
 
Zápisnica z 20. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa  

15. novembra 2013  
 

 
Dvadsiate zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Klokočov Ľuboš 
Stríž. Nakoľko  20. zasadnutie  zo dňa 25.10.2013 nebolo uznášania schopné, lebo nebolo 
prítomných dostatočný počet poslancov, z počtu 9 poslancov, boli prítomní len traja poslanci,  
bol navrhnutý starostom obce ďalší termín zasadnutia OZ – 15.11.2013. Skonštatoval, že dňa 
15.11.2013 z počtu poslancov 9 je prítomných 8 poslancov, ospravedlnila sa p. Martina 
Michálková, čiže zastupiteľstvo je uznášania schopné. 
 
Voľba návrhovej komisie a overovateľov 
 
Návrhová komisia:  Jarmila Tabačíková, Jana Foldinová 
Overovatelia:   Jozef Gacho a Pavol Dedič 
Zapisovateľka: PhDr. Katarína Plešivčáková 
Hostia:                        Bc. Ingrid Časnochová 
                                   Mgr. Ladislav Dorociak 
 
Ľuboš Stríž /starosta obce/  - následne prečítal program rokovania OZ, opýtal sa 
prítomných, či má niekto doplňujúci bod do programu. Pán starosta a OZ súhlasili, aby 
v programe OZ bol doplnený bod č. 16 Ostatné:  
a/ Oznámenie TKO Semeteš,  
b/ Schválenie predsedov a členov inventarizačných komisií na vykonanie inventarizácie  k 
 31.12.2013   
 c/ Žiadosť P. Čagaľu o finančný príspevok na údržbu lyžiarskeho vleku na Hlaviciach č.      
1589/2013 zo dňa 15.11.2013.  
   Keďže poslanci nemali už  žiaden doplňujúci bod, program rokovania bol jednohlasne 
schválený. 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k programu rokovania uznesenie č. 273/2013 
  
 
Bod č. 5 
 
Jarmila Tabačíková /poslankyňa obce/  - sa opýtala, či už bol vyplatené p. Žákovej všetky 
finančné prostriedky, ktoré sa schválili uzneseniami na poslednom zasadnutí OZ 
Ľuboš Stríž /starosta obce/  – odpovedal, že neboli, ale  po 20. 11. 2013 budú všetky 
finančné prostriedky vyplatené p. Žákovej 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/  – pripomienkovala  správu od  p. kontrolórky obce, aby 
vypísala všetky dlžné faktúry, nie len výslednú sumu dlhu, lebo takto to je nepriehľadné 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/ – odpovedala, že vypíše všetky tieto faktúry na 
budúce OZ, nakoľko  to  nie je problém, nevedela, že OZ  žiada vypísať ich aj jednotlivo  

- chcela oboznámiť OZ, že nie je zaujatá voči školám, ako to odznelo na minulom OZ, 
nakoľko nebola na ňom prítomná,  chcela by sa vyjadriť k svojej správe, ktorú 
predkladala. Správa je podrobná, lebo v tejto správe chcela  podrobnejšie rozpísať 
právomoci školy a právomoci obce. Obec je zriaďovateľ školy v Klokočove.  



- chcela sa vyjadriť taktiež  k odročenému bodu na minulom OZ - k správe kontrolórky 
obce. Bola vykonaná kontrola  v MŠ – nesplnili však to, čo nariadila kontrolórka. Dala 
to písomne, čo majú opraviť a nebolo to opravené. Robila kontrolu aj  za obdobie 
bývalého vedenia. Správu o kontrole prejednáva so štatutárom a starostom obce. Čo sa 
týka faktúry v ŠJ bola chyba opravená, ale v správe to uviesť musela. Musí byť 
citovaný zákon, ktorý bol porušený aj paragraf. Do budúcna sa musí dať na to pozor,  
nedáva žiadne sankcie, len upozorní na chyby. 

Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/  - všetky chyby boli okamžite odstránené a neboli to 
vážne chyby.   
 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu o plnení uznesení prijatých na 19. 
zasadnutí OZ ako informatívnu  – uznesenie č. 274/2013,  
 
Bod č. 6  
 
a/  
Bc. Ingrid Časnochová – oboznámila OZ o správe o činnosti MŠ Klokočov za šk. rok 
2012/2013  
 
b/  
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/   – ospravedlnila p. riaditeľku ZŠ Klokočov – Ing. 
Jarmilu Krišťákovú, že nemohla prísť na zasadnutie OZ a oboznámila  OZ o správe ZŠ 
Klokočov za šk. r. 2012/2013  
 
c/ 
Mgr. Ladislav Dorociak /riadite ľ CVČ/ –  oboznámil OZ o správe o činnosti CVČ 
Klokočov za šk. r. 2012/2013 a zároveň poďakoval vedeniu obce, škole , pracovníkom OÚ aj 
poslancom za dobrú spoluprácu  
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 275/2013 a zobralo na vedomie  
 a/ správu o činnosti Materskej školy Klokočov za šk. rok 2012/2013, 
b/ správu o činnosti Základnej školy Klokočov za šk. rok 2012/2013,  
c/správu  o činnosti CVČ Klokočov za šk. rok 2012/2013 
 
 
Bod. č. 7 
 
 
PhDr. Katarína Plešivčáková /pracovníčka obce/ - predložila OZ správu o činnosti 
kultúrneho strediska a Obecnej knižnice Klokočov za rok 2013 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 276/2013 a zobralo na vedomie  
Správu o činnosti kultúrneho strediska a Obecnej knižnice Klokočov za rok 2013 
 
Bod  č. 8 
 
PhDr. Katarína Plešivčáková /pracovníčka obce/  – predložila  OZ:  Štatút Obecnej 
knižnice Klokočov s odôvodnením, že posledný štatút je zo dňa 2.1.2004 a preto je potrebné 
schváliť nový štatút v súlade s platnou legislatívou 
 



Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 277/2013 a schválilo Štatút Obecnej knižnice v 
Klokočove  
 
 
Bod č. 9  
 
Alena Brezinová /pracovníčka obce/ – upovedomila OZ o tom, že bol schválený rozpočet 
pre ŠJ v sume 14 900 Eur, navyšuje  sa o sumu 543 Eur, celková suma 15443 Eur. Je potrebné 
schváliť novelizáciu  č. 6/2013 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 uznesenie č. 278/2013 a schválilo Novelizáciu  č. 6/2013 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. 10 
 
Alena Brezinová /pracovníčka obce/  -  oboznámila OZ: 
 a/ o návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole Školstvo o sumu 543 Eur – rozpočet ŠJ z dôvodu 
pracovnej doby v ŠK , financie sú určené na mzdy  
b/ o návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole Manažment obce o sumu 2300 Eur na nákup auta 
 
Ľuboš Stríž /starosta obce/  – oboznámil OZ o tom, že sa stala  nepríjemná udalosť, Milan 
Krenželok mal haváriu a auto Mitsubishi je nepoužiteľné.  Starosta bol nútený zabezpečiť 
druhé auto, lebo bez terénneho auta nie je možné fungovať v našej obci. Staré auto sa musí 
vyradiť a vystaviť protokol o vyradení, pretože má už nulovú hodnotu. Nové Auto  je rok 
výroby 1998, cena 2300 Eur.     
Pavol  Dedič /poslanec obce/  – vytkol starostovi obce, že mal oboznámiť OZ o tom, že je 
potrebné zakúpiť nové auto do obce.  
Ľuboš Stríž /starosta obce/ -  zdôraznil, že auto nekúpil sebe, ale obci. Keby sa niečo stalo 
v nedostupných terénoch, tak by sme sa tam nemali ako dostať. Milan musel chodiť na 
úpravňu vody pešo, táto situácia sa musela riešiť ihneď a nedalo sa čakať. Zatelefonoval hneď  
J. Gachovi, ako zástupcovi starostu a a oboznámil  ho, čo sa stalo a ihneď to riešili.    
Pavol  Dedič /poslanec obce/ - vytkol , že netreba volať len J. Gachovi ale aj všetkým v 
zastupiteľstve  
Ing. Tibor Michálek  /poslanec obce/  - upozornil OZ, aby nestrácali čas, kto komu zavolal. 
Na minulom zasadnutí OZ p.  Dedič bol prítomný a odišiel, keď sa hlasovalo - to je tiež 
neseriózne. 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/ – odpovedala, že keď niekto potrebuje odbehnúť tak 
potrebuje, ale keď sa ľudia pýtajú, aby poslanci  vedeli, čo sa v obci deje 
Pavol Polka /poslanec obce/ – ide sa teraz robiť verejné osvetlenie - cca rozpočet  je 6 – 
7000 Eur, stále sa bude navyšovať  na obci dlh, dokedy? Urobme niečo, aby sme tento dlh 
znižovali. Sú plné kontajnery, treba ich vyvážať  
Ľuboš Stríž /starosta obce/  – navyšujú sa náklady na vývoz odpadu, ale tu  sa treba 
zamyslieť na  zvýšení poplatku za odpad, pretože obec dopláca na odpad. Je to všetko 
o ľuďoch, bol vyvezený kontajner u p. Tabačíkovej za pár dní v ňom bol vyhodený gauč 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/ – tak treba vybetónovať stĺpiky tam, kde boli zobraté 
kontajnery, aby si tam mohli ľudia pripevniť popolnice  



