 
Ing. Jarmila Kriš ťáková – /riaditeľka ZŠ Klokočov/  - 
riaditeľka oboznámila OZ s rozpočtom ZŠ, ŠKD, ŠJ, súhlasí s navrhnutým rozpočtom, ktorý 
pripravila obec, treba len opraviť vlastné príjmy 
Jozef Gacho/poslanec obce/ – upozornil, že je tam problém s kanalizáciou, v šatni je voda, 
ďalej treba riešiť komín, je tam za telocvičňou  kanál, treba to zahrnúť a dať tam rúru 
a upraviť tam ten terén  
Ľuboš Stríž /starosta obce/ - oboznámil OZ o tom, že od pondelka sa to začne pri škole robiť 
a vyriešia sa tieto problémy. Už tieto problémy sme riešili s pracovníkom P. Krenželokom, 
lebo to bolo treba technicky premyslieť. 
 
MŠ 
 
Bc. Ingrid Časnochová – riaditeľka MŠ – poznamenala, že  v škôlke  je otvorená o 1 triedu 
viac ako bolo v minulosti 
Jozef Gacho/poslanec obce/ – sa opýtal na výdavkové časti: nábytok – je tam dosť veľká 
suma, záhradný nábytok tiež chce vysvetliť, knihy, časopisy,  pomôcky 
Bc. Ingrid Časnochová – riaditeľka MŠ  - odpovedala, že chcú kúpiť koberce, stoly, lehátka 
a tiež nemajú žiadny sklad, chcú kúpiť záhradný domček, tiež treba kúpiť interaktívnu tabuľu  
Ing. Tibor Michálek /poslanec obce/ – sa opýtal p. riaditeľky MŠ, ako nakupujú, ako 
vyberajú, keď idú niečo nakupovať, lebo je naozaj teraz veľa možností, ako nakúpiť, čo 
najlacnejšie. Súhlasí, aby sa táto tabula kúpila , navrhuje urobiť odborný technický audit, 
možno by bolo dobré zakúpiť tabuľu, ktorá sa dá premiestňovať aj do iných tried    



Jozef Gacho/poslanec obce/  - poznamenal, že sa rušila škôlka na Hlaviciach, chce vedieť, či 
sa usporilo keď máme už  len 1 škôlku 
Ľuboš Stríž /starosta obce/ - poznamenal, že teoreticky má  MŠ  napísaný určitý počet detí, 
ale poobede, vždy  je v škôlke max. 20 detí z 50 detí, všade sa hľadajú úspory. Je to nová 
škôlka je aj technicky vybavená , ak sa kúpi tabula, nech sa využije napr. aj v ŠKD. 
Bc. Ingrid Časnochová –  riaditeľka MŠ navrhla ubrať čiastku 500 Eur, teda zobrať ich 
z položky knihy a časopisy  
Ľuboš Stríž /starosta obce/ - súhlasí,  treba nájsť čo najlacnejšiu interaktívnu tabuľu , aby sa 
zakúpila 
 
CVČ 
 
Mgr. Ladislav Dorociak – riaditeľ CVČ Klokočov – predložený návrh rozpočtu vykrýva 
všetky náklady fungovania CVČ 
 
Bod. č. 14 
 
Alena Brezinová /pracovníčka obce/ - oboznámila OZ a predložila programový rozpočet 
obce za rok 2014 
 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k programu rokovania uznesenie č. 297/2014  
 
A/ s ch v a ľ u j e 
Rozpočet obce  na rok 2014: 
 
Obce Klokočov na rok 2014 s úpravami 1 177 124,00 Eur 
 
Základná škola Klokočov s úpravami – 343 762,00 Eur 
 
Materská škola Klokočov s úpravami – 73 969,00 Eur 
 
Školský klub detí Klokočov s úpravami – 19 640, 00 Eur 
 
Školská jedáleň Klokočov s úpravami – 39 500,00 Eur 
 
Centrum voľného času Klokočov – 27 894,00 Eur 
 
B/ B e r i e  n a v e d o m i e 
Rozpočet na roky 2015 -2016  
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k programu rokovania uznesenie č. 298/2014  
 
Programový rozpočet na rok 2014: 
 
