
 
Zápisnica z 21. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa  

16. decembra 2013  
 

 
Dvadsiate prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Klokočov 
Ľuboš Stríž. Nakoľko  21. zasadnutie  zo dňa 13.12.2013 nebolo uznášania schopné, lebo 
nebolo prítomných dostatočný počet poslancov, z počtu 9 poslancov, bol prítomný len jeden 
poslanec. Starosta obce navrhol ďalší mimoriadny termín zasadnutia OZ – 16.12.2013, na 
ktorom bolo potrebné prerokovať 3 body z programu OZ zo dňa 13.12.2013.  Skonštatoval, že 
dňa 16.12.2013 z počtu poslancov 9 je prítomných 8 poslancov, ospravedlnila sa p. Veronika 
Haferová a kontrolórka obce Mgr. Jarmila Šutá,  čiže zastupiteľstvo je uznášania schopné. 
 
Voľba návrhovej komisie a overovateľov 
 
Návrhová komisia:  Vlasta Kašíková, Pavol Polka 
Overovatelia:   Ing. Tibor Michálek, Martina Michálková 
Zapisovateľka: PhDr. Katarína Plešivčáková 
 
Bod č. 4 
 
Ľuboš Stríž /starosta obce/  - 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. 288/2013 
  
 
Bod č. 5 

 

 Ing. Veronika Gajdi čiarová /pracovníčka obce/ - VZN č. 1/2014 o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce 
Klokočov  v bolo vyvesené na internetovej stránke obce aj na úradných tabuliach   a doposiaľ 
neboli žiadne pripomienky. Návrhy na sumy daní ostali v takých sumách, ako boli doposiaľ. 
Daň za ubytovanie - výkazy sa robili mesačne, teraz tam je zmena, budú sa robiť štvrťročne.      
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/  – súhlasí, aby  VZN zostalo tak ako bolo minulý rok. 
Ing. Tibor Michálek /poslanec obce/ – podľa jeho názoru, by sa mal poplatok za odpad 
zvýšiť, lebo sú veľké náklady na odpad, treba zároveň prehodnotiť dane, poplatok za vodu 
Netreba sa riadiť inými obcami, žiadna obec nemá urobenú koncepciu, budeme sa musieť 
týmto zaoberať.  Čakal od finančnej komisie, aby k tomuto zaujali stanovisko a predložila 
nejaký rozpočet. Na zastupiteľstve to treba už len porovnať. Nech pripraví finančná komisia 
druhý rozpočet a treba to kompletne posúdiť. 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/   – dávali správy a doteraz sa s tým nič neurobilo.  
Ľuboš Stríž /starosta obce/  - chcel vedieť, ktoré návrhy dali konkrétne. Zasadala komisia 
a TKO rozhodlo o tom, ktoré kontajnery môžeme stiahnuť a ktoré nemôžeme stiahnuť 
Pavol Polka /poslanec obce/ - nemali by sme zvyšovať poplatky.  



Ing. Tibor Michálek /poslanec obce/  – treba uložiť finančnej komisii, aby vypracovali 
návrh celého rozpočtu. Keby bol vypracovaný, bolo by zrejmé, čo treba zmeniť 
Pavol Polka /poslanec obce/- nechápe tomu, že  niekde sa v lokalitách vyvezú  2 kontajnery 
niekde 10 kontajnerov, kde sa ten odpad berie. Mali by sa tie s kontajnery riešiť.    
Ľuboš Stríž /starosta obce/   – oboznámil OZ, o tom, že  minimálne 3 mil. korún za 8 rokov 
sme doplatili už za odpad, za vodu – sme doplatili  2 mil. korún. 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/ – navrhla, aby sa  urobili stĺpiky a nech si ľudia pokúpia 
popolnice. 
Jarmila Tabačíková /poslankyňa obce/ –  sa opýtala, či sa už uhradili TKO Semeteš faktúry 
a upozornila na to, že treba šetriť v každých položkách v rozpočte 
Ľuboš Stríž /starosta obce/ -  sú už uhradené, ale je tam nárast, lebo sa zase vyvážalo asi  10  
kontajnerov. Stále nachádzame v kontajneroch to čo tam nepatrí. Prešli sme všetky lokality 
spolu s  TKO Semeteš,  a oni nám dali povolenie, kde môžu kontajnery ostať a kde sa môžu 
kontajnery odňať. Pomohli nám tie nádoby na plasty aj na sklo a začalo sa separovať. Tak 
treba potom zobrať všetky kontajnery pri cestách a nechať len v horských oblastiach. 
Na budúcom OZ si rozoberieme podrobne problematiku kontajnerov. 
PhDr. Katarína Plešivčáková – oboznámila OZ o tom, že návrh VZN ostal tak, ako minulý 
rok, tak ak má zastupiteľstvo nejaké pripomienky tak môžu predložiť k tomuto VZN  
 
