
     Z Á P I S N I C A 
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Klokočov, 

zo dňa 25. marca 2011, konaného o 12:00 hod. v Zasadacej miestnosti  
OÚ Klokočov 

 
 

Druhé zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Klokočov pán  
Ľuboš Stríž, skonštatoval, že z počtu poslancov 9 sú prítomní všetci poslanci, čiže zasadnutie 
je schopné právoplatne sa uznášať. Prezenčná listina všetkých prítomných tvorí prílohu 
materiálov tejto zápisnice. 
V úvode pán starosta Ľuboš Stríž oboznámil prítomných s programom rokovania, opýtal sa, či 
má niekto doplňujúci bod do programu rokovania. 
Jozef Gacho – navrhoval, aby sa neschvaľovala mandátová komisia. Taktiež navrhoval zmenu 
času zasadnutia OZ na 10:00 hod.  
Ľuboš Stríž – starosta obce – navrhoval prehodiť body programu v pozvánke, pred rozpočtom 
obce najskôr prerokovať stanovisko kontrolóra k rozpočtu obce. 
 
Program rokovania s navrhnutými pripomienkami bol jednohlásne schválený a bolo prijaté 
uznesenie číslo   12 /2011 
 
Voľba návrhovej komisie, overovateľov a zapisovateľa zápisnice 
 
Návrhová komisia: Kašíková Vlasta, Haferová Veronika 
Overovatelia:  Gacho Jozef, František Čečotka 
Zapisovateľka: Mgr. Andrea Chabrečková 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 13/2011 
 
Správa o plnení uznesení 
 
Jozef Gacho (poslanec OZ) – informoval sa k uzneseniu č. 512 – k zmluve s Biomasou, aká je 
reakcia na list, ktorý obec zaslala Biomase na výmenu kotla. 
Ľuboš Stríž – starosta – informoval, že sa konala schôdza na Biomase, na ktorej sa zúčastnil 
zástupca František Čečotka s účtovníčkou obce Alenou Brezinovou, dodal, že prvá zmluva, 
ktorá sa uzatvorila s Biomasou bola na 30 rokov, k tejto zmluve bol dodatok na 12 rokov, čiže 
musí ubehnúť doba, aby mohla výmena kotla prebehnúť.  
Alena Brezinová (účtovníčka obce) – informovala, že druhá zmluva bola uzatvorená v roku 
2006 a platí na 12 rokov. 
Ľuboš Stríž – starosta – v rozprave uviedol, že sú varianty, buď niečo vedľa školy postaviť, 
aby sa znížila kapacita kotla, alebo kotol obec vymení na vlastné náklady, alebo sa počká kým 
uplynie zmluva.  
Ing. Tibor Michálek (poslanec OZ) – navrhoval, dať zistiť ceny tepla či cena Biomasy je 
porovnateľná s ostatnými: plyn, elektrina,...Pán Michálek sa vyjadril, že osloví firmu, ktorá 
spracuje cenovú ponuku. 
Jozef Gacho (poslanec OZ) – opýtal sa starostu, či oslovil ďalšiu firmu na opravu ciest?  



Ľuboš Stríž – starosta – odpovedal, že má oslovenú firmu, ktorá sa stretne spoločne 
s Komisiou dopravy a výstavby a porovnajú sa podmienky a technológie. 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 14 /2011  
 
Návrh štatút obce Klokočov 
 
Návrh štatútu obce tvorí prílohu materiálov tejto zápisnice.  
Do štatútu sa doplní, OZ môže zriadiť obecnú políciu, môže zriadiť obecnú radu.  
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 15 /2011 
 
Návrh rokovací poriadok Obce Klokočov  
 
K tomuto bodu programu sa vyjadrila poslankyňa Vlasta Kašíková, že občania žiadajú, aby 
bol zverejnený zvukový záznam na web stránke obce.  
Ľuboš Stríž – starosta obce – k tejto požiadavke sa vyjadril, že súhlasí, zvukové záznamy sa 
budú zverejňovať na web stránke obce a bude to zapracované i v rokovacom poriadku.  
Pripomienky k rokovaciemu poriadku: 

- návrh, aby OZ zasadalo každé 2 mesiace 
- OZ budú zasadať o 10:00 hod.  
- Vypustí sa slovo minúta a poslanec môže vystúpiť len raz 
- K článku 9 bod 14 rokovacieho poriadku sa vypustí slovíčko rozhodnúť hlasovaním  

 
Obecné zastupiteľstvo schválilo rokovací poriadok s pripomienkami a prijalo k tomuto bodu 
programu uznesenie číslo 16 /2011.  
 
