
 1

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE KLOKOČOV 
OBECNÝ ÚRAD KLOKOČOV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Z Á P I S N I C A 

z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Klokočov, 
zo dňa 16. januára 2009, ktoré sa uskutočnilo v zasadačke OÚ v Klokočove 

 
 
 
 
 
 
 
 

O b s a h u j e: 
 

1. Prezenčná listina 
2. Zápisnica 
3. Prijaté uznesenia 
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Zápisnica z 20. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Klokočove 
zo dňa 16. januára 2009 

 
 

Pán starosta privítal poslancov na OZ a zaželal im všetko dobré v novom roku 2009.  

Konštatoval, že z počtu siedmych poslancov je prítomných päť, čiže zasadnutie je schopné 

právoplatne sa uznášať. Dodal že poslanci Ing. Tibor Michálek a Martina Michálková 

ospravedlnili písomne svoju neúčasť na dnešnom zasadnutí.  

 

Voľba návrhovej, mandátovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 

 

Návrhová komisia: Jozef Gacho, František Čečotka 

Mandátová komisia: Vlasta Kašiková, Pavol Brezina 

Overovatelia zápisnice: Pavol Brezina, František Čečotka 

Zapisovateľka: Bc. Andrea Chabrečková 

Návrhová komisia, mandátová komisia, overovatelia boli jednohlasne schválené. 

 

Schválenie programu rokovania 

 

Program rokovania bol jednohlasne schválený i s pripomienkou pána poslanca Jozefa Gacha, 

dať priestor najskôr prítomným občanom 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Voľba návrhovej a mandátovej komisie 

3. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 

4. Schválenie programu rokovania 20. riadneho obecného zastupiteľstva 

5. Správa o plnení uznesení prijatých na 19. riadnom zasadnutí OZ 

6. Správa o nedoplatkoch na DzN a dani za psa k 31.12.2008, správa o nedoplatkoch na 

komunálnom odpade, vodné, stočné, elektrická energia, na nájomnom, na preddavku 

na kúrení k 31.12.2008 

7. Ostatné návrhy 
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a) SEVAK – majetkoprávne vysporiadanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií 

podmieňujúcich realizáciu stavby Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných 

Kysúc – žiadosť 

b) Úprava VZN č. 4/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách 

a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Klokočov 

c) Vyhlásenie dátumu volieb do funkcie hlavného kontrolóra podľa § 18 ods. 4 a ods. 8 

písm. A zák. č. 369/1990 Z.z. 

d) Pavol Dedič, klokočov 944 – žiadosť o odpustenie nájomného 

e) Helena Rudinská, Klokočov 1255 – žiadosť o odpustenie platby za vykurovacie 

obdobie za rok 2008 vo výške 5000,- Sk 

f) Oznámenie kontrolóra obce Ing. Milana Kasáka o vzdanie sa funkcie hlavného 

kontrolóra k dátumu 11.1.2009 

g) Žiadosť – Muchová Veronika s manželom – Žiadosť o poskytnutie úveru na rozvod 

elektriny z dôvodu vyhorenia rodinného domu 

h) Žiadosť – Ladislav Dorociak riaditeľ CVČ – o schválenie výšky osobitného príplatku 

i) Informatívna správa – dodatok k zmluve č. 5/2006 o dodávke a cene tepla na rok 2009 

medzi BIOMASA – KYSUCKÝ LIESKOVEC a Obec Klokočov 

8. Diskusia 

9. Prijatie uznesení 

10. Záver 

R o k o v a n i e 

 

7 g) Žiadosť – Muchová Veronika s manželom – Žiadosť o poskytnutie úveru na 

rozvod elektriny z dôvodu vyhorenia rodinného domu 

 

Pán starosta prečítal žiadosť pani Veroniky Muchovej, ktorá bola prítomná na zasadnutí. Pán 

poslanec Pavol Brezina sa opýtal, aby sa vyjadrila pani Muchová, aká je garancia na splátky. 

František Čečotka – je toho názoru,  aby sa poskytnutá výpomoc použila na ten účel, ktorý sa 

uvádza v žiadosti.  

Jozef Gacho – vyjadril sa, že treba navrhnúť také splátky, aby sa dlh splatil do konca 

volebného obdobia prítomných poslancov. 

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 285/2009 
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Pán starosta Ľuboš Stríž privítal pána starostu obce Staškov a zástupcu spoločnosti SEVAK 

pána Jána Dodeka a prešlo sa k ďalšiemu bodu programu 

 

7 a) Majetkoprávne vysporiadanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií 

podmieňujúcich realizáciu stavby Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných 

Kysúc - žiadosť 

 

Pán starosta Dodek zablahoželal prítomným všetko dobré v novom roku 2009.  

