
 
 

Zápisnica z 26. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa  
9. septembra 2014  

 
 

Dvadsiate piate zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Klokočov 
Ľuboš Stríž. Skonštatoval, že z počtu 9 poslancov je prítomných 5 poslancov, čiže 
zastupiteľstvo je uznášania schopné. 
Prítomní: Vlasta Kašíková 
     Veronika Haferová 
     Jarmila Tabačíková (príchod 10:05 hod.) 
     Jana Foldinová 
     Pavol Polka (príchod 9:05) 
     Pavol Dedič 
     Jozef Gacho 
 
Neprítomní: Ing. Tibor Michálek 
         Martina Michálková 
 
Voľba návrhovej komisie a overovateľov 
 
Návrhová komisia:  Jana Foldinová, Jozef Gacho 
Overovatelia:              Vlasta Kašíková, Veronika Haferová 
Zapisovateľka: Mgr. Paula Pápolová 
 
Ľuboš Stríž /starosta obce/  - následne prečítal program rokovania OZ, opýtal sa 
prítomných, či má niekto doplňujúci bod do programu zasadnutia. Elena Stopková -  
pracovníčka OÚ doplnila do programu nasledujúce body: 

1. Správca cintorínov v Klokočove – Pohrebná služba ARCHA 
2. Žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi Farnosť Korňa o finančnú podporu na zvon na 

pútnickom miesta Hora Živčáková 
3. Žiadosť Kataríny a Petra Franekovcov, bytom Klokočov – Hlavice o prerokovanie 

stavebného pozemku č. 6702/2 
4. Upozornenie HedvikyFrantovej, bytom Nám. budovatelu 1408/6, Karviná 

k podmáčaniu a zosuvu pôdy v blízkosti rodinného domu č.s. 661 v miestnej časti 
Nižné Riečky 

5. Žiadosť obyvateľov Obce Klokočov o opravu miestnej komunikácie v časti Klin – 
Banské 

6. Žiadosť Jany Jurčovej o vybudovanie spomaľovacích zábran na miestnej komunikácii 
Klin – Banské 

Body programu: Hospodárenie obce za 1 polrok 2014 a Hospodárenie CVČ za rok 2013 boli 
odročené na ďalšie zasadnutie OZ. 
Zasadnutie OZ sa dohodlo v programe na zmene poradia bodov. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo program rokovania a prijalo uznesenie č. 339//2014 
 
 
 



 
Bod č. 20 Ostatné 
Ľuboš Stríž /starosta obce/ - predniesol žiadosť Jany Jurčovej o vybudovanie 
spomaľovacích zábran na miestnej komunikácii Klin – Banské. K tomuto bodu zasadala 
komisia dopravy a výstavby.  Čo sa týka opravy cesty je dovezený drtený asfalt, v priebehu 
tohto a budúceho týždňa, sa drtený asfalt navezie, nasype.  V prípade prudkého dažďa – ako 
aj komisia navrhla sa môžu zabetónovať niektoré úseky.  
Jozef Gacho /poslanec obce/ – je dobré tam dať betón, ale v prvom rade treba urobiť 
priekopy – sú zanesené a všetka voda  ide do cesty 
Ľuboš Stríž  /starosta obce/ - opýtal sa prítomných, či súhlasia v prípade potreby so vstupom 
na pozemok a či aj ostatní občania budú súhlasiť.  Úsek kde priekopa bola, sa obnoví, kde 
priekopa nebola sa vykope a potom sa urobí navážka cesty 
Pavol Dedič /poslanec obce/ -  sa opýtal  na dĺžku cesty 
Ľuboš Stríž /starosta obce/ - najmenej kilometer 
Milan Čuboň /občan/ - na cestu treba dať odrazu stabilný celý koberec a kde treba vykopať 
priekopy, aby sa vykopali. Sú tam starší ľudia, ktorí potrebujú ísť do lekára, do kostola, do 
obchodov. Cesta je pre nich nebezpečná 
Pavol Dedič /poslanec obce/ -  rozdiel v penetrovanej ceste a asfaltovej ceste v cene nieje 
veľký rozdiel 
Ľuboš Stríž /starosta obce/ - overí si koľko stojí 1m2 asfaltovej cesty a oslovia sa firmy, aby 
spravili cenové ponuky – na asfaltovanie cesty 
Ondrej Dodek / občan/ - k betótovej ceste – po dvoch zimách budú vidieť drôty, betón stále 
saje  vodu. Na cestu treba dať zvodnice – cesta je klopená len na jednu stranu 
Jozef Gacho /poslanec obce/ – pravá strana cesty je rozbitá od vody 
Pavol Polka /poslanec obce/ -  cestu treba zavalcovať, treba osloviť p. Čagaľu, ktorý takto 
cesty robí 
Ľuboš Stríž  /starosta obce/ - v prvom rade sa spravia priekopy a zasypú sa najväčšie výtlky, 
osloví sa p. Čagaľa, aby urobil na cestu predbežnú kalkuláciu. Je potrebné osloviť aj 
vlastníkov pozemku, aby neboli komplikácie, aby ľudia s tým súhlasili.  
Milan Čuboň /občan/ - aby to bolo do zimy, lebo je tam voda a tá zmrzne 
Ing. Veronika Gajdi čiarová /pracovníčka OÚ/ – písali kanalizáciám, že treba urobiť 
rekonštrukciu poklopov 
Ľuboš Stríž /starosta obce/ - čo sa týka kanalizácii, do konca novembra im končí záruka – 
čiže po všetkých obciach opravujú poklopy a cesty. Je nahlásená cesta na Hlavice a cesta 
Bánské. 
Milan Čuboň /občan Klokočova/ - aby neurobili len okolo poklopu, ale aby urobili celú 
cestu 
Jozef Gacho/poslanec obce/– prečo  cesty neopravia asfaltom 
Ľuboš Stríž /starosta obce/ – keď prechádzali cesty na začiatku, zapisovali či je cesta 
asfaltová, či petrovaná a na základe toho opravujú. Kde bola asfaltová cesta, dávajú asfalt 
do zastupiteľstva – výzva pre SEVAK 
Pavol Dedič / poslanec obce/ - raz cestu treba začať robiť, aj ľudia sa budú o cestu starať 
Ľuboš Stríž /starosta obce/ - v prvom rade vyplniť výtlky, či tam pôjde asfalt, alebo betón, 
musí byť cesta nachystaná 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/ - obec musí dodržať zákon o verejnom obstarávaní 
 
Obecné zastupiteľstvo schválilo opravu miestnej komunikácia v časti Klin – Banské, uložilo 
vyčistenie priekop v termíne od 10.09.2014 počas celého úseku cesty Banskeho od p. 
Stopkovej, v termíne do 13.09.2014 zistiť cenovú ponuku na opavu cesty a prijalo uznesenie 
č. 340/2014 



 
 
Ľuboš Stríž /starosta obce/ - sa vyjadril k žiadosti p. Jurčovej a navrhol túto vec 
prejednaťvrámci priestupkovej komisie na OÚ, keď bude prítomná aj osoba, na ktorú je 
podaná sťažnosť, nakoľko sa nachádza v zahraničí a požiadal občanov z Bánskeho, aby si 
zvolili zástupcu – člena priestupkovej komisie, ktorý bude pri prejednávaní predvolaný na 
OÚ. Vypočujú sa argumenty oboch strán a nájde sa riešenie.  
 