Poriadok odmeňovania poslancov OZ 
 
K odmeňovaciemu poriadku sa vyjadrila poslankyňa Vlasta Kašíková, informovala, že tento 
poriadok bol oproti predošlému upravený o plat zástupcu.  
Jozef Gacho (poslanec OZ) – navrhoval zrušiť odmenu poslancom po skončení volebného 
obdobia z dôvodu, že je poslancov veľa. Ďalej navrhoval, doplniť: „Toto odmeňovanie sa 
týka pri iniciatívnom plnení úloh vyplývajúcich z potrieb obce ako aj pri organizovaní akcií 
organizovaných obcou. 
Jozef Gacho – navrhol predsedovi komisie rovnakú odmenu ako členovi, teda 10 Euro 
a prednesené pripomienky zapracovať do poriadku odmeňovania. 
 
Zásady odmeňovania s úpravami boli jednohlasne schválené. OZ prijalo k tomuto bodu 
programu uznesenie číslo 17/2011  
 
Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce 
 
Bc. Jarmila Šutá (kontrolórka obce)  – predniesla stanovisko k rozpočtu obce. Predniesla svoj 
názor, že pri prevodoch financií dookola zbytočne kolujú, peniaze medzi MŠ a ZŠ a mohlo by 
sa ušetriť na prevodoch. Náklady na energie, ktoré ZŠ má budú pokryté. 
Vlasta Kašíková – k prednesenému názoru pani kontrolórky sa vyjadrila, že zaužívaný systém 
sa jej zdá prehľadnejší.  
Ľuboš Stríž – starosta obce – informoval, že dá urobiť MŠ merač energie i tepla, taktiež 
v CVČ.  Zabezpečí sa podružné meranie v MŠ, CVČ. K tomuto bodu sa vyjadril, že sa nechá 



zatiaľ zaužívaný systém rozdeľovania financií a keď sa zistí kto koľko minie energií, potom 
sa budeme zaoberať touto problematikou.  
Ing. Tibor Michálek (poslanec OZ) – navrhoval zistiť skutočné náklady, kto, koľko skutočne 
minie energie.  
Bc. Jarmila Šutá (kontrolórka obce) – navrhuje OZ predložený návrh rozpočtu schváliť 
 
OZ prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 18/2011  
 
Ing. Tibor Michálek (poslanec OZ) – navrhoval, aby sa každoročne obec v rozpočte zamerala 
na určitú oblasť, niektoré zásadne veci dotiahnuť dokonca a niektoré veci žiaľ nebudú.  
Ľuboš Stríž – starosta – zdôraznil, že tento rok sú prioritou cesty, námestie a dokončenie 
bytového domu  
Ľuboš Stríž – starosta - oboznámil poslancov, že obec získala finančné prostriedky na „ 
„Program revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR na rok 2011“ 
protipovodňové opatrenia, zdôraznil, že má zmysel vyhlásiť či už snehovú kalamitu alebo 
povodňovú kalamitu, lebo vždy keď obec požiadala, dostali sa na tieto kalamity financie! 
 
R O Z P O Č E T 
 
Rozpočet ZŠ Klokočov 
 
Vlasta Kašíková (poslankyňa OZ) – k rozpočtu ZŠ Klokočov sa vyjadrila, že v rozpočte sú 
prenesené kompetencie zo štátu, refundácie el. energie od obce, náklady na MŠ, refundácia 
energie a tepla, za prenájom telocvične,... 
Výdavky – dodala, že by sa v tomto roku nemal navyšovať počet učiteľov, ani platy, čiže je to 
rovnaké ako v r. 2010. K bežným výdavkom sa vyjadrila, že sú podobné ako v minulom roku.  
 