Obce Klokočov na rok 2014 s úpravami 1 177 124,00 Eur 
                                              
Základná škola Klokočov s úpravami – 366 762,00 Eur 
 
Materská škola Klokočov s úpravami – 73 969,00 Eur 



 
Školský klub detí Klokočov s úpravami – 19 640, 00 Eur 
 
Školská jedáleň Klokočov s úpravami – 39 500,00 Eur 
 
Centrum voľného času Klokočov – 27 894,00 Eur 
 
 
B/ B e r i e  n a v e d o m i e 
Programový rozpočet na roky 2015 -2016  
 
 
Bod č. 15 
 
Alena Brezinová /pracovníčka obce/ -   predložila OZ: Novelizáciu č. 5/2014 VZN Obce 
Klokočov 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 uznesenie č.  299/2014 a schválilo: 
 
Novelizáciu č. 5/2014 VZN Obce Klokočov č. 3/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku 
a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Klokočov  
s úpravami 
 
 
Bod č. 16  
 
Alena Brezinová /pracovníčka obce/ -   predložila OZ : VZN č. 4/2008 o výške a príspevku 
na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 
pôsobnosti obce Klokočov   
Mgr. Ladislav Dorociak – riaditeľ CVČ Klokočov – požiadal OZ  o zmenu a navrhol 
poplatok 1 Euro za jeden rok. Poplatok sa zmení  v texte  „z mesačne“  na rok. 
 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č.  300/2014 a schválilo: 
VZN č. 4/2008 o výške a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Klokočov  s úpravami 
 
 
Bod č. 18 b/ 
 
Veronika Gajdi čiarová /pracovníčka obce/ - oboznámila OZ o prijatej žiadosti p. F. 
Krištiaka č. 301/20104 zo dňa 14.2.2014, kde požiadal OÚ  o prenájom časti obecného 
pozemku p. č. CKN 6600, časť staré ihrisko. Pozemok chce využívať na uskladnenie 
pracovných strojov, prípravu a uskladnenie palivového dreva.  
František Krištiak /ob čan/ – oboznámi OZ , že tento pozemok chce prenajať minimálne  
na 10 rokov. Tento pozemok sa nachádza  v blízkosti bývalej ZŠ Hlavice. Treba to dať do 
funkčného stavu, stojí tam voda, je to  tam zarastené, treba tam urobiť plot, zatiaľ tento 
pozemok  neslúži na nič. Chce tam parkovať stroje a využije to aj  na skládku dreva. 



Jozef Gacho/poslanec obce/   – nech to je využité, keď sa tam bude stavať bytovka, aby tam 
potom nebol problém  
Ľuboš Stríž /starosta obce/  - odpovedal že, je tam dosť miesta, aby sa tam mohla urobiť 
oddychová zóna pre obyvateľov bytoviek a je tam aj prístupová cesta 
Ing. Tibor Michálek /poslanec obce/  – poznamenal, že treba podporiť všetky podnikateľské 
zámery v obci, ale ak tam bude bytovka, treba dodržať určité podmienky 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/ -  upozornila, že najprv musí obec schváliť zámer 
prenájmu a potom ho musí vyvesiť na 15 dní 
Pavol Dedič  /poslanec obce/  - súhlasí, lebo je za to, aby sa v obci niečo robilo 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č.  301/2014 schválilo: 
a/ zámer prenájmu  majetku v k. ú. Klokočov, zapísaný na LV 1876 vo vlastníctve obce, a to 
časť pozemku CKN 6600 o výmere 1152 m2, druh pozemku - trvalý trávny porast  
 
b/ spôsob prenájmu – priamy prenájom 
 
c/ lehotu na doručenie cenových ponúk do 31.03.2014 
 
 
Bod č. 18 a/ 
 
Ján Hruška /veliteľ /OHZ/ - oboznámil OZ o správe OHZ za rok 2013, ktorú predložil aj na 
OÚ a na zastupiteľstvo. Oboznámil, že plánujú si zriadiť svoju vlastnú internetovú stránku, 
aby nebola len súčasťou internetovej stránky obce.  
Ján Horčičák – člen OHZ - oboznámil OZ o zmenách zákona č. 37/2014, ktorý je platný od 
1.1.2014. Základnou zmenou je to, že od 1.4.2014 už nebude dobrovoľný hasičský zbor pod 
občianským združením. Oboznámil OZ, že by bolo potrebné vymeniť celú nádrž na TATRE.  
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č.  302/2014 a zobralo na vedomie: 
Správu OHZ Klokočov za rok 2013 ako informatívnu  
 