Žiadosť Kataríny a Petra Franekovcov 
Ing. Veronika Gajdi čiarová /pracovníčka OÚ/ – bola podaná žiadosť o predaj stavebného 
pozemku. Zasadala aj stavebná komisia k tomuto bodu. Čo sa týka obce, v prvej žiadosti bolo 
písané, že  obec niečo spravila zle. K žiadosti sa vyjadrila, že došlo k realizácii stavby 
v rozpore so stavebným povolením. Podľa geom. plánu stavba zasahuje do iného pozemku, 
pričom v zmysle zákona stavba nesmie zasahovať na iný pozemok. Stavebník je povinný ku 
kolaudácii dať vyhotoviť geom. plán na vlastné náklady – zameranie stavby 
Veronika Haferová /poslankyňa obce/ –nevieme či zákon stavebný porušený bol, alebo nie. 
Stalo sa to, že obec vykúpila pozemky a medzi domami vznikol priestor, kt. je zhruba 7,8 m2. 
Každý vlastník pozemku je povinný zo zákona chrániť si svoj majetok. Nebudeme riešiť, kto 
schybil – jedná sa o to, či im obec ten pozemok predá, alebo nie. Je zato, aby sa im pozemok 
odpredal, lebo sú tam ďalší ľudia, ktorí majú podobný problém a sú ochotní si geom. plán 
robiť na svoje náklady 
Jozef Gacho/poslanec obce/– cesta má 3 metre – a z každej strany cesty 1m z trávnika 
a potom je robený plot Jedná sa o to, že obec tam mala z terajších 5 m, má na LV 8m. Jedná 
sa o 3 metre, kt. by sa mali občanom spustiť – všetky záhrady rodinných domov zasahujú do 
druhého pozemku.  Netýka sa to len p. Franekovej 
Ing. Veronika Gajdi čiarová /pracovníčka OÚ/ - poznamenala, že už je nová žiadosť, ktorá 
nie je zaevidovaná a nevieme o čo sa jedná. Materiály sú nachystané k pôvodnej žiadosti. 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ - tento prípad sa onedlho stane u každého jedného 
rodinného domu v tej lokalite, treba dobre zvážiť, čo je najlepšie riešenie pre týchto 
obyvateľov 
Ľuboš Stríž /starosta obce/ - nebránime sa tomu, aby sa to dalo do poriadku, ale musíme 
postupovať podľa zákona a zákonom stanovených postupov 
Ing. Veronika Gajdi čiarová /pracovníčka OÚ/  – p. Franeková mala doniesť novú žiadosť 
hneď ráno a zaevidovať pred začiatkom OZ 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/ - keď sa schvaľuje zámer podľa osobitého zreteľa - 
najskôr sa musí schváliť zámer, ktorý musí byť vyvesený a na budúce OZ sa schváli 
Veronika Haferová /poslankyňa obce/ - keď sa bude parcela odkupovať, aby bolo napísané 
že obec – je to obecná parcela, s tým že dali vyhotoviť geometrický plán a treba dať zapísať 
parcelu na kataster – geometrický plán dať na zápis na kataster 
Ing. Veronika Gajdi čiarová /pracovníčka OÚ/ - geometrický plán môže byť aj prílohou 
kúpnej zmluvy 
Ľuboš Stríž /starosta obce/ - skonštatoval, že sa jedná u žiadosti  len o 16m2, ktoré má obec 
Ing. Veronika Gajdi čiarová /pracovníčka OÚ/ - zopakovala žiadosť od manželov 
Franekových a následne bolo prijaté uznesenie.  
Obecné zastupiteľstvo prijalo k programu rokovania uznesenie č.341/2014  
A/  prerokovalo zámer obce Klokočov previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného   
osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.z. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov 
B/ schválilo  zámer odpredať z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 8 
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov parcelu CKN 



6670/3 – zastavaná plocha o výmere 16m2,  zapísaná na LV 1876, v kat. území Klokočov 
manželom Kataríne Franekovej, bytom Hlavice 1153, 023 22 a Petrovi Franekovi, bytom 
Svrčinovec č.s. 661  za cenu 0,50 EUR/m2. Dôvodom prípadu osobitného zreteľa je, že na 
uvedenej parcele sa nachádza časť rodinného domu – drevený prístrešok na státie pre 
osobné automobily. 
 
 
Bod programu 17 
Žiadosť  Juraja a Ivety Kociánových 
Ing. Veronika Gajdi čiarová /pracovníčka OÚ/ - v materiáloch je žiadosť manželov 
a doložené fotografie z tvárumiesta, geometrický plán.   Ak sa to schváli, bude v zmluve 
zapísané, že cez pozemok vedie hlavná trasa obecného vodovodu resp. ochranné pásmo 
obecného vodovodu. Ak sa to schváli, musí to tam byť uvedené. V zmysle územného plánu 
bola táto plocha určená na výstavbu rodinných domčekov. Do zmluvy treba zapísať, že do 
budúcna tam budú určité obmedzenia, z dôvodu, že tam je hlavná trasa vodovodu 
Anna Cudráková /občan Klokočova/  – sa opýtala na obmedzenia, ktoré tam budú 
Ing. Veronika Gajdi čiarová /pracovníčka OÚ/ - v prípade ak dôjde k poruche – vstup na 
pozemok, dovoz materiálu s ťažkými autami 
Ľuboš Stríž /starosta obce/ - dodal, aby sa tam mohlo kopať, s tým, že sa to dá do 
pôvodného stavu 
Pavol Dedič /poslanec obce/ - sa opýtal v akej hĺbke je vodovod 
Ing Veronika Gajdi čiarová /pracovníčka OÚ/ - v hĺbke 1,5 m 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k programu rokovania uznesenie č. 342/2014 a  
A/ prerokovalo zámer obce Klokočov previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa  v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov 
B/ schválilo zámer odpredať z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 8 
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov parcelu CKN 
6000/3-trvalý trávnatý porast o výmere 123 m2, ktorá je vytvorená ako diel od EKN 33366 
podľa geometrického plánu č. 47/2014 v kat. území Klokočov manželom Jurajovi 
Kociánovi, bytom Oščadnica 1126, 023 01 a Ing. Ivete Kociánovej, rod. Cudráková, bytom 
Klin, 1149, 023 22 Klokočov za cenu 0,50 EUR/m2.  
Celé znenie uznesenia tvorí prílohu zápisnice.  
 