Rozpočet Školská jedáleň Klokočov 
 
Vlasta Kašíková (poslankyňa OZ) – k rozpočtu jedálne informovala, že je podobný ako 
v minulom roku.  
Rozpočet jedálne tvorí prílohu materiálov tejto zápisnice 
 
Školský klub 
 
Náklady sú podobné ako v minulom roku. Rozpočet školského klubu tvorí prílohu materiálov 
tejto zápisnice. Dodala, že by bolo vhodné kúpiť deťom nový počítač, čiže to v rozpočte 
naplánovali.  
Bc. Jarmila Šutá (kontrolórka obce) – informovala sa, načo sa používajú reprezentačné 
výdavky?  
Vlasta Kašíková (poslankyňa OZ) – odpovedala, že doposiaľ reprezentačné neplánovali 
v rozpočte, ale chodia im návštevy, i z ČR, takže na nákup kávy, čajov a drobného 
občerstvenia. Dodala, že suma 100 Euro na rok nie je až taká vysoká.  
Alena Brezinová (účtovníčka obce) – vyjadrila sa k rozpočtu, že u školského klubu sa krátili 
finančné prostriedky – odmeny 150 Euro. U školskej jedálne sa taktiež krátila položka 
odmeny, údržby a opravy budov sa skrátili na polovicu a pán starosta odporučil riešiť to 
táborovými peniazmi.  
Ľuboš Stríž – starosta obce – k investíciám pre školu spomenul, že by chcel tento rok urobiť 
prepojenie medzi telocvičňou a školou, aby sa deti nemuseli prezúvať. Rieši sa to 
z havarijného stavu z Ministerstva školstva, do budúcna sa bude riešiť i školská jedáleň.  



Jozef Gacho (poslanec OZ)  - informoval sa k nadstavbe jedálne, či by nebola možnosť cez 
projekt 
Ľuboš Stríž – starosta obce  - odpovedal, že momentálne sa takáto výzva neplánuje. 
Informoval poslancov, že kontaktoval projektanta a dal mu spracovať projekt na parkovisko 
pri kostole a zapodievať sa možnosťou prístavby obecnej budovy pre kultúrny dom. Starosta 
informoval, že prístavba by bola smerom ako je súčasná Píla Marco.  
Jana Foldinová (poslankyňa OZ) – k návrhu pána starostu sa vyjadrila, že by sa tým odstránil 
podnikateľ, ktorý zamestnáva ľudí z obce 
 
 
Rozpočet Materskej školy Klokočov 
 
Vlasta Kašíková (poslankyňa OZ) – predložila návrh rozpočtu, ktorý tvorí prílohu materiálov 
tejto zápisnice. 
Informovala poslancov, že v MŠ si chcú kúpiť skrinky na zamykanie.  
Alena Brezinová (účtovníčka obce) – informovala, že pri tomto rozpočte sa krátila položka na 
nákup nábytku o 270 Euro, ubralo sa na pracovníčku, keď sa príjme nová pracovníčka potom 
sa dofinancuje. 
Anna Horčičáková (riaditeľka MŠ Klokočov) – vyjadrila sa k rozpočtu MŠ, že dali ponuky 
i do Turzovky, že MŠ Klokočov príjme deti do škôlky, ak by sa mohli urobiť dve triedy, 
musela by sa prijať nová učiteľka, z toho dôvodu dali do rozpočtu i na mzdu novej učiteľky.  
Alena Brezinová (účtovníčka) – v prípade keď sa nová sila zoberie, tak sa dofinancuje. 
Informovala že sa krátilo i na knihy a učebné pomôcky 100 Euro a služby sa skrátili na 
polovicu.  
 
Rozpočet CVČ Klokočov 
 
Mgr. Ladislav Dorociak (riaditeľ CVČ Klokočov)  - predložený návrh rozpočtu tvorí prílohu 
materiálov tejto zápisnice. Rozpočet je zostavený v zmysle rozpočtových pravidiel a navrhol 
predložený rozpočet schváliť.  
Alena Brezinová (účtovníčka obce) – oboznámila prítomným, že je spracovaný rozpočet na 
300 deti, ubralo sa na odmenách. 
 