„Vážení poslanci máte pred sebou list na ktorom spoločnosť Sevak požaduje riešiť prevod 

majetku.“1 Vyjadril sa, že obec má tieto možnosti: 

- prenájom 

- predaj 

- bezodplatný prevod 

- prevod navyšenia hodnoty akcii  

Vodárenská spoločnosť dáva preto návrhy, lebo spoločnosť Sevak musí brať úver a treba 

ručiť majetkom. Sevak nedisponuje takým majetkom, ktorý by mohol vykryť úver na 

dostavbu Horných Kysúc.  

Pán Ján Dodek vyjadril svoj názor z pohľadu starostu, že určite nik z obce nedá majetok 

SEVAKU zadarmo. Objasnil poslancom, že na valnej hromade bolo prijaté doporučenie, aby 

sa prevod realizoval na základe protihodnoty akcií. To znamená, že hodnota ostane v cenných 

papieroch. Vyjadril sa, že po skončení akcie Sevak nemôže minimálne 5 rokov predávať 

akcie. Sevak musí prevziať systém vodovodných potrubí. Prevod pôjde ako protihodnota 

akcii, tak uvažuje obec Staškov a ako protihodnotu upíše SEVAK akcie.  Starosta Dodek sa 

vyjadril, že bude rád, ak sa vodovodu zbaví, lebo sú s prevádzkovaním vodovodu starosti. 

Dodal, že Sevak má na to garanciu a odbornú spôsobilosť. Povedal svoje názory z pohľadu 

Sevaku i z pohľadu obce. Poďakoval za slovo. 

Starosta Ľuboš Stríž – dal slovo poslancom OZ 

Mgr. Jasenovská – kladne hodnotí, že je táto rozprava o niečom inom. Je toho názoru, že treba 

si to riadne premyslieť, ale dnes ešte neschvaľovať. 

Pavol Brezina – vyjadril sa v rozprave, že bude treba uvážiť a premyslieť toto rozhodnutie. 

Vodovod sme budovali za vlastné peniaze. Treba si uvedomiť následky, teraz sa pozbavíme 

vodovodu a potom si SEVAK bude určovať ceny. 

                                                 
1 Ján Dodek – zástupca spoločnosti SEVAK, starosta obce Staškov 
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Ján Dodek – vyjadril sa, že obec je tu nato, aby dotovala služby, komunikácie, ale dotovať 

vodu je „choré“. Keď to bude mať SEVAK nebude sa obec starať. Regulačný úrad povie cenu 

a takú cenu Sevak dá.  

Jozef Gacho -  vyjadril sa, že vodovod nás stál veľké peniaze, nemáme nič len vodovod a keď 

ho dáme preč nebudeme mať ani cesty, ktoré sme mohli mať a ani vodovod.  

Mgr. Mária Jasenovská – vyjadrila sa, že sa  jedná  len o hlavný vodovod, prečo Sevak nechce 

skupinové vodovody?  

Ján Dodek – nevidí v tom problém, treba dať podmienku, dáme vám to celé. „Keď sa zbavíte 

vodovodu, každý rok vybudujete dve cesty.“2 

František Čečotka – je toho názoru, aby sme na vodu ustavične  nedoplácali  

Ján Dodek – Kysuce majú šancu splniť odkanalizovanie do roku 2015. Ako obce likvidujú 

odpadové vody? Začne sa to prísne kontrolovať a jediným dokladom bude doklad od 

SEVAKU.  

Pavol Brezina  - je toho názoru, že EÚ nám nepriniesla žiadne výhody.  

Ján Dodek – dnešná doba je taká, že každý má vodovod, sme v treťom tisícročí a budú 

sankcie, zato, že odpad sa púšťa do vôd. 

Vlasta Kašiková – vyjadrila sa, že je jednoznačne toho názoru opýtať sa občanov, ak občania 

budú súhlasiť, že vodovod dáme SEVAKU, tak dáme. Ak nebudú občania súhlasiť, tak 

nedáme.  

Starosta Stríž – jeho pohľad je na danú problematiku je taký,  že tak rozlohový vodovod ako 

má obec Klokočov, nikde na Kysuciach neexistuje. Máme jeden hlavný vodovod a 3 

vedľajšie vodovody. Cenu za vodu máme 19,- Sk, hľadáme možnosti, aby sme vodovod, čo 

najmenej dotovali. Vyjadril sa, že v obci máme 23 zastávok a taktiež sme ich mohli mať na 

úkor vodovodu pekné ako iné obce. Vody v potokoch ide čím ďalej menej a je v potokoch 

odpad. Myslí si, že keď sa urobí referendum alebo sa zavolajú ľudia, tak ku vode sa prídu 

vyjadriť len ľudia, ktorí vodu berú. K dnešnému dňu máme cenu vodovodu vyše 32. mil. Sk. 

Nech SEVAK pochopí, že sme veľké peniaze dali a vodovod slúži len určitej skupine ľudí. 