 
Bod č. 6  
 
Ľuboš Stríž /starosta obce/  - predložil plán zasadnutí OZ na rok 2014 
 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č.  303/2014 a schválilo: 
Plán zasadnutí OZ Klokočov na rok 2014  
 
Bod. č. 7  
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č.  304/2014 a odročilo hospodárenie obce za III. 
štvrťrok 2013 na zasadnutie OZ v mesiaci 06/2014  
 
 
 
Bod č. 8 
Alena Brezinová /pracovníčka obce/ - predložila na zasadnutie a oboznámila OZ 
o konsolidovanej výročnej správe za r. 2012  



 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č.  305/2014 a zobralo na vedomie: 
Konsolidovanú výročnú správu Obce Klokočov za rok 2012  
 
Bod č. 9 
 
Elena Stopková /pracovníčka obce/  – predložila OZ zámer predaja bytového domu č. 846  
v Klokočove 
Ľuboš Stríž /starosta obce/  - oboznámil OZ o tom, že problémy ktoré boli s nájomcom  
p. Kapusňákom boli vyriešené. 
Pavol Polka /poslanec obce/-  poznamenal, že urobil pre túto obec veľmi veľa a on súhlasí, 
lebo všetok čas venoval deťom a obci 
Pavol Dedič /poslanec obce/ - nie je proti odpredaju ale nie je ani za, i keď si p . Kapusňáka 
váži. 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č.  306/2014 a neschválilo 
Zámer predať majetok obce – byt č. 2 vrátane jeho príslušenstva a vrátane podielu na 
spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu č. s. 846 a podielu na 
pozemkoch parc. č. 2371/4 a 2371/5 v k. ú. Klokočov zapísané na LV č. 13823 
  
 
Bod č. 9  
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/- oboznámila OZ o návrhu plánu kontrolnej činnosti 
na I. polrok 2014  
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č.  307/2014 a neschválilo: 
Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2014 
 
 
Bod č. 11 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/ – oboznámila OZ o vykonanej kontrole na OÚ, že ku 
všetkým faktúram neboli vystavené objednávky a to  pri 11. faktúrach.  
Ľuboš Stríž /starosta obce/   – odpovedal, že všetky uvedené nedostatky boli odstránené 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č.  308/2014 a zobralo na vedomie: 
Správu hlavného kontrolóra o Následnej finančnej kontrole č. 8 
 
 
Bod č. 12  
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/ – predložila OZ správu o činnosti za rok 2013 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – žiada, aby boli na každom zasadnutí OZ predložené 
nezaplatené faktúry, lebo bolo k tomu  prijaté aj uznesenie  
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/ - sa ospravedlnila, že pre technickú príčinu a 
 problémy počítača toto doloží na budúce OZ  
 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č.  309/2014 a zobralo na vedomie 
Správu o činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2013   
 



Bod. č. 13 
 
 Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/ – predložila OZ stanovisko k rozpočtu obce  
   
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č.  310/2014 a zobralo na vedomie 
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtu obce 
 
Bod č. 17  
 
PhDr. Katarína Plešivčáková /pracovníčka obce/ – oboznámila OZ: 
V súlade s plánom hlavného zamerania Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného 
zboru v Čadci je jedným z hlavných bodov vykonať komplexné protipožiarne kontroly 
súčasného stavu vybraných kultúrnych pamiatok  v rámci územnej pôsobnosti okresného 
riaditeľstva. Príslušníci  ORHaZZ Čadca vykonajú uvedené kontroly v subjektoch, v ktorých 
vykonávajú v súlade s § 25 zákona 314/ 2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi. 
    Vzhľadom, k tomu, že v objektoch, v ktorých  vykonáva preventívne protipožiarne 
kontroly obec ( § 23), nás žiadajú dodatočné zaradenie  už uvedených objektov: 
- treba vykonať  v nich preventívne protipožiarne kontroly v súlade s § 24 zákona 314/ 

2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi     
Vyhodnotenie uvedených kontrol s vyplnenou tabuľkou ( na každý objekt samostatne) je 
potrebné  zaslať na OR HaZZ Čadca do 15.06.2014 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č.  311/2014  schválilo: 
Dodatočne zardenie do plánu prevencie na rok 2014  vykonanie protipožiarnej kontroly 
súčasného stavu vybraných kultúrnych pamiatok v súlade s § 24 zákona 314/2001 Z. z. 
o ochrane pred požiarmi:  
 
