
Z á p i s n i c a 
z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Klokočove, ktoré sa konalo dňa 

30. novembra 2007 
 
Prítomní: 
Starosta obce: Ľuboš Stríž 
 
Poslanci OZ: 1. Pavol Brezina 
  2. František Čečotka 
  3. Jozef Gacho 
  4. Mgr. Mária Jasenovská 
  5. Vlasta Kašíková 
  6. Martina Michálková 
  7. Ing. Tibor Michálek 
 
 
Prezenčná listina všetkých prítomných tvorí prílohu č. 1 zápisnice 
 
1.  o t v o r e n i e 
8. zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ľuboš Stríž. Konštatoval, 
že zasadnutie zvolal v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov a doplnkov a plánu zasadnutí na rok 2007, že sú prítomní všetci poslanci. 
Zasadnutie OZ je schopné právoplatne sa uznášať. 
 
2. Voľba návrhovej a mandátovej komisie 
Návrhová komisia: Vlasta Kašíková, Jozef Gacho 
Hlasovanie: návrhová komisia jednohlasne schválená 
 
Mandátová komisia: Mgr. Mária Jasenovská, František Čečotka 
Hlasovanie: mandátová komisia jednohlasne schválená 
 
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci: František Čečotka, Pavol Brezina 
Hlasovanie: ZA: Pavol Brezina, František Čečotka, Jozef Gacho, Mgr. Mária Jasenovská, 
Vlasta Kašíková 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: Ing. Tibor Michálek, Martina Michálková 
 
Vedením zápisnice bola poverená pracovníčka OÚ p. Fujaková 
 
 
P r o g r a m   r o k o v a n i a   8. OZ 
      
   1.  Otvorenie 
   2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
   3.  Voľba návrhovej a mandátnej komisie 
   4.  Správa o plnení uznesení prijatých na zasadnutí v septembri 2007  
   5.  Hospodárenie obce za III. štvrťrok 2007 
   6.  Správa o nedoplatkoch na DzN a dani za psa k 31.10.2007  
   7.  Správa o nedoplatkoch na komunálnom odpade, vodné, stočné, elektrická energia,  
na nájomnom, na preddavku na kúrení k 31.10.2007 



  8.  Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra obce na I. polrok 2008 
  9.  Príprava inventarizácie obecného majetku k 31.12.2007 
10.  Schválenie plánu zasadnutí OZ na rok 2008 
11.  Všeobecné záväzné nariadenie obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Klokočov na rok 2008 
12. Zrušenie uznesenia č. 41/2007 zo dňa 30.4.2007 – zrušenie prenájmu firme 
MATEPHARM za  účelom zriadenia  lekárne 
13. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov v budove OÚ č. 1164 – Lekáreň 
PARACELSUS, Mgr. Igor  Minarovič – za účelom zriadenia lekárne 
14. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov – P. Dedič, Klokočov 944 
15. Schválenie ceny projektovej dokumentácie: Rozšírenie vodovodu Klokočov v časti 
Janeskovia, Kyčery, Zajacovia 
16. Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod navrhovaný vodojem  v zmysle 
projektu: Rozšírenie  vodovodu Klokočov časť Janeskovia, Kyčery, Zajacovia 
17. Cenová ponuka na vypracovanie projektovej dokumentácie DD 
      
 
/prestavbou bývalej ZŠ Hlavice/ 
18. Schválenie harmonogramu súpisu nehnuteľnosti v Obci Klokočov 
19. Odročené uznesenia z posledného zastupiteľstva:  
      a/  uznesenie 90/2007 – VZN o užívaní miestnych komunikácií 
      b/  uznesenie 92/2007 – Žiadosť p. Marčišinová – rozšírenie pílnice 
      c/  uznesenie 99/2007 – Odber obecnej vody podľa množstva odberu  
20. Ostatné návrhy: 
      a/ Rozpočtové provizórium obce na rok 2008 
      b/ Rozpočtové provizórium ZŠ Klokočov na rok 2008 
      c/ Navýšenie dotácie TKO Semeteš 
      d/ Schválenie ceny nájmu bytu na rok 2008 
      e/ Zmluva o dielo medzi obcou Klokočov a spoločnosťou Premier   Consulting 
      f/ Zrušiť uznesenie o prenájme priestorov na čistiaren 
      g/ Schválenie prenájmu nebytových priestorov  SAD  Žilina /bývalej   čistiarne/ 
      h/ Schválenie dodatku č. 1/2008 k Zmluve o zabezpečení odvozu komunálneho 
odpadu a separovaného zberu 
21. Diskusia 
22. Prijatie uznesení 
23. Záver 
 
Program rokovania 8. zasadnutia OZ bol jednohlasne schválený. 
Pán poslanec Michálek oznámil prítomným, že zo zasadnutia bude zhotovený zvukový 
záznam. 
 