Pavol Polka /poslanec obce/ - nechce tento rok vyplatiť od obce peniaze, ale na budúci rok 
žiada, nech pripraví kontrolórka splátkový kalendár a nech sa dlh voči nemu postupne spláca 
Jarmila Tabačíková /poslankyňa obce/ -  sa opýtala starostu obce, či je   funkčná multikára  
Ľuboš Stríž /starosta obce/ – nie je ešte zaplatená ani prepísaná, ale je funkčná. Budeme 
musieť tiež nájsť na ňu financie. Zároveň oboznámil OZ o tom, že  bola do obce zakúpená 
snežná fréza a za projektovú dokumentáciu na elektriku  bolo ušetrené 5000 Eur.  V rozpočte 
peniaze neboli - mal som Vás zavolať, dostal som pokarhanie ale  mal dostať aj poďakovanie, 
za to, že ušetril peniaze 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 279/2013 a schválilo:  
 
A/  Rozpočtové opatrenie č. 2/2013 
B/  U k l a d á 
Finančnej komisii pripraviť zmenu zásad o hospodárení majetku obce do ďalšieho 
zasadnutia OZ 
Zodpovedný: správa obce  
 
 
Bod č. 11 
 
Veronika Haferová /poslankyňa obce/ - sa opýtala načo sa použijú financie z predaja bytu 
Ľuboš Stríž /starosta obce/ - odpovedal, že na splatenie faktúr a pohľadávok obce 
Ľuboš Stríž /starosta obce/ - nakoľko nie sú bytovky napojené na BIOMASU, teplo bude 
lacnejšie, je tam byt, ktorý je prázdny, všetko obec opláca. Je to pre obec nevýhodné, a na 
Hlaviciach máme ešte jeden voľný byt pre prípad potreby. Bolo by dobré, keby budovu mal 
jeden správca,  a byt sa predal  za sumu v znaleckom posudku. Cena bytu je 13 700 Eur - je už 
aj prvý záujemca, ak sa zámer schváli, byt sa môže predať. /412 000 Sk/ 
Pavol  Dedič /poslanec obce/  - sa opýtal, že ak sa niečo v obci stane, či budeme mať 
priestory na umiestnenie rodín, alebo jednotlivcov  
Ľuboš Stríž /starosta obce/ - máme jeden byt na Hlaviciach prázdny a ide sa stavať ešte 
bytovka na Hlaviciach       
Pavol Polka /poslanec obce/   – byt treba predať a treba zvážiť komu sa predá     
Ľuboš Stríž /starosta obce/  – o kúpu bytu má záujem  p. Kapusňák 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/  – je toho názoru, že byt mi mal ostať v obci, aby bol 
využívaný, ako krízový byt,  v bytovke je nové kúrenie, bude sa kúriť lacnejšie  
Jozef Gacho /poslanec obce/  - bytovka je už  stará,  do bytu treba  investovať do opráv, 
ostatné byty v bytovke sa popredali učiteľom a prečo by sa nemohol predať aj tento byt 
Pavol Polka /poslanec obce/  – potvrdil, že ten byt naozaj vyžaduje vo vnútri rekonštrukciu, 
je už všetko staré, treba ho predať   
Ľuboš Stríž /starosta obce/  – treba v byte urobiť elektriku, kúrenie a celú rekonštrukciu 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – navrhla, aby byt slúžil naďalej na prenájom 
 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 280/2013 a neschválilo:  
Zámer predať majetok obce – byt č. 2 vrátane jeho príslušenstva a vrátane podielu 
na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu č. 846 a podielu 
na pozemkoch parc. č. 2371/4 a 2371/5 v k. ú. Klokočov zapísané na LV č. 13823  
 