Rozpočet obce 
 
Alena Brezinová (účtovníčka obce) – k predloženému návrhu rozpočtu obce, ktorý tvorí 
prílohu materiálov tejto zápisnice informovala, že sa konalo dva-krát stretnutie k rozpočtu 
s poslancami OZ. Prejednali sa určité veci ohľadom vody, odpadu,... 
Vlasta Kašíková (poslankyňa OZ) – informovala sa, kde sú úpravy k rozpočtu na ktorých sa 
rozprávalo na stretnutí? 
Alena Brezinová (účtovníčka obce) – ozrejmila , že boli požiadavky: vyčísliť mzdy, znížiť 
faktúry za telefón pána starostu  
Ľuboš Stríž – starosta obce  - k faktúram za telefón sa informoval na telekomunikačných 
službách a bude hľadať vhodný paušál, aby sa služby obmedzili.  
Ing. Tibor Michálek (poslanec OZ) – je potrebné urobiť optimalizáciu telefónnych poplatkov 
na obecnom úrade 
Vlasta Kašíková (poslankyňa OZ)  – informovala sa dokedy sa platí úver na vodovod? 
Alena Brezinová (účtovníčka obce) – jeden úver skončí v júli 2011, ďalší v auguste, čiže do 
septembra budú úvery splatené a nabehne úver na cesty 



Ľuboš Stríž – starosta obce  - v rozprave k rozpočtu uviedol, že pracovníci OÚ nedostali za 
minulý rok žiadne odmeny, lebo ekonomicky to obci nevychádzalo. 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k rozpočtu obce uznesenie číslo 19/2011. 
 
Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti 
 
Písomná správa tvorí prílohu materiálov tejto zápisnice. 
Bc. Jarmila Šutá (kontrolórka obce) – doplnila, že pôžičky, ktoré boli dané občanom boli 
i vrátené.  
 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 20/2011 
 
Návrh ceny k majetko-právnemu vysporiadaniu pozemkov pod cintorín 
 
So súhlasom poslancov bol uprednostnený bod programu, z dôvodu prítomnosti občana pána 
Júliusa Brezinu. 
Július Brezina (prítomný občan na OZ) – navrhuje cenu 10 Euro/m2 za predaj pozemku pod 
cintorín, ktorého je vlastníkom. 
Ľuboš Stríž – starosta obce – Dôležité je, či obec odkúpi pozemok pod cintorín alebo nie. 
Informoval poslancov, že pokiaľ nebudeme mať zmapovaných všetkých vlastníkov, škoda 
peňazí za geometrický plán. Je potrebné sa rozhodnúť, či cena 10 Euro je pre nás prijateľná 
alebo neprijateľná. Ďalej informoval poslancov, že Turzovka vykupovala pozemky od 
občanov za 0,20 Euro. Dodal, že je to všetko o dohode, cintorín je pre každého.  
Veronika Haferová (poslankyňa OZ) – informovala sa, či cena 10 Euro za m2 je za CKN 
alebo EKN?  
Ing. Veronika Gajdičiarová (pracovníčka obce)– odpovedala, že je to za CKN. To, čo je 
v stave EKN, ľudia by si mohli obnoviť dedičské konanie.  
Július Brezina – informoval poslancov, ak to nebude aktuálne, nechce „silou mocou“ predať 
tento pozemok, chce vysadiť a zalesniť túto parcelu.  
Ľuboš Stríž – starosta obce – keby obec chcela odkúpiť tieto pozemky, musela by zaplatiť  
100.000, 050 Euro. 
Ing. Tibor Michálek – informoval sa, či je iné východisko, ďalšia varianta? 
Ľuboš Stríž – starosta obce – dodal, že inú lokalitu nevie nájsť. K návrhu pána Júliusa 
Brezinu povedal, že sa bude OZ touto problematikou zaoberať. Dodal, aby sa Komisia 
výstavby a dopravy na čele s predsedkyňou Veronikou Haferovou touto problematikou 
zapodievala a pripravila do budúceho OZ návrhy riešenia.  
Pánovi Júliusovi Brezinovi odpovedal, že sa budú hľadať finančné prostriedky a obec 
s komisiou a ľuďmi si vykryštalizujú možnosti a budú sa hlbšie touto problematikou 
zapodievať.  
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 25/2011 
 
Návrh VZN č. 4/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej 
školy  
 
Alena Brezinová (účtovníčka obce) – informovala, to čo sa schválilo v rozpočte musí byť 
schválené i VZN. Písomný materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu tejto zápisnice. 
 



Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 21/2011 
 
Návrh – úprava č. 3 – VZN č. 4/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 
v školách,...  
 
Alena Brezinová (účtovníčka obce) – bližšie vysvetlila, že sa jedná o VZN, ktoré už bolo 
schválené, avšak pri prepočte na eurá hodnota stravy bola na tri desatine miesta, nakoľko 
softvéry neberú hodnoty na tri desatine miesta, jedna sa o prepočet. V § 2 bola určená hodnota 
strava v ŠJ – tento bod sa ruší.  
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 22/2011 
 
František Čečotka a Anna Čečotková – opätovná žiadosť o odkúpenie pozemku CKN 
6626/2-TTP – 230 m2  
 
František Čečotka (poslanec OZ) – vysvetlil poslancom problematiku, ktorá sa týka 
pozemkov okolo bytovky na Hlaviciach. Keď obec potrebovala pozemky pod bytovku, 
nerobil problémy obci, z dobrej vôli obci pozemky odpredal, avšak vyčlenil si popred obchod 
geometrom, aby tam mal priestor s tým, že neskôr si to spätne odkúpi.  
Ľuboš Stríž – starosta obce – obec mala tlačiť, aby sa určili hranice pod výmeru bytovky 
a zvyšok pre pána Čečotku. Zdôraznil, že keby pán Čečotka neodpredal obci pozemok, 
bytovka by tam nebola.  
Jozef Gacho (poslanec OZ) – opýtal sa koľko metrov by bolo ochranné pásmo od našej 
bytovky? 
Ing. Veronika Gajdičiarová ( pracovníčka OZ) – odpovedala na otázku poslanca Jozefa 
Gacha, že je to viacej ako 8 metrov. 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 23/2011 
 
Návrh ceny k majetko-právnemu vysporiadaniu pozemkov pod ihrisko na Kašanke 
 
Ing. Veronika Gajdičiarová (pracovníčka OÚ Klokočov) – najskôr by sa odkúpil podiel 
známych vlastníkov, nemôžeme naraz spísať kúpno-predajnú zmluvu. Kúpna zmluva by bola 
na pozemno-knižné parcely. Boli prizvaní známy vlastníci a navrhovali cenu 5 Euro/m2  
Jozef Gacho (poslanec OZ) – navrhoval najskôr baviť sa o tom, či dáme 5 Euro alebo 
nedáme? 
Pavol Polka (poslanec OZ) – informoval sa či je ihrisko na správnom mieste? 
Jozef Gacho (poslanec OZ) – navrhoval, nechať súčasné ihrisko tak, nájsť pozemky, kde by 
ľudia nerobili problémy.  
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 24/2011 
 
 
Mária Čuboňová, Klín 378 – stanovenie ceny – dohoda k umiestneniu regulačnej skrine 
k vodovodu pre obec Klokočov  
 
Pani Čuboňová Mária doložila doklady k Ohláseniu drobnej stavby na oplotenie a šopy na 
náradie do 25 m2. Pri miestnom šetrení bolo zistené, že pani Mária Čuboňová, aj keď na 
vlastnom pozemku, ale bez ohlásenia drobnej stavby postavila altán, ktorý je umiestnený na 
regulačnej šachte /cca 3 x 2 m/ hlavnej trasy obecného vodovodu. So vstupom na pozemok 



súhlasila ešte bývalá Okrasa Čadca, ktorá bola v roku 1995 užívateľom. Z dôvodu, že na 
regulačnej šachte nemôže byť nič umiestnené, OZ by malo rozhodnúť, čo ďalej.  
 