4. Správa o plnení uznesení prijatých na zasadnutí v septembri 2007   
Pán poslanec Michálek žiadal vysvetlenie prečo nebolo uzneseniu č. 93/2007 schválené. 
Vysvetlenie podal kontrolór obce Ing. Kasák, hlasovanie v bode A-1 neprešlo, nakoľko  
hlasovanie v tomto bode za rekonštrukciu miestnych komunikácií nebolo v nadpolovičnej 
väčšine. Preto žiada o zrušenie uznesenia č. 93/2007 a schválenie nového uznesenia na 
rekonštrukciu miestnych komunikácií.    
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo  
     107/2007  
      
Poslanci  sa dohodli, že v januári bude bod rokovania OZ aj plán opravy ciest.     Poslanci 
správu o plnení uznesení prijatých na zasadnutí v septembri 2007 prijali ako informatívnu. 



Písomná správa tvorí prílohu zápisnice č. 2  
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 
     108/2007 
 
Pán starosta podal v tomto bode programu aj vyjadrenia poslancovi Michálkovi, ktoré sa 
týkali vyhlasovania politickej strany v obecnom rozhlase, k zakúpeniu jednej strany 
v obecnom liste a k riešenie sťažnosti p. Miroslava Ostružiara. Písomný materiál  tvorí 
prílohu zápisnice č. 3 
 
5. Hospodárenie obce za III. štvrťrok 2007 
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice č. 4 
Pán poslanec Michálek požadoval materiály na rokovanie OZ posielať   skôr  
a to v elektronickej podobe. Účtovníčka OÚ prešla podrobne jednotlivé kapitoly rozpočtu 
Poslankyňa Vlasta Kašíková – mala poznámku, aby sa delila dotácia na  
školstvo, jednu dotáciu dáva obec a jednu Krajský školský úrad 
Poslanec Jozef Gacho – sa pýtal na dotáciu rozšírenie obecného vodovodu – doplnok, úhradu 
faktúr Klokočovské skálie, čerpanie rozpočtu požiarnej ochrany. 
Účtovníčka p. Brezinová – dotácia na rozšírenie obecného vodovodu je vyčerpaná, 
informačné tabule o Klokočove sú urobené a aj faktúry sú uhradené   
Starosta obce – rozpočet bol na opravu budovy, budovu si hasiči opravili spoločným silami, 
za ušetrené peniaze si zakúpili zásahové obleky. Projektová dokumentácia na nadstavbu 
hasičskej zbrojnice je spracovaná. V nadstavbe by sa urobila zasadacia miestnosť, nadstavbou 
by sa vyriešil aj  problém so strechou.  
Poslanec Michálek – sa pýtal na položku inzercia Kysuce  
Účtovníčka OÚ – v Kysuciach sa zverejňujú oznamy na prenájom, výberové konania... 
Starosta obce -   k cestnej doprave starosta uviedol, že sme dostali darovacou zmluvou od   
SPP a.s. TATRU 815,  s týmto autom obec udržiava cestu do Riečok a Vrchpredmiera. 
Nedajú sa dopredu určiť náklady  a výdavky na opravu a údržbu motorového vozidla. 
Starosta obce – k položke odpady – 2x do roka obec robí zber veľkoobjemového materiálu, je 
problém nájsť vhodný mechanizmus, aby sa ušetrilo pri vývoze kontajnerov. 
Kontrolór obce Ing. Kasák –  je podaný projekt cez Enviromentálny fond na nosič 
kontajnerov, vývoz kontajnerov by sme si v odľahlých častiach robili sami. Poslanec 
Michálek – navrhuje, aby sa odskúšal iný systém, napr. zber vriec v týždni 
Poslanec Gacho  - navrhol, aby sa kontajnery označili Obec Klokočov 
Poslankyňa Kašíková – k odbere obecnej vody sa vyjadrila, že finančná komisia predložila 
poslancom návrh na úpravu ceny obecnej vody, prečo by mala obec každoročne doplácať 1 
mil. Sk na odber obecnej vody, obecnú vodu odoberá asi 250 domov. 
Poslanec Čečotka -  je toho názoru, že obec musí zvýšiť cenu vody tak ako zvyšuje SEVAK 
Poslanec Brezina – navrhuje zvýšiť cenu vody o 100% tým, ktorí majú nízke odbery obecnej 
vody, je proti tomu aby sme dali obecný vodovod SEVAKU, ten si potom bude zvyšovať 
a riadiť cenu podľa svojho. 
Poslanec Michálek – navrhol, že je potrebné informovať občanov prostredníctvom Obecného 
listu, že je strata na obecnej vode 1. mil Sk z dôvodu, že sú vyššie náklady ako príjmy. 
Poslankyňa Jasenovská – schvaľuje zvýšenie ceny obecnej vody, dať do Obecného listu 
dôvodovú správu prečo sa musela zvýšiť cena obecnej vody. 
Poslanci sa dohodli, že ku položke voda sa vrátia v bode programu 19/c. 
Poslankyňa Kašíková  - k položke školskej jedálne uviedla, že ŠJ je v mínuse 200 tis. Sk.  
 