  



Ľuboš Stríž /starosta obce/  - oboznámil OZ  o tom, že ak nebude mať obec nájomcu 
v tomto byte,  na všetky poplatky a údržby, obec neposkytne už  žiadne financie 
Pavol  Dedič /poslanec obce/  – treba určiť,  kde pôjdu peniaze za byt, ale nesúhlasí, aby 
určite nešli tieto financie  za  smeti 
Ľuboš Stríž /starosta obce/  – treba zaplatiť odpad 5000 Eur TKO Semeteš, P. Polkovi na 
osvetlenie do Vrchpredmiera  4000 Eur, vyplatili by sa dlžné faktúry v sume 5000 Eur p. 
Polkovi a ostane nám 3400 Eur. Treba porozmýšľať na zvýšení poplatku za odpad. Po celej 
obci sú rozmiestnené kontajnery na plasty a na sklo, je potrebné , aby občania odpad 
separovali. Aj tak sú stále vysoké náklady za odpad. Stále nachádzame v kontajneroch 
chladničky, televízory, gauče, pneumatiky a iné...  
 PhDr. Katarína Plešivčáková /pracovníčka obce/  - poznamenala, že za rok 2012 bolo 
vyvezených kontajnerov  – 175 ks do konca októbra 2012  a v roku  2013 bolo vyvezených 
165 kontajnerov do konca októbra 2013 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/  – poznamenala, že bude lepšie  predať byt na Hlaviciach  
Ľuboš Stríž /starosta obce/  – odpovedal, že  tam je kotoľna spojená s bytovkami, tam by byt 
nikto nekúpil, tam budeme musieť predať celú budovu, lebo už tam býva len p. Jasenovská 
Jozef Gacho /poslanec obce/  – ideme stavať novú bytovku, budeme musieť mať nejakú 
percentuálnu spoluúčasť a zase treba na to financie  
Ľuboš Stríž /starosta obce/ - všetky samosprávy trpia nedostatkom financií, bezpodielové 
dane neprichádzajú v takej sume, ako boli schválené.  
 
Bod č. 12 
 
Ing. Veronika Gajdi čiarová /pracovníčka obce/ – oboznámila OZ o nedoplatkoch za DzN  
a za psa  
PhDr. Katarína Plešivčáková /pracovníčka obce/ – oboznámila OZ o nedoplatkoch za 
komunálny odpad 
Anna Koniarová /pracovníčka obce/ – oboznámila OZ o nedoplatkoch na nájomnom, 
elektrike, kúrení 
Elena Stopková /pracovníčka obce/ – oboznámila OZ o nedoplatkoch na nájomnom  
    
Ľuboš Stríž /starosta obce/  – budeme sa snažiť od nového roka, r. 2014, aby si sami 
odvážali   odpad a financovali odpad 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 281/2013 a zobralo na vedomie  
Správu o nedoplatkoch na dani z nehnuteľnosti, dani za psa, poplatku za komunálny 
odpad, nájomnom,  elektrickej energie, preddavkoch na vykurovaní a vodnom k 31.10.2013   
 