 
Ing. Veronika Gajdičiarová – informovala, že by bolo asi najlepšie dohodnúť sa nedať jej 
ohlásenie drobnej stavby, ale stavebné povolenie, kde budú určité podmienky.  
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 26/2011 
 
 
OHZ Kloko čov - Schválenie preventívara obce a členov prehliadkových skupín  
 
OHZ podľa zákona každoročne schvaľuje preventívara obce, členov prehliadkových skupín 
a zoznam častí osád a podnikateľských subjektov. Predložený návrh preventívara i členov 
tvorí prílohu materiálov tohto OZ.  
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 27/2011 
 
Voľba členov do komisií 
 
Na ustanovujúcom OZ boli zvolení predsedovia obecných komisií, ktorí si vybrali svojich 
členov, s ktorými budú pracovať.  
 
Komisia finančná predseda Vlasta Kašiková 
členovia: Mgr. Mária Jasenovská, Anna Gulčíková, Alena Brezinová 
 
Komisia sociálno-zdravotná predseda Jarmila Tabačíková 
členovia: Darina Stuchlíková, Ing. Jana Jarošová, Miroslava Fujaková 
 
Komisia životného prostredia a verejného poriadku  predseda Jozef Gacho 
členovia: Július Brezina, Irena Koniarová, Ing. Veronika Gajdičiarová 
 
Komisia dopravy a výstavby predseda Veronika Haferová 
členovia: Mgr. Radovan Jakuš, Jozef Gacho, Martina Brezinová  
 
Komisia školstva, kultúry a športu predseda Jana Foldinová 
členovia: Mgr. Mária Jasenovská, Mgr. Ladislav Dorociak, Mgr. Mária Valčuhová,  
Jozef Gondek, Mgr. Andrea Chabrečková  
 
Komisia regionálneho rozvoja a eurofondov predseda František Čečotka 
členovia: Ing. Jarmila Nekorancová, Branislav Jaroš 
 
 
Návrh na schválenie poplatkov z dohôd o bezplatnom zapožičaní priestorov za 
prevádzkové náklady v budovách ZŠ Klokočov, telocvične a školskej jedálne  
 
Vlasta Kašíková (poslankyňa OZ) – predniesla návrh na schválenie predložených poplatkov 
 
Obecné zastupiteľstov prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo  29/2011 

 



 
DISKUSIA 

 
V diskusii sa pán poslanec František Čečotka informoval, keby vznikla nejaká kalamita 
a budú sa potrebovať stroje, je potrebné schváliť, aby mohol využívať i svoje stroje.  
Bc. Jarmila Šutá (kontrolórka obce) – bolo by dobré urobiť cenovú ponuku z viacerých 
a schváliť najvýhodnejšiu ponuku. 
Ľuboš Stríž – starosta – do budúcna, keď poslanec OZ vykonáva činnosť pre obec, poslanci 
podnikatelia predložia cenové ponuky 
Vlasta Kašíková (poslankyňa OZ) – navrhla zverejniť odmeňovací poriadok na internete 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k zverejneniu odmeňovacieho poriadku na web stránke obce 
uznesenie číslo 30/2011 
 
Martina Michálková (poslankyňa OZ) – opýtala sa kedy bude rozhlas v časti obce Kyčery-
Zajacovia? 
Ľuboš Stríž – starosta – v priebehu mesiaca apríl príde pán Mikula a bude sa to riešiť 
Jana Foldinová (poslankyňa OZ) – informovala sa na osvetlenie vo Vrchpredmieri do 
Madajov 
Ľuboš Stríž – starosta – informoval poslancov, že sa podala  žiadosť na verejné osvetlenie na 
budovy, budeme čakať na odpoveď, dodal, že i osvetlenie do Menšíka sa urobí, ak dostane 
obec finančné prostriedky 
Pavol Polka (poslanec OZ) – navrhol vyriešiť otázku dovozu obedov pre dôchodcov! 
Poslanci OZ –  František Čečotka rozváža obedy, keď sa nahlásia občania, ktorí chcú, aby im 
bol zabezpečený rozvoz jedál, pán zástupca František Čečotka to vie zabezpečiť.  
 
 

Z Á V E R  
 

Starosta poďakoval prítomným poslancom za účasť v plnom zložení a zasadnutie ukončil.  
 
 
V Klokočove 25.03.2011 
 
 
Zapísala: Mgr. Andrea Chabrečková   
 
 
          Starosta obce 
          Ľuboš Stríž 
 
Overovatelia: 
 
František Čečotka: ................................................. 
 
Jozef Gacho:  ................................................. 