Poslanci OZ schválili hospodárenie obce za III. štvrťrok 2007 bez výhrad. Pán poslanec  
Michálek mal požiadavku na zasielanie materiálov na rokovanie OZ v elektronickej podobe. 



 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo  
     109/2007 
 
6. Správa o nedoplatkoch na DzN a dani za psa k 31.10.2007 
 
7.  Správa o nedoplatkoch na komunálnom odpade, odbere vody, nájomné, preddavky 
za vykurovanie a elektrinu, odber elektrickej energie k 31.10.2007 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice č. 8 
Informovala Ing. Gajdičiarová a p. Koniarová 
K informovanosti prítomných uviedli, že neplatičom sa posielali výzvy na zaplatenie a robili 
sa aj osobné návštevy za účelom zaplatenia pohľadávok, bude sa pristupovať k exekučnému 
konaniu. 
Poslanec Brezina – v obci sú ľudia prestarlí, pripútaní na lôžko, ľudia ŤZP  na týchto občanov 
by sa mal brať ohľad. 
Poslanec Michálek – ak sa dá treba dať exekučné príkazy 
Starosta obce – navrhol, že prostredníctvom obecného listu a obecného rozhlasu sa naposledy 
vyzvú neplatiči na zaplatenie pohľadávok a to do termínu 20.12.2007, po tomto termíne sa 
zaháji voči neplatičom exekučné konanie, zoznamy neplatičov sa prejdú a vyčlenia sa 
sociálne prípady. 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 
110/2007 
 
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra obce na I. polrok 2008 
 
    Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice č. 9  
      
    Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto dobu programu uznesenie číslo 
     111/2007 
 
 
9. Príprava inventarizácie obecného majetku k 31.12.2007 
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice č. 10 
Poslanec Michálek  a poslankyňa Michálková sa informovali či musia byť obsadení 
v inventarizačných komisiách. Žiadajú preobsadiť namiesto seba iných členov IK. 
Predsedovia komisií predložia  do 15.1.2007 výsledky inventarizácie 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 
     112/2007 
 
10. Schválenie plánu zasadnutí OZ na rok 2008 
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice č. 11 
Poslanec Michálek a poslankyňa Michálková sa zdržia hlasovania, nakoľko navrhovali, aby 
zasadnutia OZ sa konali každý mesiac. 
Návrh, aby zasadnutia OZ sa konali po obede 
Hlasovanie: ZA: Michálek, Michálková 
Proti: Pavol Brezina, František Čečotka, Jozef Gacho, Mgr. Mária Jasenovská, Vlasta 
Kašíková 
Zdržal sa: 0 
Návrh, aby zasadnutia OZ sa konali po obede neprešiel. 



Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 
     113/2007 
 
11. Všeobecné záväzné nariadenie obce č. 1/2008 o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Klokočov na 
rok 2008  
  
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice č. 12 
Ing. Gajdičiarová, Koniarová v spolupráci s kontrolórom obce Ing. Kasákom  predložili 
spracovaný návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady  
a drobné stavebné odpady na území obce Klokočov na rok 2008. 
Poslanec Jozef Gacho predložil iný návrh: 
       Orná pôda:  0,3 % 
       TTP:            0,3 % 
       záhrady:      0,3 % 
       LP:              0,5 % 
       rybníky:      0,3 % 
       zast. plochy a nádvoria: 0,3 % 
       ostatné plochy:   0,2 % 
Hlasovanie: ZA: Pavol Brezina, Jozef Gacho, František Čečotka, Mgr. Mária Jasenovská 
Zdržal sa: Vlasta Kašíková 
Proti: Ing. Tibor Michálek, Martina Michálková 
Návrh poslanca J. Gacha neprešiel 
Pán poslanec Michálek navrhuje, aby sa schválilo VZN tak ako je predložený návrh, 
navrhovatelia predloženého VZN venovali určite dostatok času na jeho spracovanie, 
vychádzali z predchádzajúcich skúsenosti a z určitej filozofie. 
Ing. Kasák k § 29 k určovaniu poplatku za odpad uvádza, že poplatok je určený ako súčin 
sadzby poplatku, diferencovaný podľa osôb žijúcich v spoločnej domácnosti a podľa počtu 
dní, v určenom období. Sadzby poplatkov sú diferencované podľa toho či domácnosť využíva 
na zber KO 110 l smetnú nádobu, alebo využíva VOK 
 
Pán poslanec Michálek navrhuje, aby sa prepočítal celkový koeficient nákladov na celý rok 
tak, aby boli vykryté náklady. Poslanci sa musia dohodnúť či sa rozhodnú k jednorazovému 
zvýšeniu, alebo sa zvýšenie rozloží do časov, tak aby sa prišlo na výšku reálnych nákladov. 
Treba sa rozhodnúť akej filozofie sa budeme držať či budeme sociálni alebo rozvojoví.  Treba 
oboznámiť občanov o zvýšení poplatkov v obecnom liste,  
dôvody zvýšenia /zvýšila sa cena nafty, TKO Semeteš zvýšilo poplatky za odvoz  odpadu/ 
a taktiež oboznámiť občanov aké doklady majú predložiť aby spĺňali nárok na  zníženie  
poplatku. Informovať občanov, že z toho čo sa navýši sa môžu urobiť napr. zastávky. 
Pán poslanec Brezina je proti zvýšeniu poplatkov  a odôvodňuje to tým, že v súčasnosti je dlh 
na pohľadávkach  300 tis. a ak sa navýšia poplatky v budúcnosti dlh narastie na  500 tis. 
V obci máme veľa sociálnych prípadov. 
K tomuto pán starosta vysvetľuje, že návrh VZN je aj sociálny, nakoľko v § 31 zahŕňa 
kedy sa poplatky za KO a drobné stavebné odpady znížia: 
A/ o 50 % osamelým osobám nad 70 rokov 
B/ o 50 % držiteľom preukazu ZŤP a ZŤP – S 
C/ o 50 % osobám poberajúcim dávky v hmotnej núdzi 
D/ o 50 % ak poplatník navštevuje školu mimo obec, s výnimkou študentov denne 
dochádzajúcich.  



Doklady potrebné na preukázanie nároku na zníženie poplatku musia byť doložené do 
31.12.2007. Pracovníčka OÚ p. Koniarová predniesla jednu pripomienku občana k VZN k § 
29 bod d/ -  v trvalo neobývanom dome nemá kto produkovať odpad. 
P. Koniarová vysvetlila, že občan môže mať v obci aj viac domov a vždy platí poplatok za 
komunálny odpad len za jedno číslo domu z trvalého pobytu. 
   