Bod č. 20  Ostatné  
Správca cintorínov v Klokočove 
Tomáš Danek /konateľ spoločnosti Archa/ -  má na starosti správu cintorína a majú záujem, 
aby výkop hrobového miesta robili len oni. Ľudia sa sťažujú, že ostáva bodrel na cintoríne, 
poškodené platne. Za tieto všetky veci by oni zobrali zodpovednosť. Nič od obce nežiadajú, 
len to bude treba asi s kontrolórkou obce poriešiť papierovo. Jedná sa o to – aj zo zákona im 
to vyplýva – vykopanie a zasypanie hrobu zo zákona je daná povinnosť výkopu hrobov 
správcovi cintorína – My ako správcovia máme za to zodpovednosť, ale niekedy ani nevedia, 
že je na cintoríne iná pohrebná služba. Pár dní späť sa stal prípad, kedy bol plytký výkop 
nahlásený, ktorý riešili a aj tak si druhá pohrebná služba spravila po svojom a keď príde 
kontrola, je všetko na nich ako správcovi cintorína. Preto navrhol starostovi obce, či by sa to 
nedalo poriešiť. 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ - toto nemôžeme riešiť, lebo tým diskriminujeme 
ostatné firmy 
Tomáš Danek /konateľ spoločnosti Archa/ -  kedysi sa nerobili veci ako sa mali a vznikla 
nová firma, p. Kycošová je zodpovedná za túto časť. Oni ako samostatná firma fungujú od r. 



2012.  Všetko by prevzali, údrža a kosenie by ostalo na obci – VPP, vedenie evidencie 
súvisiace s prevádzkovaním pohrebiska – vedenie poplatkov za hrobové miesta navrhujú 
kompromis a to dohodou, aby sa poplatky vykonávali na obecnom úrade. Taktiež spĺňajú 
všetky požiadavky, ktoré im vyplývajú zo zákona a treba vypracovať prevádzkový poriadok 
 
 
Pavol Dedič /poslanec obce/ - sa opýtal, čo budú mať z toho občania Klokočova 
Tomáš Danek /konateľ spoločnosti Archa/ - za svoju prácu si stoja, majú na všetko poistku, 
lebo sa stalo, že poškodili platňu pri výkope – nemôžu sa vyhovoriť na to, že to neboli oni – 
majú nafotené hroby pred výkopom, po odchode. Robotu si robia zodpovedne, p. Kycošová 
pochádza odtiaľto, ľudia ju poznajú. Pred kostolom je tabuľa, ktorú dali zhotoviť na vlastné 
náklady a využívajú ju aj ostatné firmy a nerobia prieky, je to predovšetkým pre ľudí, ktorí sú 
z obce.  Občania by získali aj kvalitu služieb. Vyhlo by sa veciam ako sú plytké hroby, 
neporiadok na cintoríne po pohrebe 
Pavol Dedič /poslanec obce/ - váži si toho, že p. Danek prišiel, lebo vždy apeloval na to, aby 
človek, ktorí chce niečo v obci robiť, aby prišiel na OZ a povedal čo z toho budú mať občania 
Ľuboš Stríž /starosta obce/ - je to všetko o zodpovednosti, keď hrob má byť vykopaný 1,6m 
a je vykopaný len 1 m, zodpovednosť za to nesie v prvom rade starosta, lebo má pohrebnú 
službu, ktorá vykonáva túto činnosť pre občana, kt. zomrel a idú pochovávať do 1m hlbokej 
diery.  Preto firma, ktorá má právnu zodpovednosť – p. Kycošová, p. Danek – majú právo, že 
nedovolia pohrebnej službe, aby sa pohreb v takomto prípade vykonal - buď sa diera zasype 
a vykope sa nová diera, aby sa pohreb uskutočnil – nemôžu dovoliť, aby bol človek 
pochovaný 1m pod zemou. Je to predovšetkým o zodpovednosti firmy, ktorá pohreb 
vykonala. Nikomu nezakazuje, keď človek sa rozhodne pre ktorúkoľvek pohrebnúslužbu, aby 
pohreb nevykonala, ale firma musí urobiť dôstojný pohreb a taktiež, aby aj vykopaný hrob 
spĺňal predpísané parametre. Po všetkých pohrebných službách čistí mraziak p. Kycošová, 
čistí priestory a chodí po cintoríne, či má niekto niečo poškodené.  
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ - ak správcu cintorína vyberá starosta obce, tak urobil 
dobre, že túto firmu vybral, ale ak má správcu cintorína vyberať OZ musí správcu vybrať od 
samého začiatku  - možno sa prihlásia aj tri firmy a firmu vyberie OZ a bude za všetko 
zodpovedať 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/ - OZ zo zákona o obecnom zriadení – OZ rozhoduje 
základy v otázkach života obce a najmä majú vyhradené určovať zásady nakladania  
s majetkom obce a s majetkom štátu a má schvaľovať najdôležitejšie úkony, týkajúce sa tohto 
majetku a kontrolovať hospodárenie s ním – OZ schvaľuje zmluvy 
Jarmila Tabačíková /poslankyňa obce/ - my nemôžeme diskriminovať ďalších 
podnikateľov 
Veronika Haferová /poslankyňa obce/ -  sa opýtala na úpravu cintorína, či to je na obec 
Tomáš Danek /konateľ spoločnosti Archa/ - úpravu cintorína a ostatné veci by mal robiť 
správca cintorína, lenže za to sa platí. Ostali by ako správca neplatení a úprava cintorína by 
ostala na pleciach obce, tak ako to je doteraz. Pre nich by to znamenalo, žeby zodpovedali len 
za svoju robotu, lebo teraz zodpovedajú aj za robotu iných pohrebných služieb a oni to flákajú 
a za chrbátom sa smejú.  
Pavol Polka /poslanec obce/ - dodal, aby do tej doby, kým bude konkurz, aby spravovali 
cintorín naďalej 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k programu rokovania uznesenie č. 343/2014 a uložilo 
 obci Klokočov vyhlásiť konkurz na správcu cintorína v Klokočove 
 