 
Bod č. 13 
 
Ing. Veronika Gajdi čiarová /pracovníčka obce/  – na základe schváleného uznesenia č. 
222/2013 z 8.3.2013  bola vypracovaná projektová dokumentácia  na  stavbu: Prestavba, 
prístavba a nadstavba 4-triednej základnej školy na bytový dom s 15 bytmi, Klokočov. 
Z tohto dôvodu je potrebné upraviť  názov projektu, zrušiť toto uznesenie a prijať nové, 
nakoľko sa ide rekonštruovať budova bývalej ZŠ Klokočov - Hlavice na bytový dom 
 Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/   – opýtala sa, aký bude  spôsob financovania   
Ing. Veronika Gajdi čiarová /pracovníčka obce/  -odpovedala, že spôsob financovania bude,  
tak ako bola bytovka na Hlaviciach, časť bude dotácia od Ministerstva pôdohospodárstva 
a časť bude úver zo ŠFRB 



 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 282/2013 a zrušilo:  
Uznesenie č. 222/2013 z 8.3. 2013, ktorým bola schválená rekonštrukcia – prestavba  
bývalej ZŠ Hlavice č. 1082 na bytové zariadenie 
 
Bod. č 14 
 
Ing. Veronika Gajdi čiarová /pracovníčka obce/ – oboznámila OZ o tom, že bola 
spracovaná projektová dokumentácia na prístavbu, nadstavbu 4- triednej ZŠ na bytový dom 
s 15 bytmi Klokočov. Je potrebné schváliť uznesenie:  

- o prestavbe, prístavbe a nadstavbe 4 – triednej ZŠ na bytový dom s 15 bytmi 
Klokočov, 

- spôsob financovania tejto stavby, technická vybavenosť: vodovodná prípojka, 
kanalizácia a ČOV, miestna komunikácia a parkovacie miesta a všetko ostatné,  čo je 
potrebné doložiť k žiadosti o dotáciu z MDV a RR SR a úveru zo ŠFRB   

 
 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/    - súhlasí teda s VÚB cenovou ponukou a na budúce 
nech sa donesie na zasadnutie OZ zmluva na bankovú záruku. Bolo by dobre osloviť aj iné 
bankové inštitúcie, aby zaslali ponuky a porovnali sa  
Pavol Polka  /poslanec obce/ -  chceli sme ihriská, nemali sme kontakty, teraz máme kontakt 
na bytovku a nemáme o čom teda premýšľať. 
Ľuboš Stríž /starosta obce/   – keby nie starosta a max. 3 poslanci, tak v tejto obci nie je nič. 
Inak ste neurobili nič, len zdvihnete ruky 
Veronika Haferová /poslankyňa obce/   - vyzerá to tak, že určití traja poslanci sa  stretávajú 
mimo zastupiteľstva OZ a potom nám je vyčítané, že sú poslanci nepripravení, netreba sa 
separovať  
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 283/2013 a schválilo:  
 
A/    1.  "PD + prestavbu, prístavbu a nadstavbu 4 - triednej základnej školy na bytový dom 
s 15 bytmi,   Klokočov"   v bývalej ZŠ Hlavice č.1082 
 
 
       2. spôsob financovania :  
         - MDVRR SR - dotácia  40 % z OC stavby 
         - ŠFRB         - úver 60 % z OC stavby  
 
 
      3. financovanie technickej vybavenosti k prestavbe, prístavbe a nadstavbe základnej 
školy na bytový dom s 15 bytmi Klokočov : 
         - MDVRR SR - dotácia 70% 
         - vlastné zdroje z rozpočtu obce - 30% 
 
 
     4. prijať záväzok v rozpočte obce na rok 2014 v prípade schválenia projektu a vyčleniť v  
         rozpočte finančnú čiastku na splácanie úveru 7 mesiacov   
 
 
     5. zabezpečenie úveru poskytnutím záväzného úverového prísľubu od banky  



 
 
B/ zaväzuje sa 
     vo výdavkovej časti rozpočtu počas zmluvného vzťahu vyčlenených 12 násobok mesačnej  
     splátky úveru 
 