 
   Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 
    114/2007 
 
12.Zrušenie uznesenia č. 41/2007 zo dňa 30.4.2007 – zrušenie prenájmu firme 
MATEPHARM za účelom zriadenia lekárne 
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice č. 13 
Uznesenie sa ruší z dôvodu, že firma MATEPHARM odstúpila od žiadosti 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 
    115/2007 
 
 
13. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov v budove OÚ č. 1164 – Lekáreň 
PARACELSUS, Mgr. Igor Minarovič – za účelom zriadenia lekárne 
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice č. 14 
Pán starosta vyjadril spokojnosť, že sa našiel ďalší záujemca o zriadenie lekárne v našej obci, 
žiadateľ prosí o zváženie možnosti uzatvorenia zmluvy na dobu 10 rokov, vzhľadom na 
vysoké vstupné investície žiada v ústretový prístup v otázke nájomného. Pán poslanec Gacho 
dal návrh, že  nesúhlasí, aby priestory na zriadenie lekárne boli prenajaté   za 1,- Sk, ako 
dôvod uvádza, že našich ľudí zdierame a niekomu sa robia ústupky. 
Hlasovanie za návrh poslanca J. Gacha: 
ZA: Jozef Gacho, Pavol Brezina 
Proti: Ing. Tibor Michálek, Martina Michálková, František Čečotka, Vlasta Kašíková 
Zdržal sa: Mgr. Mária Jasenovská  
Pán poslanec Michálek súhlasí, aby bola v obci zriadená lekáreň, ľudia žiadajú a chcú mať 
v obci lekáreň. Poslanci OZ schválili prenájom nebytových priestorov za účelom zriadenia 
lekárne od 1.1.2008 za 1,- Sk po dobu 10 rokov s podmienkami, ktoré sú zakotvené 
v uznesení. 
      
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 
                             116/2007 
 
 
14. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov p. Pavla Dediča, Klokočov 944 
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice č.15  
Žiadosti p. Dediča, Klokočov 944 o prenájom nebytových priestorov sa nevyhovuje, nakoľko 
tieto priestory sa prenajali za účelom zriadenia lekárne. 
    
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 
                             117/2007 



 
15. Schválenie ceny projektovej dokumentácie: Rozšírenie vodovodu Klokočov v časti 
Janeskovia, Kyčery, Zajacovia 
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice č. 16 
Pán poslanec Michálek sa informoval, či sa robil okrem Ing. Cypricha aj výber iného človeka 
na spracovanie projektovej dokumentácie. 
K tomuto sa pán starosta vyjadril, že Ing. Cyprich nám projektoval od začiatku celý obecný 
vodovod, iná firma v okrese Čadca tieto projekty nerobí. Vo všetkých okolitých dedinách len 
oni projektujú  obecné vodovody. Poslanci OZ žiadajú či by sa po prekonzultovaní s Ing. 
Cyprichom nedala cena projektovej dokumentácie znížiť. 
Pán starosta – Ing. Cyprich nám vychádza v ústrety, cena za projektovú dokumentáciu sa mu 
nezaplatí jednorazovo ale na splátky a to až v novom roku 2008.  Pán starosta – výkopy pôjdu 
po hranici pozemkov, krajom cesty, krajom pozemkov, aby ľudia na pozemkoch mali čo 
najmenšie vecné bremeno. 
  
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 
         118/2007   
  
16. Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod navrhovaný vodojem v zmysle 
projektu: Rozšírenie vodovodu Klokočov časť Janeskovia, Kyčery, Zajacovia 
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice č. 17 
      
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu znesenie číslo  
     119/2007 
 
17. Cenová ponuka na vypracovanie projektovej dokumentácie DD /prestavbou bývalej 
ZŠ Hlavice/ 
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice č. 18 
Pán poslanec Michálek sa informoval či by sa nedala vypracovať predprojektová štúdia. Ing. 
Kasák – mal stretnutie s pracovníčkou Premier Consulting s ktorou má obec podpísanú 
dohodu o získavaní dotácií z Eurofondov,  zistil že určite sa bude podporovať výstavba DD, 
ale nie sú určené kritéria aký druh projektu treba predpripraviť. Pán poslanec Michálek 
navrhol tento bod programu odročiť, s tým že sa navrhuje, aby sa uskutočnilo stretnutie 
s pracovníkom na Ministerstve regionálneho rozvoja.  
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 
     120/2007 
 