 
Bod č. 9 



Miroslava Fujaková /pracovníčka OÚ/ - s blížiacimi sa voľbami zo zákona vyplýva 
povinnosť  určiť volebný obvod a počet poslancov. Volebný obvod je jeden, ako bol predtým, 
sme malá obec a počet poslancov závisí od počtu obyvateľov - od 1001 do 3000 obyvateľov 7 
– 9 poslancov. 
Pavol Polka /poslanec obce/ - navrhuje rozdeliť poslancov za Kornicu, za Hlavice 
Miroslava Fujaková /pracovníčka OÚ/  – volebné obvody sa používajú vo veľkých mestách 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k programu rokovania uznesenie č. 344/2014 a 
A/  prerokovalo určenie počtu poslancov OZ a volebného obvodu pre voľby do orgánov 
samosprávy obce,  ktoré sa konajú dňa 15.11.2014 
B/ určilo podľa §9 ods. 3 zákona NR SR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy 
obcí v znení neskorších predpisov pre voľby, ktoré sa budú konať 15.11.2014 

1)  jeden volebný obvod pre obec Klokočov                                                                                                         
2)  počet poslancov na celé volebné obdobie pre obec Klokočov – 9                                                                     

C/ uložilo pracovníčke obecného úradu p. Miroslave Fujakovej zverejniť oznámenie 
o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy 
obcí spôsobom v mieste obvyklým 
 
Bod č. 10 
Anna Koniarová /pracovníčka OÚ/ - k bodu určenie úväzku na výkon funkcie starostu pre 
funkčné obdobie 2014 – 2018 – starosta má plný úväzok a opýtala sa, či chcú upraviť  na 
menší úväzok 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k programu rokovania uznesenie č. 345/2014a po 
prerokovaní v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriedení v znení neskorších predpisov 
A/ určilo pre funkčné obdobie 2014 – 2018 rozsah výkonu funkcie starostu obce Klokočov 
na plný úväzok 
 
Bod č. 20 Ostatné  
Žiadosť Rímskokatolícky kostol 
Ľuboš Stríž /starosta obce/ - volala  p. Belková, je spoluvlastníčkou lesov, ktoré má obec, sú 
tam aj spolupodielnici, ktorí chcú urobiť ťažbu dreva. Je tam zodpovedný hospodár, ktorý sa 
tam má ísť pozrieť, urobil by sa výrub stromov, ktoré sú na to určené. Navrhuje z týchto 
podielov vyčleniť na zvon. 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ - nesúhlasí s výrubom stromov 
Ľuboš Stríž /starosta obce/ - je tam vlastníctvo viacerých podielnikov a keď budú viacerí 
s tým súhlasiť -  z tejto kapitoly navrhuje peniaze darovať 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/ - je za to, aby sa niečo darovalo 
Pavol Polka /poslanec obce/ - kto daruje 1000 euro, bude kameň, na ktorom bude napísané, 
kto konkrétne to daroval 
Pavol Dedič /poslanec obce/ - každý kto tu chce ísť niečo robiť, keby prišiel a povedal, čo 
obec z toho má, ide sa tu robiť veľká zákazka, keby tu z tej bratislavskej firmy niekto prišiel 
a niečo daroval za obec, keď už takú veľkú zákazku tu získali 
Ľuboš Stríž /starosta obce/ - áno je to bratislavská firma McJeder, vyberali si oni, s kým 
budú spolupracovať a keď si vybrala firmu z nášho okresu, je len rád. Nemal žiadny záujem, 
aby to bola niektorá konkrétna firma. p. Chudeja osloví a je si istý, že aj oni niečo na zvon 
prispejú 
Pavol Polka /poslanec obce/– nechce,  aby sa tu zaťahoval p.Barčák, alebo hoci kto iný, 
požiadali obec Klokočov 



Jana Foldinová /poslankyňa obce/ - všetci chceme, aby sa na Živčákovú príspevok dal, 
treba rozmýšľať odkiaľ naň zoberieme a druhá vec je, čo hovoril poslanec P. Dedič, žeby 
mohli dať aj firmy, čo mali v obci zákazky 
Jozef Gacho /poslanec obce/ - vidíte sami, že naša situácia nie je dobrá, navrhuje dať 500 eur 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ - navrhuje osloviť tiež firmy, o ktorých sa bavili, aby 
prispeli aj oni 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/ - nie je proti dávaniu darov, ale my ako obec podľa 
zákona nemôžeme poskytovať finančné prostriedky na majetok, ktorý nie je vo vlastníctve 
obce a ani nerobia pre nás verejno – prospešné práce. Je to podľa zákona 583/2004 Z.z. - 
zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.  
Ľuboš Stríž /starosta obce/  – my vymáhame od občanov poplatky za odpady, dane, 
nedoplatky  a odmieta aby, sa do toho zaťahovali aj občania, aby sme vyberali na zvony. Ako 
starosta obce venuje 1000 eur na zvony v Korni za obecný úrad Klokočov 
Pavol Polka /poslanec obce/ - ako poslanec OZ dáva Korni na zvony 1000 eur 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/ - zvolili ste to úplne do extrému, chce aby sa dohodlo 
akú sumu obec Klokočov daruje a akým spôsobom 
Pavol Dedič /poslanec obce/ - je za to, aby sa na zvony prispelo, ale my keď to schválime  
tak porušíme zákon – to povedala aj  kontrolórka obce 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/ - navrhuje, aby obec Klokočov darovala 1000 eur na 
zvon do Korne, s tým, že starosta obce nájde spôsob, ako sa peniaze darujú 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k programu rokovania uznesenie č. 346/2014 a schválilo 
finančné prostriedky vo výške 1000 EUR  na zvon do pútnického chrámu  na pútnickom 
mieste hora Živčákova 
Toto uznesenie č. 346/2014 zo dňa 9.09.2014 nebolo podpísané.  
Prijaté uznesenie nie je v súlade s § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 
Neprítomný Pavol Polka 
 
Bod č. 20 Ostatné 
Upozornenie Hedviga Frantová 
Ľuboš Stríž /starosta obce/ - bol na mieste dva týždne predtým, okolo plota bola veľká 
kaluž, naviezol sa tam kameň, aby sa to vyrovnalo. Priekopa sa vykope aj u p. Baranovičovej, 
dohodol sa s ňou, tam dochádza k podmočeniu a priekopa sa spustí až dole k ceste, a zabráni 
sa vode, ktorá z brehov tečie dole. Priekopa by mala vyriešiť aj to, že voda na ceste už 
nebude. Je tu lopušný kameň, kt. by sa miestami naviezol. Keby sa urobil ešte priepust, kt. by 
vodu za plotom pustil dole. 
Veronika Haferová /poslankyňa obce/ - že tam bol navezený kameň, ale vôbec to tam 
nebolo vidno, bolo mokro 
Ing. Veronika Gajdi čiarová /pracovníčka OÚ/ - boli sa pozrieť na mieste s komisiou 
výstavby, nebolo vôbec poznať, aj stena bola postriekaná na dome 
Ľuboš Stríž /starosta obce/ - musíme preveriť pozemok pod cestou,  komu patrí 
Jozef Gacho – je to záhrada a treba to poriešiť aj s p. Zbojkovou, ak sa tam bude robiť 
priepust – z nižného domu. Treba rokovať aj s vlastníkom pozemku pod cestou 
Ak tam pôjde bielor, keď sa spraví priekopa – cestu nahnúť od záhrady nahnúť opačne do 
priekopy – aby voda šla od záhrady do priekopy 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k programu rokovania uznesenie č. 347/2014  a zobralo na 
vedomie  upozornenie Hedviky Frantovej, bytom Nám. budovatelu 1408/9, Karviná 
k podmáčaniu a zosuvu pôdy v blízkosti rodinného domu č.s. 661 v miestnej časti Nižné 
Riečky 