 
C/ súhlasí 
     - s predložením žiadosti na MDVRR SR a ŠFRB 
     - s výberom zhotoviteľa stavby formou VO - podlimitné zákazky     
     - s nájomným charakterom predmetnej bytovky 
 
Ľuboš Stríž /starosta obce/   - upovedomil OZ o tom, že ešte oslovíme iné banky , ktoré by 
nám zaslali cenové ponuky, ak by prišli lacnejšie, a znovu schválime lacnejšiu ponuku  
 
 Bod č. 15 
 
Ing. Veronika Gajdi čiarová /pracovníčka obce/ - Program hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja obce Klokočov bol schválený na roky 2007- 2013. Tento program je otvorený 
dokument, ktorý sa môže dopĺňať o nové aktivity a opatrenia, resp. sa môžu niektoré aktivity 
a opatrenia rušiť. K  Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Klokočov je 
potrebné schváliť : Doplnok k Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 
Klokočov 
 
 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 284/2013 a schválilo  
Doplnok k Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Klokočov 
 
     Priority a opatrenia 
     Ľudské zdroje / Zoznam pripravovaných projektových zámerov obce /: 
     9. Prestavba, prístavba a nadstavba 4-triednej základnej školy na bytový dom s 15 bytmi,  
     Klokočov 
 
     Rozvoj a technická infraštruktúra  / Zoznam pripravovaných projektových zámerov obce 
/ 
     Zmena v bode 11. Výstavba hotela Stonehill Klokočov –Klín na Prístavba a nadstavba 
     budovy bývalej Okrasy na viacúčelový dom 
     19. Prestavba, prístavba a nadstavba 4-triednej základnej školy na bytový dom s 15  
bytmi,  Klokočov 
 
     Bývanie a občianska infraštruktúra 
     Zoznam pripravovaných projektových zámerov obce 
     11. Prestavba, prístavba a nadstavba 4-triednej základnej školy na bytový dom s 15 
bytmi,   Klokočov 
 
 
 
 
 



Bod č. 16  
 
16 a/  
 
Ľuboš Stríž /starosta obce/   -  oboznámil OZ  s oznámením TKO Semeteš, n. o.  
Jarmila Tabačíková /poslankyňa obce/ – je potrebné splatiť dlžné faktúry  
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 285/2013 a zobralo na vedomie  
 Oznámenie zo Združenia TKO Semeteš, n. o.    
 
16 b/ 
  
Ľuboš Stríž /starosta obce/   – žiada komisiu, aby si išla obzrieť pokazené auto po schválení 
komisií, s tým, aby sa mohlo pokazené  auto vyradiť a zrušiť na neho poistka. 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 286/2013 a schválilo: 
 
Hlavná inventarizačná komisia 
Predseda: Jozef Gacho 
Členovia:  Pavol Dedič, Vlasta Kašíková, Pavol Gunčaga  
 
Obecný úrad Klokočov  
Predseda: Jozef Gacho 
Členovia: Miroslava Fujaková,  Alena Brezinová, PhDr.  Katarína Plešivčáková, Elena 
Stopková  
    
                 
IPCHO 
Predseda: Ľuboš Stríž 
Členovia: Milan Krenželok st.,  Miroslava Menšíková  
 
MSK 
Predseda: Jana Foldinová 
Členovia: PhDr. Katarína Plešivčáková, Miroslava Fujaková  
 
Požiarna ochrana 
Predseda: Pavol Polka 
Členovia: Ján Horčičák, PhDr. Katarína Plešivčáková, Alena Brezinová, Elena Stopková
  
 
Základná škola Klokočov a ŠJ, CVČ 
Predseda: Jarmila Tabačíková 
Členovia: Vlasta Kašíková, Mgr. Ľuboslava Mudríková, Mgr. Ladislav Dorociak, Anna  
Soviarová, Ing. Veronika Gajdičiarová   
 
Materská škola Klokočov  
Predseda: Veronika Haferová 
Členovia: Irena Škorníková, Bc. Ingrid Časnochová, Miroslava Menšíková 
 
 



 
Vyraďovacia komisia 
Predseda: Jozef Gacho 
Členovia: Ing. Tibor Michálek, Elena Stopková 
 