 
18. Schválenie harmonogramu súpisu nehnuteľnosti v Obci Klokočov 
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice č. 19 
Návrh harmonogramu súpisu nehnuteľnosti, za ktoré má obec vyberať dane z nehnuteľnosti 
nebol schválený. 
Hlasovanie: 
ZA. Vlasta Kašíková, Ing. Tibor Michálk, Martina Michálková 
Zdržal sa: František Čečotka, Jozef Gacho, Pavol Brezina, Mgr. Mária Jasenovská 



Proti: 0 
 
19. Odročené uznesenia z posledného zastupiteľstva: 
 
a/  Uznesenie 90/2007 – VZN o užívaní miestnych komunikácií 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice č. 20 
     
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 
                        121/2007 
b/ Uznesenie 92/2007 – Žiadosť p. Marčišinovej – rozšírenie pílnice Klokočov časť Klin 
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice č. 21 
Pán poslanec Michálek sa vyjadril, že je to relatívne dobré miesto a aj priestor a mal by sa 
brať do úvahy Územný plán obce, nakoľko táto oblasť je zakreslená ako turistická. Pán 
poslanec Brezina podporil rozšírenie pílnice, s tým že naši ľudia tam nájdu zamestnanie, 
turizmus sa môže budovať prepojením Vrchpredmiera na Biely Kríž. 
Pán starosta – povolenie na prevádzkovanie pílnice mala p. Bielčiková, ktorá pílu odpredala 
p. Marčišinovej, obec nemôže tomu zabrániť, píla stojí na súkromnom pozemku. 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 
     122/2007 
 
c/ Uznesenie 99/2007 – odber obecnej vody podľa množstva odberu 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice č. 22 
Pán poslanec Čečotka navrhol vypracovať tabuľku a prispôsobiť ceny SEVAK-u, cenovej 
úrovni a aj službám. 
Návrh pána poslanca Čečotku podporil aj poslanec Michálek a navrhol, aby sa uskutočnilo 
referendum, nech rozhodnú ľudia. Poslankyňa Kašíková navrhla, že ak má niekto dve vody až 
jednú odstaví. 
Pán poslanec Michálek navrhol, aby sa išlo so sumou na úroveň SEVAKU – 24,50/m3  a nech 
rozhodnú ľudia v referende  
Hlasovanie: ZA: Ing. Tibor Michálek, Martina Michálková 
Proti: Pavol Brezina, František Čečotka, Jozef Gacho, Mgr. Mária Jasenovská, Vlasta 
Kašíková 
Zdržal sa: 0  
Návrh p. poslanca Michálka neprešiel 
 
Návrh p. poslanca Františka Čečotku – isť s cenou vody na úroveň SEVAK-u t.j. cena  vody 
za 24,50/m3,  tak ako navrhoval aj poslanec Michálek, ale bez referenda 
Hlasovanie: ZA: Vlasta Kašíková, František Čečotka 
Proti: Jozef Gacho, Pavol Brezina, Ing. Tibor Michálek, Martina Michálková, Mgr. Mária 
Jasenovská 
Zdržal sa: 0 
Návrh p. poslanca Čečotku neprešiel 
 
Návrh. p. poslankyne Mgr. Jasenovskej – cena vody 18,- Sk/m3  
Hlasovanie: ZA. Mgr. Mária Jasenovská, Pavol Brezina, Jozef Gacho 
Zdržal sa: František Čečotka, Vlasta Kašíková, Ing. Tibor Michálek, Martina Michálková  
Proti: 0 
Návrh p. poslankyne Jasenovskej neprešiel  



 
Návrh p. poslanca Pavla Brezinu – cena vody 19,-Sk/m3 vrátane poplatkov 
Hlasovanie: ZA: Pavol Brezina, Jozef Gacho, František Čečotka, Mgr. Mária Jasenovská, 
Vlasta Kašíková 
Zdržal sa: Ing. Tibor Michálek, Martina Michálková 
Proti: 0 
Návrh p. poslanca Brezinu bol schválený 
Poslanci OZ schválili zvýšenie poplatku za odber vody od 1.5.2008, 
Odpis vodomerov sa v roku 2008 bude vykonávať k 30.4.2008 a k 31.10.2008 a od roku 2009 
sa bude vykonávať odpis vodomerov 1 krát ročne a to vždy k 31.10. 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 
     123/2007 
 