 
Bod č. 15 
Ing. Veronika Gajdi čiarová /pracovníčka OÚ/ - sa vyjadrila k žiadosti p. Radovana 
Varmusa k odpredaju parcely. Na minulom zasadnutí OZ bol schválený zámer odpredaja 
a teraz treba schváliť samotný odpredaj.  
Ľuboš Stríž /starosta obce/ - je potrebné prijať uznesenie  a schváliť samotný odpredaj 
pozemku 
Ing. Veronika Gajdi čiarová /pracovníčka OÚ/ - doplnila cenu 0,33 eura /m2 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k programu rokovania uznesenie č. 348/2014  a  
A/ schválilo  odpredaj z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 8 písm. e) 
zákona č. 138/1991 Zb.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov parcelu CKN 8169 – 
orná pôda o výmere 207 m2, vedenú na LV 1876 v kat. území Klokočov Varmusovi 
Radovanovi, bytom Hrubý Buk 1100, 023 52 p. Olešná za cenu 0,33 Eur/m2. Dôvodom 
prípadu osobitného zreteľa je, že parcela sa nachádza v blízkosti rodinného domu č. 1100 
a rodičia túto parcelu užívajú viac ako 30 rokov. Obec Klokočov túto parcelu neužíva. 
B/ uložilo zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia. 
Náklady spojené s uzatvorením kúpnej zmluvy a návrh na vklad do katastra nehnuteľností 
hradí nadobúdateľ. 
Zodpovedná: správa obce 
Termín: 30.09.2014 
  
Bod č. 16 
Ing. Veronika Gajdi čiarová /pracovníčka OÚ/ - sa vyjadrila k žiadosti p. Lukšu Pavla 
k odpredaju parcely. Na minulom zasadnutí OZ bol schválený zámer odpredaja a cenu 0,50 
eura/m2. Dodala, že kúpna zmluva nepôjde na kataster, lebo pozemky budú vysporiadané 
vrámci projektu ROEP.  
Obecné zastupiteľstvo prijalo k programu rokovania uznesenie č. 349/2014 a  
 A/ schválilo odpredaj z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 8 písm. e) 
zákona č. 138/1991 Zb.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov podielov obce 
Klokočov v parcele CKN 9795/2, ktorá parcela je vytvorená GP 43344721-26/2012 ako diel 
od EKN 25957. Spolu podiel Obce Klokočov predstavuje 2185 m2 v prospech p. Lukša 
Pavla, bytom Čeladná č. 592, okr. Frýdek Místek za cenu 0,50 EUR/m2 za účelom 
vysporiadania vlastníckych vzťahov. Dôvodom prípadu osobitného zreteľa, že pozemky 
sa nachádzajú v blízkosti rodinného domu č. 941, ktorý p. Lukša nadobudol od svojej 
tety Anny Polkovej. Obec Klokočov tieto podiely neužíva. 
B/ uložilo zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 
Zodpovedná: správa obce 
Termín: do 30.09.2014 
Celé znenie uznesenia tvorí prílohu zápisnice.  
 
Bod č. 18 
Ing. Veronika Gajdi čiarová /pracovníčka OÚ/ - v materiáloch je žiadosť -  prevedenie 
nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Je potrebné určiť cenu, 
pozemky sa nachádzajú  v blízkosti rodinného domu a slúžia ako záhrada. Dnes treba schváliť 
zámer odpredaja 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k programu rokovania uznesenie č. 350/2014 a  
A/ prerokovalo zámer obce Klokočov previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.z. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov 



B/ schválilo zámer odpredať z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 8 
písm. e) zákona  č. 138/1991 Zb.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov podiely 
Obce Klokočov v parcelách CKN 5905/2 a CKN 5932/5 manželom Martinovi Hruškovi, 
bytom Hrubý Buk č. 1139, 023 52  p. Olešná a manž. Ing. Márii Hruškovej, rod. Čečotková, 
bytom Hlavice č. 858, 023 22  Klokočov za cenu 0,50 EUR/m2 za účelom vysporiadania 
vlastníckych vzťahov v rámci projektu ROEP. Dôvodom prípadu osobitného zreteľa je, že 
pozemky sa nachádzajú v blízkosti ich rodinného domu a slúžia ako záhrada. Obec 
Klokočov tieto parcely neužíva. 
Celé znenie uznesenia tvorí prílohu zápisnice. 
 
Bod č. 5 
Ľuboš Stríž /starosta obce/  - opýtal sa, či má niekto k správe o plnení uznesení otázky, 
pripomienky 
Jozef Gacho /poslanec obce/ - mal otázku k správe o plnení uznesení z predchádzajúceho 
zasadnutia OZ – kde poveril pracovníčky OÚ – E. Stopkovú a A. Koniarovú, aby nachystali 
všetko, čo sa týka nákladov zo zástavok 
Elena Stopková /pracovníčka OÚ/ - má to nachystané a bude to predložené  na ďalšie OZ 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ - minule bolo uvedené, že poslanci mali prečerpaný 
rozpočet na 160%. Malo dôjsť k ospravedlneniu, aj na internetovej stránke a doteraz nebolo 
podané vysvetlenie. 
Anna Koniarová /pracovníčka OÚ/ - poslanci sú vyplácaní na konci roka a účtované to je 
v januári – z toho dôvodu im naskočilo prečerpanie 
Ľuboš Stríž /starosta obce/ - pripraviť vysvetlenie, prečo je tomu tak – A. Koniarova 
spoločne s A. Brezinovou 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ - bolo to za rok a pol a nie za jeden kalendárny rok 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k programu rokovania uznesenie č. 351/2014a  na vedomie 
správu o plnení uznesení prijatých na 24. zasadnutí OZ a  na 25. zasadnutí OZ ako 
informatívnu 