1. Klokočov súp. č. 61, parc. č. 2492 DVOR ROĽNÍCKY DOM  zrubový roľnícka 
usadlosť ľudový dom 
2. Klokočov súp. č. 61, parc.č. 2498 DVOR ROĽNÍCKY STAVBA 
HOSPODÁRSKA   kameň roľnícka usadlosť maštaľ 
3.Klokočov súp.č.62,       parc.č. 2673 DVOR ROĽNÍCKY DOM zrubový  roľnícka 
usadlosť ľudový dom 
4. Klokočov súp. č. 62, parc. č. 2673 DVOR ROĽNÍCKY MAŠTAĽ zrubová 
roľnícka usadlosť maštaľ 
5. Klokočov súp. č. 63, parc. č. 2500/2 DVOR ROĽNÍCKY DOM ĽUDOVÝ zrubový 
roľnícka usadlosť ľudový dom 
6. Klokočov súp. č. 64, parc. č.2565 DOM ĽUDOVÝ zrubový ľudový dom  
 
Bod. č. 18 c/ 
 
Ľuboš Stríž /starosta obce/   –  oboznámil OZ o tom, že dňa 4.3.2014 pod č. 379/2014 bola 
doručená žiadosť na OÚ od riaditeľky ZpS p. Anny Vravníkovovej, v ktorej  žiada finančný 
príspevok do 3000 Eur, nakoľko je potrebné zrekonštruovať kuchyňu a vymeniť zostávajúce 
staré okná - v Domove pre seniorov v Klokočove 
 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č.  312/2014  schválilo: 
Finančný príspevok v sume 2500 Eur p. riaditeľke ZpS Anne Vravníkovej do Domova pre 
seniorov v Klokočove na základe žiadosti č. 379/2014 zo dňa 4.3.2014  



 
Bod č. 18 d/ 
 
 
Ľuboš Stríž /starosta obce/  - oboznámil OZ o tom, že dňa 3.3.2014 pod č. 375/2014 bola 
doručená na OÚ žiadosť p.  Jozefa Gondeka  o finančný príspevok pre Chrámový zbor 
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Klokočove - Cordis v sume 200 Eur na výrobu kostýmov 
pre tento zbor 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č.  313/2014  schválilo: 
Finančný príspevok v sume 200 Eur p. Jozefovi Gondekovi pre Chrámový zbor 
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Klokočove - Cordis na výrobu kostýmov na základe 
žiadosti č. 375/2014 zo dňa 3.3.2014 
 
 
Bod č. 19c/  
 
Ľuboš Stríž /starosta obce/  - nakoľko OZ požiadalo o pozmeňovací návrh o náležitostiach 
prideľovania bytov v nájomnom bytovom dome Klokočov – Hlavice, žiada, aby bola 
vytvorená komisia a  nech je táto komisia aj zodpovedná za celý chod tejto bytovky 
Jarmila Tabačíková /poslankyňa obce/ - žiada, aby boli zverejnené všetky zmluvy 
o nájomníkoch bytov 
Ľuboš Stríž /starosta obce/   – odpovedal, že budú zverejnené všetky nájomné zmluvy   
Ing. Tibor Michálek /poslanec obce/   navrhol, nech tí poslanci,  čo toto navrhli, vytvorili  
komisiu a určia si predsedu 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/  – navrhla, že nech o prideľovaní nájomcov rozhoduje 
celé zastupiteľstvo 
Ľuboš Stríž /starosta obce/  – s týmto návrhom nesúhlasí a žiada  nech je určená komisia 
Ing. Tibor Michálek /poslanec obce/  – navrhol, nech naďalej rozhoduje starosta 
Veronika Gajdi čiarová /pracovníčka obce/ – upozornila OZ o tom, že je už schválené VZN 
a aj doplnok,  kde  OZ určilo  starostu, ak má OZ  iný návrh, musí najprv zrušiť tento  
doplnok 
Ľuboš Stríž /starosta obce/   – poznamenal, že chce umiestniť vždy každého, kto o to 
požiada,  pokiaľ je všetko v poriadku  
Jozef Gacho/poslanec obce/   - upozornil OZ, o tom, že v bytovke na Hlaviciach je strašne 
zlý signál na telefón, funguje len pri otvorenom okne 
Ľuboš Stríž /starosta obce/  – odpovedal, že skúsi pracovníčka obce p. E.  Stopková napísať  
telefónnym operátorom a požiadať o zosilnenie signálu 
 