Likvidačná komisia 
Predseda: Jozef Gacho 
Členovia: Anna Koniarová, Elena Stopková 
 
Oceňovacia komisia 
Predseda: Jozef Gacho 
Členovia: Elena Stopková, Alena Brezinová 
     
 
16 c/ 
 
Ľuboš Stríž /starosta obce/    – predložil žiadosť P. Čagaľu o finančný príspevok na údržbu 
lyžiarskeho vleku na Hlaviciach a navrhuje finančný príspevok v sume 500 Eur 
Jozef Gacho /poslanec obce/ – oboznámil OZ o tom, že p. Čagaľa vymenil laná na 
lyžiarskom vleku, robil stožiare, vložil tam už svoje financie 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 287/2013 a schválilo: 
Finančný príspevok v sume 500 Eur na údržbu lyžiarskeho vleku na Hlaviciach na základe 
žiadosti p. P. Čagaľu č. 1589/2013 zo dňa 15.11.2013  
 
Jarmila  
 Tabačíková /poslankyňa obce/ - navrhuje zabezpečiť na vlek WC- TOY TOY, či by sa 
nedal zakúpiť  
Ľuboš Stríž /starosta obce/  - je drahý a každý mesiac sa musí čistiť a dezinfikovať, treba na 
to financie  
 
Diskusia: 
 
Veronika Haferová /poslankyňa obce/   -  sa opýtala,   či budú dorobené  cesty, nakoľko sú 
už peniaze vyplatené a bolo sľúbené od starostu obce,  že do 30.6.2013 budú cesty dorobené   
Ľuboš Stríž /starosta obce/  – bohužiaľ tieto cesty už neurobil 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/  – ak mi to nemáme písomne podchytené, že to 
nemáme dorobené, tak vtedy môžeme vyjednávať 
Ľuboš Stríž /starosta obce/ – zvoláme komisiu dopravy a výstavby, tá dostane všetky 
materiály, ktoré cesty boli dorobené a pozriete si, čo bolo urobené 
Jozef Gacho /poslanec obce/  – sa opýtal, či sa opravila cesta  do Škery   
Ľuboš Stríž /starosta obce/ - dorobila sa cesta - Doroťanka, cesta Koniarová /Irenka/- 
Riečky, potom Javorová, u Škera sa nedorobila, lebo už nevyšli financie 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/ – oboznámila OZ o tom, že  má problémy s pozemkami 
pod osvetlenie, konkrétne so  súkromne hospodáriacim roľníkom, lebo on tam ten stĺp nechce 
mať. Po zisteniach, by nemal mať s tým problém, ale či by sa dalo ten jeden stĺpik dať na 
druhú stranu oproti kontajnera a ten jeden vynechať. Treba vybaviť všetky  vstupy na 
pozemky 
Ľuboš Stríž /starosta obce/  – pracovníčka Ing. Veronika Gajdičiarová pripraví povolenia 
vstupov na pozemky a pokúsi sa to vybaviť  



Jana Foldinová /poslankyňa obce/ –bola uskutočnená kontrola hasičov v objekte budovy 
bývalej prevádzky. Opýtala sa,  či by Obecný úrad nezobral toto bremeno, lebo spísali 
závady, čo všetko potrebujú. Jej obchod je v priestoroch budovy bývalých prevádzok a je len 
nájomca. Podľa nej by mal mať zabezpečené všetko proti požiaru prenajímateľ, čiže OÚ 
Klokočov 
Ľuboš Stríž /starosta obce/ – majú bohužiaľ právo, aby prešli všetky prevádzky a spĺňali 
určité  technické vybavenie. Keď bol na chodbe hasiaci prístroj, bol tam pár dní a niekto ho 
ukradol. Ale vyzistí, čo by sa dalo v tejto veci urobiť.       
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  

Z Á V E R  
 
 

Starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.  
 
V Klokočove  15.11.2013 
 
 
 
 
Overovatelia: 
 
Pavol Dedič .................................. 
 
Jozef Gacho    .................................. 
 
 
 
 
 
                                                                                                                  starosta obce 
          Ľuboš Stríž 