Bod č. 6 
6 a) Hospodárenie obce za 1. polrok 2014 – odročené 
6 d) Hospodárenie CVČ za rok 2013 -  odročené 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ - plnenie je k 30.06.2014, mzdy sú o mesiac pozadu, 
v decembri sú účtované akoby dvoje mzdy, nič nie je prečerpané. Začali s kanalizáciou, už je 
to aj hotové, položili sa nové rúry, boli v dezolátnom stave – to ešte naúčtované nie je, robilo 
sa to na konci prázdnin, ďalej sa poriešilo aj kúrenie v jedálni – sú tam menšie počty 
radiátorov – skúsi sa to pokryť z peňazí z táborov, aby sa nenavyšoval jedálni rozpočet. 
Jedáleň by mohla aj menej spáliť, lebo na radiátoroch sú regulátory teploty. 
- k bodu programu MŠ – mzdy – nie je nič prečerpané, nábytok, interiérové vybavenie bol 
znížený rozpočet – bolo potrebné kúpiť lehátka na tretiu triedu – tam je to prečerpané, ale 
celkovo prečerpané nie je – v ostatných položkách sa čerpalo menej 
Pavol Dedič /poslanec obce/ - sa opýtal na údržbu budovy objektu 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/   – cez prázdniny sa robil cokel 
Mgr. Mária Val čuhová /dočasne poverená riaditeľka CVČ/ - sa vyjadrila k hospodáreniu 
CVČ za 1. polrok 2014,  z rozpočtu je čerpané na 36%, všetky veci sú čerpané menej, nič nie 
je prečerpané. Všeobecné služby – 177 Eur – boli v Havířove na 50. výročí školy na 
slávnostnej akadémii, žiaci - CVČ nás boli reprezentovať v basketbale v BB na krajskom 
kole, boli v Ružomberku na regionálnom kole -  tam sa čerpalo 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k programu rokovania uznesenie č. 352/2014 a 



A/ zobralo na vedomie  správu o hospodárení ZŠ Klokočov za 1. polrok 2014 ako 
informatívnu 
B/ zobralo na vedomie  správu o hospodárení MŠ Klokočov za 1. polrok 2014 ako 
informatívnu 
C/ zobralo na vedomie správu o hospodárení CVČ za 1. polrok 2014 ako informatívnu 
 
Bod č. 7 
Ing. Veronika Gajdi čiarová /pracovníčka OÚ/ - nedoplatok daň z nehnuteľností 7318,64 
Eur, nedoplatok za psa 217 Eur, budú sa posielať upomienky 
Vlasta kašíková /poslankyňa obce/ - sa opýtala, či sú hotové všetky výmery 
Ing. Veronika Gajdi čiarová /pracovníčka OÚ/ - ešte nie, nakoľko od 6 mesiaca sa pracuje 
na projektu ROEP 
Elena Stopková /pracovníčka OÚ/ - nedoplatky na nájomnom – 1317,17 Eura – nedoplatky 
z bytov na Hlaviciach sú u právnika 
Mgr. Paula Pápolová /pracovníčka OÚ/ - nedoplatok za komunálny odpad – 6773,54 Eur 
Ľuboš Stríž /starosta obce/ - sami vidíte, koľko je odpadu v dedine. Keby sa kontajnery 
nevyvážali, niektoré kontajnery sme chceli zrušiť, ale ľudia aj tak chodili a odpad tam hádzali. 
Zvažuje robiť 3x do roka zvoz veľkoobjemového odpadu, aby sa chladničky a pneumatiky 
nehádzali do kontajnera a nezaberali miesto. Dali sa aj zvlášť nádoby na plasty, ľudia 
nazbierajú do vreca a keď idú okolo kontajnera, aj tak to tam hodia. Teraz bolo vyvezených 
15 kontajnerov, vývoz jedného cca 150 eur. 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/ - nevie kde sa berie toľko odpadu, ľudia všetko nosia do 
kontajnera, aj čo ľudia môžu v peci spáliť 
Anna Koniarová /poslankyňa obce/ – nedoplatky na vykurovaní – 313,24 Eur, nedoplatky 
za odber elektrickej energie sa neevidujú, nedoplatok za odber vody 4232,82 Eur 
Jarmila Tabačíková /poslankyňa obce/ - prečo sa voda odpisovala 2x 
Ľuboš Stríž /starosta obce/ - niektorí ľudia boli radi, keď sa voda začala odpisovať 2x 
a nemusia naraz platiť veľkú sumu.  
Veronika Haferová /poslankyňa obce/ - sa opýtala, za aké obdobie sa odpisovalo 
Anna Koniarová /pracovníčka OÚ/ - je to momentálny odpis, za vlaňajší rok je tam ešte 
odpis, z bytovky je v súdnom vymáhaní – nedoplatky 
Veronika Haferová /poslankyňa obce/ – koľko nedoplatku má bytovka 
Anna Koniarová /pracovníčka OÚ/  – okolo 1000 Eur, majú aj stočné 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/– sa opýtala, či bude ešte jeden odpis 
Anna Koniarová /pracovníčka OÚ/– áno, koncom októbra 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – poznamenala, že to nesedí podľa schválených vecí 
Ľuboš Stríž /starosta obce/ – niektorí ľudia uvítali túto možnosť a bol by rád, keby sa 
schválil odpis na 2x ročne, lebo je potrebné platiť náklady na vodu, ktoré vznikajú M. 
Krenželokovi, musíme platiť elektriku, povodiu Váhu musíme platiť mesačne za dažďové 
zrážky, Písalo sa im, že odmietame tieto peniaze platiť a tak sa dohodlo – vo Vrchpredmiera 
vodné toky Piešťany idú regulovať celú časť – ohrozené miesta – spády, spevnenie brehov, 
tak aspoň niečo, keď toľké roky sa im platí.  
Príchod :  Pavol Polka 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k programu rokovania uznesenie č. 353/2014 a  
A/ zobralo na vedomie správu o nedoplatkoch na dani z nehnuteľností, dani za psa, 
o nedoplatkoch na komunálnom odpade, vodnom, elektrickej energie, na nájomnom a na 
kúrení k 31.07.2014 
B/ uložilo pracovníkom Obecného úradu Klokočov naďalej pokračovať pri vymáhaní 
nedoplatkov. Termín: úloha stála 