Nakoľko OZ nemalo žiadne pripomienky k návrhu  tohto VZN : 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 289/2013 a schválilo Všeobecné záväzné 
nariadenie obce č. 1/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady na území Obce Klokočov na rok 2014 
  
Bod č. 6  
   
Elena Stopková /pracovníčka obce/ –   predložila OZ : Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám 
hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Klokočov – Sadzobník prenájmu nebytových 
priestorov bez zvyšovania miery inflácie platný od 01.01.2014 
 
 
Nakoľko OZ nemalo žiadne pripomienky k tomuto návrhu: 
  
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 290/2013 a schválilo Dodatok č. 1 k Zásadám 
hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Klokočov – Sadzobník prenájmu nebytových 
priestorov bez zvyšovania miery inflácie platný od 01.01.2014 
 

a) 10,-- EUR/m2 / ročne – obchodné, reštauračné, reprezentačné, školské, zdravotnícke, 
kancelárske a ďalšie priestory podobných úžitkových vlastností 
 

b) 9,50 EUR/m2 / ročne – výrobné, dielenské, skladové a na účely garáží a ďalšie 
priestory podobných úžitkových vlastností 
 

c) 9,-- EUR/m2 / ročne – spoločenské, kultúrne a ďalšie priestory podobných úžitkových 
vlastností 

 
d) 7,10 EUR/m2 / ročne – ostatné, predovšetkým provizóriá 
 

 



 
Bod č. 7 
  
Elena Stopková /pracovníčka obce/ –   oboznámila OZ o cenách nájmu, ktoré ustanovuje 
opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. decembra 2011 č. 01/R/2011, 
ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií z 23. apríla 2008 č. 01/R/2008 
o regulácii cien nájmu bytov v znení opatrenia z 25. septembra 2008 č. 02/R/2008. 
Ceny nájmu  bytových priestorov pre obecný byt č. 2 Klokočov č. 846 a obecný byt č. 3 
Hlavice č. 1083  – sú predložené sú v takých sumách, ako boli doposiaľ. 
 
 
Nakoľko OZ nemalo žiadne pripomienky k tomuto návrhu: 
 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 291/2013 a schválilo ceny nájmu bytových 
priestorov pre obecný byt č. 2 Klokočov č. 846 a obecný byt č. 3 Hlavice č. 1083 nasledovne: 
 

- obytná miestnosť   1,12 Eur/m2 mesiac   
- vedľajšia miestnosť  0,52 Eur /m2 mesiac 
- základné prevádzkové zariadenie 203,94 Eur /rok 
 

 
 
Diskusia: 
 
Ľuboš Stríž /starosta obce/ - oboznámil OZ, že je škoda, že sa v piatok  dňa 13.12.2013  
nezišli, boli tu pozvaní hostia z VÚC: 
PhDr. Pavol Holeštiak, PhD. – riaditeľ Úradu ŽSK 
PhDr. Anna Majbíková – riaditeľka odboru zdravotníctva Žilinského samosprávneho kraja 
JUDr. Ján Mrázovský – advokátska kancelária Žilina  a informovali našu obec o problematike 
budovy polikliniky v Turzovke. List, ktorý koloval k tejto problematike starosta obce 
Klokočov nepodpísal, nakoľko sa nechce miešať do problematiky majetku mesta Turzovka. 
Tento list podpísali  len traja starostovia. Podané informácie od predstaviteľov VÚC si je 
možné vypočuť na zvukovom zázname na internetovej stránke obce.  Poprial poslancom OZ 
a všetkým prítomným, veľa zdravia a zaželal im šťastné a veselé Vianoce.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Z Á V E R  

 
 

Starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.  
 
V Klokočove 16.12.2013 
 
 
 
 
Overovatelia: 
 
Ing. Tibor Michálek    .................................. 
 
Martina Michálková   .................................. 