Bod. č. 19 d/        

 
Ľuboš Stríž /starosta obce/   – vysvetlenie k nepodpísanému uzneseniu č. 293/2014 zo dňa 

24.2.2014, projekty máme už zaslané a keď nám žiadosť neschvália, tak sa stavať bytovka 

nebude  

Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/  – nesúhlasí s výstavbou bytovkou, lebo je pre obec 
nevýhodná, nakoľko je naša obec je zadlžená  
Jarmila Tabačíková /poslankyňa obce/ - taktiež nesúhlasí s výstavbou bytovky 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/  – poznamenala, že  má obavy, či sa bytovka obsadí 



Jozef Gacho /poslanec obce/ – súhlasí s výstavbou bytovky 
Ing. Tibor Michálek /poslanec obce/ – poznamenal, že svoj názor už vyslovil v hlasovaní pri 
riešení tejto budovy 
Pavol Dedič /poslanec obce/ – sa vyjadril, že tento zámer vtedy zle pochopil, nevedel, že to 
je už súhlas so stavaním bytovky 
Jarmila Tabačíková /poslankyňa obce/ – žiada do budúceho OZ pripraviť výšku zadlženosti 
v obci 
Alena Brezinová /pracovníčka obce/ - úver je na 30 rokov s 1 % úrokom, dotácia je 
nenávratná  - 40 % dotácia na stavbu , 70 % technická vybavenosť    
Ľuboš Stríž /starosta obce/  – vyslovil názor, že asi t 
o niekomu vadí, že idú voľby a chcú niektorí stavať bytovku - táto  budova chátra a bytovka 
ostane obci  
Pavol Polka /poslanec obce/ – vyslovil názor, že budova chátra a čo by sme z tejto budovy 
urobili 
Veronika Haferová /poslankyňa obce/ – vyčíta starostovi, že nie je urobená cesta v časti 
obce Vrchpredmier – po p. Žilkovú, tak ako bola v pláne. Starosta jej tvrdil, že sa to dorobí do 
30.6.2013 a dodnes nie je táto cesta dorobená. Nikto jej  nepovedal, že sa táto cesta nedorobí. 
Mohol povedať, že sa plán zmenil a táto cesta nebude urobená a nezavádzať ju. 
Ľuboš Stríž /starosta obce/   – odpovedal, že p. Kolářik tu príde tento mesiac v rámci 
reklamácie, m2 sedia, cesty sa urobili, ale nikto nevedel, že táto cesta nevyjde  
Jozef Gacho/poslanec obce/    – treba aj cestu v Riečkach a vo Vrchpredmieri, 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/   – oboznámila OZ, o tom, že p. Leitner, p. Horčičák, 
p. Brezina v časti obce Vrchpredmier. Žiada o opravu cesty, oni by si to sami urobili, ale 
žiadajú nejakú finančnú pomoc, chcú tam dať betón  
Ľuboš Stríž /starosta obce/  - dopravu betónu zabezpečí OÚ, pomôžeme doviesť a uložiť to 
tam. Nech prídu osobne za starostom a dohodnú sa ako by to vyriešili.   
 
Bod. č. 19  
 
Anna Koniarová /pracovníčka obce/ – oboznámila OZ o BIOMASE: odobraté teplo, 
vyfakturované  celkom je  2608,20 GJ  a strata  je 309, 77 GJ 
Jarmila Tabačíková /poslankyňa obce/ – žiada vysvetlenie, prešetrenie a poskytnutie 
informácie do ďalšieho OZ o výške finančnej straty ohľadom vyúčtovania od BIOMASY  
Ľuboš Stríž /starosta obce/   – odpovedal, že treba napísať na Biomasu, aby odôvodnili 
výšku tejto finančnej straty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                             
Z Á V E R  

 
 

Starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.  
 
V Klokočove 07.03.2014 
 
 
 
 
Overovatelia: 
 
Pavol Polka    .................................. 
 
Martina Michálková   .................................. 
 
 
 
 
 
                                                                                                 starosta obce 
                                                                                                 Ľuboš Stríž 
 
 
 
 