 
Bod č. 8 
Elena Stopková /pracovníčka OÚ/ -  vzhľadom k tomu, že B. Staníková podala žiadosť 
o zrušenie budú od 1.10.2014 uvoľnené priestory – kaderníctvo 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/ - mala aj ona služby, keby nepridala k tomu obchod, 
nemala by možnosť pokryť náklady, je tu málo ľudí 
Pavol Dedič /poslanec obce/ - keby tu prišla nová kaderníčka, aby nájom neplatila – len napr, 
za kúrenie – na tri mesiace 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/ - čo sa týka služieb, povedať, že by bol menší prenájom 
Ľuboš Stríž /starosta obce/ – tak treba to ponúknuť aj B. Staníkovej, možno by zmenila 
názor a ostala 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – ale ak ruší živnosť, tak je to zbytočné 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/ – navrhuje nájom zadarmo na 1 rok 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/ - musela by sa urobiť nejaká výnimka v zásadách 
hospodárenia, pre tých, čo začínajú podnikať a dodala, že schody do kaderníctva sú 
nebezpečné a hlavne pre starých ľudí, je to pre nich náročné 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/ - navrhla skúsiť terajšiu čakáreň a tak isto ako  bol zubár, 
voda by tam mala byť a služby by boli pokope 
Ľuboš Stríž /starosta obce/ - skúsili by sme šoférov presťahovať, vodu majú k dispozícii 
v oboch budovách, kľúče od WC by dostali a tým pádom dať dodatok, že môžu byť 
poskytnuté aj priestory, kde sú šoféri a uvidíme, či bude záujem 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k programu rokovania uznesenie č. 354/2014 a schválilo 
A/ zámer prenajať nebytové priestory – strihacia  miestnosť o výmere 11,50 m2 podlahovej             
plochy, nachádzajúce sa v budove Obecného úradu Klokočov č.s. 962 a nebytové priestory  
v budove Klokočov č.s. 1164 - 1. poschodie vľavo od schodov o výmere 16,56 m2, za účelom 
prevádzkovania kaderníctva 
B/ vyhlásenie verejnej ponuky na priamy prenájom nebytových priestorov – strihacia 
miestnosť o výmere 11,50 m2 podlahovej plochy v budove Obecného úradu Klokočov č.s. 
962 a nebytové priestory v budove Klokočov č.s. 1164 – 1. poschodie vľavo od schodov 
o výmere 16,56 m2, za účelom prevádzkovania kaderníctva 
C/  termín podania návrhov na priamy prenájom nebytových priestorov do 10.10.2014 do 
14.30 h do kancelárie 1. kontaktu OÚ Klokočov 
 
Bod č. 11 
Ľuboš Stríž /starosta obce/ – bola požiadavka, na premiestnenie dopravného značenia. Prišlo 
stanovisko, ktoré je v materiáloch 
Jarmila Tabačíková /poslankyňa obce/ – je to odpoveď čo sa týka rýchlosti, ale nie  čo sa 
týka katastrálneho územia – my nepatríme ani do Bílej, ani do Klokočova. Zamerali sa na 
rýchlosť.  
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ - značka  je u kapličky a ľudia, ktorí idú si myslia, že sú 
už na českej strane 
Ľuboš Stríž /starosta obce/ – cestári sľúbili, že značku umiestnia – začiatok obce. Podáme 
písomne žiadosť na Okresnú správu ciest – premiestnenie dopravnej značky od Stopky na 
hranicu obce na Konečnej – pri hranici s Bílou 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k programu rokovania uznesenie č. 355/2014 a zobralo na 
vedomie stanovisko Okresného dopravného inšpektorátu OR PZ Čadca k premiestneniu 
dopravného značenia na hranicu s ČR 
 



Bod č. 12 
Veronika Haferová /poslankyňa obce/  - sa vyjadrila k listu nájomcov bytového domu –  sú 
to nájomné byty, ľudia si musia uvedomiť, že tam žijú rôzne mentality, skupiny ľudí, každý je 
iný, rôzne povahy, musia počítať s tým, že ľudia sú rôzni a že vždy môže dochádzať 
k nejakým problémom. Nemyslí si, že by sa malo toto riešiť na zastupiteľstve. 
Pavol Dedič /poslanec obce/ - pripadá mu to ako vojne, nikto o desiatej nič nesmie, ani 
splachovať, súhlasí s p. Haferovou, museli s tým počítať 
Pavol Polka /poslanec obce/ - myslí si, že je to nejaké spoločenstvo, ktoré by sa malo 
pravidelne stretávať  
Jana Foldinová /poslankyňa obce/  – písať jeden na druhého, kto aký je - tieto veci si mali 
riešiť medzi sebou. Ľudia tam išli slobodne bývať, nebudeme tu riešiť medziľudské vzťahy, 
čo tam kto robí.  To si musia riešiť medzi sebou. Na obci  môžeme riešiť a pomôcť s tým, že 
majú napr. technické problémy, kosenie. Nevie, čo tým listom sledujú, či chcú niekoho 
zosmiešňovať.  
Ľuboš Stríž /starosta obce/ - tiež riešil túto situáciu s nájomcami, asi si mysleli, že obecné 
zastupiteľstvo to vyrieši inak, vyriešia si to len oni medzi sebou 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k programu rokovania uznesenie č. 352/2014 a nezobralo na 
vedomie list nájomcov Bytového domu Hlavice č. s. 1296 
 

Bod č. 19 
Mgr. Paula Pápolová /pracovníčka OÚ/ - na základe novelizácie zákona o ochrane pred 
požiarmi bol vypracovnaný nový požiarny poriadok obce. Bol zverejnený na obecných 
tabuliach, na internetovej stránke obce. Neboli podané žiadne pripomienky. 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ - aké tam boli zmeny 
Mgr. Paula Pápolová /pracovníčka OÚ/ - najhlavnejšia zmena je v názve, už nie je obecný 
hasičský zbor, ale dobrovoľný hasičský zbor 
Ľuboš Stríž /starosta obce/ - teraz vyberali aj kategórie zaradenia požiarnych zborov, našich 
požiarnikov dali do kategórie B, kde štát dá dotáciu na činnosť – pre našich vyšlo 2000 Eur, 
museli si vytvoriť účet, a peniaze prídu im priamo na účet 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ -  či sa sledujú projekty, 178 obcí a miest 
zrekonštruovali zbrojnice, prečo sa nič nerobilo, či boli podané žiadosti 
Ľuboš Stríž /starosta obce/ - podávali sa žiadosti na OHZ  Žilina a MV na rekonštrukciu, p. 
Brezinová predloží žiadosť 
Pavol Polka /poslanec obce/ - na tieto projekty nemáme ľudí, kto by ich napísal 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k programu rokovania uznesenie č. 357/2014 a  
A/  schválilo  Všeobecné záväzné nariadenie Obce Klokočov č. 4/2014 – Požiarny poriadok 
obce a zrušilo Všeobecné záväzné nariadenie Obce Klokočov č. 3/2011 – Požiarny poriadok 
obce,   schválené uznesením č. 517/2010 
 

Bod č. 14 
Mgr. Paula Pápolová /pracovníčka OÚ/ - dôvodom schválenia nových členov DHZ 
Klokočov, ktorí budú vykonávať požiarno – preventívne kontroly, je že sa u niektorých 
členov menili čísla OP a niektorí členovia v požiarno-preventívnej skupine obmenili. 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k programu rokovania uznesenie č. 357/2014 a schválilo 
členov DHZ Klokočov, ktorí budú vykonávať požiarno – preventívne kontroly v RD  
a ostatných objektoch fyzických osôb 
 