      
20. Ostatné návrhy: 
a/ Rozpočtové provizórium obce na rok 2008 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice č. 23     
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 
     124/2007      
     
b/ Rozpočtové provizórium ZŠ Klokočov na rok 2008 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice č. 24 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 
     125/2007 
 
 c/ Navýšenie dotácie na projektovú dokumentáciu na výstavbu skládky odpadov TKO 
Semeteš o sumu 5.875,- Sk 
 Písomný materiál tvorí prílohu  zápisnice č. 25 
           
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 
     126/2007 
     
d/ Schválenie ceny nájmu bytu na rok 2008 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice č. 26 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 
     127/2007 
 
e/ Schválenie zmluvy o dielo medzi Obcou Klokočov a spoločnosťou Premier Consulting  
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice č. 27 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 
     128/2007 
 
f/ Zrušenie uznesenia číslo 286/2005 zo dňa 16.12.2005 
Schválenie prenájmu nebytových priestorov p. Tabačíkovej na príjem a výdaj bielizne 
a odevov pre čistiareň od 1.12.2007  



Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice č. 28 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 
     129/2007 
 
g/ Schválenie prenájmu nebytových priestorov SAD Žilina, akciová spoločnosť, so 
sídlom Košická 2, 010 65 Žilina, priestory v budove OÚ š.p. 1164  za účelom zriadenia 
nocovne pre vodičov SAD 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice č. 29 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 
     130/2007 
 
h/ Schválenie Dodatku č. 1/2008 k Zmluve o zabezpečení odvozu komunálneho odpadu 
a separovaného zberu – Článok III. od 1.1.2008 podľa predloženého návrhu 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice č. 30 
          
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 
     131/2007 
 
ch/ Žiadosť Anny Stolárikovej, Klokočov č. 838, o predlženie splátkového kalendára 
neuhradených pohľadávok voči obci  vo výške 3.350,30 Sk  do 31.3.2008 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice č. 31 
              
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 
     132/2007 
 
i/  Schválenie cenovej ponuky Ing. Vladimíra Kubinca, Makov 65, na prenesený výkon 
štátnej správy od 1.1.2008 na 1 obyvateľa na celý rok 2008 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice č. 32 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 
     133/2007 
 
j/ Schválenie ročnej odmeny starostovi obce 
Schválenie ročnej odmeny kontrolórovi obce 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 
     134/2007 
 
 
22. Diskusia 
 
Poslanec Brezina – k vybranej lokalite na rozšírenie cintorína u Stuchlíkov uvádza, že táto 
lokalita je vhodná. Ako predseda komisie výstavby a dopravy predložil prítomným správu zo 
zasadnutia občanov. Vlastníci pozemkov v tejto lokalite sú ochotní predať pozemky za 
150/m2. Starosta – občania by mali pochopiť, že cintorín je pre všetkých ľudí a táto lokalita je 
z navrhovaných lokalít najvhodnejšia, ak sa schváli cena za m bude pre všetkých rovnaká. 
Najskôr bude treba urobiť geologické prieskumy. 



Bolo by dobré keby sme výkop základov pod dom smútku robili svojpomocne, tak ako keď sa 
aj stavia nový kostol. 
Poslanec Gacho navrhuje, že by bolo vhodné prepočítať koľko to vychádza, keď  prepočítame 
výmeru krát výkup pozemkov napr. za 150,- Sk/m2, myslí si že za túto sumu by sa mohol 
realizovať výkup pozemkov aj bližšie kostola od urbarníkov. Starosta – on sám keď sa vžije 
do situácie a bol by vlastníkom pozemkov v tejto lokalite tak by tieto pozemky daroval, lebo 
vie že je to v záujme všetkých ľudí a je to pre dobro celej obce. Verí, že aj tí občania, ktorí 
teraz nesúhlasia ešte zmenia názor. Poslanci sa zhodli okrem poslanca Brezinu, že stanovená 
cena v obci za výkup pozemkov by  mala byť pre všetkých občanov rovnaká.   
 
22. Prijatie uznesení 
      Na 8. zasadnutí OZ boli prijaté uznesenia od 107/2007 do 134/2007 
 
23. Záver 
      Pán starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 
                 
Overovatelia zápisnice: František Čečotka, Pavol Brezina  
 
Zapísala: Fujaková 