Bod č. 19 



Ing. Veronika Gajdi čiarová– na základe kontroly prokurátora pôvodného VZN, boli 
nedostatky, boli tam spomínané viaceré zákony – z toho dôvodu bol podaný návrh nového 
VZN. Návrh bol vyvesený na úradných tabuliach, na internetovej stránke obce, neboli podané 
žiadne námietky. Je potrebné schváliť cenu za náhradnú známku – max. je do výšky 3,50 
Eura. Ak by niekto známku stratil, dala by sa náhradná. Návrh je 1,50 Eura. 
Jozef Gacho – opýtal sa koľko stojí nová známka 
Ing. Veronika Gajdičiarová – nová je zadarmo a návrh ceny za náhradnú známku je 1,50 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k programu rokovania uznesenie č. 357/2014 a schválilo 
A/  Všeobecné záväzné nariadenie Obce Klokočov č. 5/2014 o podmienkach držania psov 
 a zrušilo Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2011 o chove, vodení a držaní psov na území 
Obce     Klokočov schválené uznesením č. 500/2010 
 

Diskusia 
Jarmila Tabačíková /poslankyňa obce/ - sa opýtala na faktúry na obecnej stránke 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/ -  na obecnej stránke – údaje o faktúre je povinná 
osoba zverejniť do 30 dní odo dňa zaplatenia faktúry – zo zákona – povinná osoba zverejnená 
na svojom webovom sídle, ako má zriadené štrukturovane  a výhradnej  forme najmä tieto 
údaje – o vyhotovení objednávky tovarov, služieb a prác a o faktúre za tovary, služby a prác 
Údaje o objednávke je povinná osoba zverejniť do 10 pracovných dní odo dňa vyhotovenia 
objednávky tovarov, služieb a prác, to neplatí, ak objednávka s povinne zverejňovanou 
zmluvou, ktorá nadobudla účinnosť podľa zákona.  Údaje o faktúre je povinná osoba 
zverejniť  do 30 dní odo dňa zaplatenia faktúry.  Na internetovej stránke stačí, keď budú 
vyvesené faktúry 30 dní po zaplatení. Toto sú neuhradené faktúry.  
Jozef Gacho /poslanec obce/  – opýtal sa na faktúry na kamenivo 
Ľuboš Stríž /starosta obce/  - nahlásili sme ako komisia povodňová, ktorá zasadala aj z 
okresu – všetky náklady spojené s povodňou budú uhradené do výšky v akej sú faktúry 
predložené  - refundácia od štátu 
Jarmila Tabačíková /poslankyňa obce/  – náter strechy na prevádzkovej budovy či je 
zaplatený 
Ľuboš Stríž /starosta obce/  – je už zaplatený 
Jozef Gacho /poslanec obce/  – sa opýtal, z čoho sa financuje teraz škola náter školy  
starosta – bola poslaná žiadosť na rekonštrukciu havarijného stavu vo výške 23000Eur, dostali 
sme len polovičku a teraz nám doplatili 10000 Eur, tak z toho sa to financuje, nie je to 
z rozpočtu obce. p. riaditeľka si povedala, čo potrebuje spraviť 
Veronika Haferová /poslankyňa obce/ – keď sa natierali steny, ľudia to nazvali ako 
kozmetické úpravy 
Pavol Dedič /poslanec obce/ – stále je zato, aby každý kto ide niečo v obci robiť, aby na OZ 
prišli,  
Jozef Gacho /poslanec obce/ – čo sa ide robiť s ihriskom v Klokočove, žiaci dosahujú 
výsledky 
Ľuboš Stríž /starosta obce/ – či sa tam bol pozrieť v poslednej dobe pozrieť. Ide sa 
rekonštruovať ihrisko, dá sa vykosiť, zemina sa tam rozplanýruje - ¼ ihriska ešte nie je 
vysporiadaná 
Jozef Gacho /poslanec obce/  – opýtal sa na cesty  - diery v ceste smer do Zigmunda – čo sa 
s tým ide robiť 



Ľuboš Stríž /starosta obce/ – kde je kanalizácia, cestu bude robiť Sevak, bol tu p. Kolářik – 
cesta v Kornici, kde vyvierala voda a bude vyvierať, keď príde mráz, cesta bude stále 
pracovať 
Jarmila Tabačíková /poslankyňa obce/ – navrhla skúsiť spraviť priekopu 
Ľuboš Stríž /starosta obce/ – keby sa dala spraviť priekopa okolo starej cesty, tak by bola 
spravená, ale nie je miesto, 
Pavol Dedič /poslanec obce/ – robieva sa návoz hrubého štrku, makadamu, urobilo sa 
odvodnenie 
Ľuboš Stríž /starosta obce/ – musel by sa vyrezať  celý pás cca 3x2, toto isté aj vo 
Vrchpredmieri,  sú to úseky, kde vyviera voda 
Jozef Gacho /poslanec obce/  – cesta na Doroťanku, na Rieku – prebehli rekonštrukcie a nie 
je to dokončené, čo s tým 
Ľuboš Stríž /starosta obce/  – jedine navážka drteného asfaltu 
Pavol Polka /poslanec obce/ – navrhuje p. Čagaľu, asfalt a valec 
Jozef Gacho /poslanec obce/ – cesta v Klokočove pod Vincom Stopkom ako je zatáčka, 
ťažilo sa tam drevo 
Ľuboš Stríž /starosta obce/  – dole pod Šipulom, popred Tuhovčákovú je cesta celá navezená 
a koleno sa môže jedine vybetónovať. Bol dohodnutý s p. Zajacom, že sa to vykope, ale stále 
prší 
Jozef Gacho /poslanec obce/  – zaujíma ho, či sú vystavené faktúry na našu tatru, či môže 
vidieť faktúry 
Anna Koniarová /pracovníčka OÚ/ – faktúry sa vystavujú mesačne, sú schválené poplatky 
za služby, tak isto sa faktúruje aj tatra, ináč fakturovať nemôžeme, iba podľa schváleného 
Ľuboš Stríž /starosta obce/ – my fakturujeme p. Zajacovi, stazku podpisuje majster, ktorý to 
tam má na starosti, a na základe toho sa vypočítava na základe platného uznesenia stanovená 
suma x hodina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Z Á V E R 
 

Starosta  obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 
 
V Klokočove  9.09. 2014 
 
 
 
 
Overovatelia: 
 
Vlasta Kašíková .... ................................................................ 
 
Veronika Haferová.................................................................. 
 
 
 
 
         Ľuboš Stríž 
                               starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha 
 
 
 
 