Dodal, že má odborne vyškolenú osobu, sú porobené skúšky, obec sa stará, aby obec spĺňala 

všetky kritéria, ktoré má. Opýtal sa pána Dodeka koľko by Sevak chcel, keby nám zabezpečil 

vodu i do Riečok?  

Ján Dodek – SEVAK zo svojho potrubia dodáva vodu  za 13,- Sk/m3. Dodal, že treba si 

prenajať potrubie a prevádzkovať ho. Neodpovie na túto otázku, je treba o tom jednať. 

                                                 
2 Ján Dodek – starosta obce Staškov 
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František Čečotka – vyjadril sa, že  ak to prenajmeme, budeme musieť opäť platiť.  

Ján Dodek – treba zvážiť, či sa vám oplatí prevádzkovať vodovod, lebo všetko je drahé, od 

rozborov. Treba si to nechať uležať v hlave, po čase sa k tomu vrátiť. 

Pán Ján  Dodek poďakoval za slovo a odišiel zo zasadnutia. 

Vlasta Kašiková – treba urobiť vyúčtovanie, poctivo, aby sa videlo, aké boli náklady, aké boli 

príjmy. 

Pavol Brezina – navrhol, aby sa dva, tri dni pred zastupiteľstvom stretli a jednali 

o problematike. 

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 279/2009  

 

7 h/ Žiadosť Ladislava Dorociaka riaditeľa CVČ o schválenie  výšky osobitného 

príplatku 

 

Mgr. Ladislav Dorociak  - poprial prítomným všetko dobré v novom roku, vyjadril sa, že sa 

snažil šetriť, neplytvať finančnými prostriedkami a bude sa snažiť i v roku 2009, aby 

klokočovským deťom dali kvalitnú náplň, aby sa mohli rozvíjať. 

 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 

286/2009 

 

5/ Správa o plnení uznesení 

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 276/2009 

 

6/ Správa o nedoplatkoch na DzN a dani za psa k 31.12.2008, správa o nedoplatkoch na 
komunálnom odpade, vodné, stočné, elektrická energia, na nájomnom, na preddavku na 
kúrení k 31.12.2008 
 

K správe sa vyjadrili pracovníčky Anna Koniarova a Ing. Veronika Gajdičiarová. 

Pani Anna Koniarova vysvetlila, že vysoké preplatky za kúrenie boli preto, že ešte platili 

nájomcovia po starom a zaplatili i 12 mesiac. 

Vlasta Kašiková – vyjadrila sa, že bolo by dobré dať vysvetlenie, začo ten preplatok má, aby 

sa nešírila panika medzi ostatnými nájomníkmi  
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Vlasta Kašiková – je zato, aby sa všetci zavolali, akí majú názor, prečo neplatia? Nemôžeme 

trestať nájomcov, ktorí sú v nájme.  

Starosta -  vykonali sme na podnet podnikateľov meranie, my sme tí rozhodujúci, urobili sme 

ústupky. Navrhuje, kto nechce zaplatiť teplo -  rozviazanie nájomnej zmluvy.  

Mgr. Mária Jasenovská – kúrenie sa riešilo, aby sa zjednotilo. Nechce, aby obec dotovala 

kúrenie podnikateľov.  

„Myslí si, že každý jeden podnikateľ by mal byť prínosom pre obec, nie záťažou.“3 

Pavol Brezina – je toho názoru, aby všetci zaplatili, čo majú 

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 277/2009 

 

Správa o nedoplatkoch na DzN a dani za psa k 31.12.2008 

 

Obecné zastupiteľstvo v Klokočove  prijalo k tomuto bodu programu uznesenie  

číslo 278/2009 

 

7 b/ Úprava VZN č. 4/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách 
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Klokočov 
 

Na základe žiadosti školskej jedálne, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice 

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 280/2009 

 

7 f/ Oznámenie kontrolóra obce Ing. Milana Kasáka o vzdanie sa funkcie hlavného 
kontrolóra k dátumu 11.1.2009 
 

Písomná žiadosť tvorí prílohu tejto zápisnice.  

Obecné zastupiteľstvo Klokočov prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 281/2009 

 

7 c/ Vyhlásenie dátumu volieb do funkcie hlavného kontrolóra 

 

Anna Koniarová – pýtala sa, či majú byť podmienky pri výbere kontrolóra také ako boli alebo 

iné. 

Vlasta Kašiková – je za návrh, aby bola podmienka  ekonomický smer. 

Starosta – je toho názoru, aby sa prihlásil každý a vyberie sa  

                                                 
3 Jozef Gacho – poslanec OZ 
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Mgr. Mária Jasenovská – aby to bol len kontrolór, tým pádom by sa mu znížil úväzok. 

Starosta – vyjadril sa, že chce kontrolóra, ktorý príde a pomôže urobiť a poradiť, čo sa robí 

dobre a čo zle 

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 282/2009 

 

7 d/ Pavol Dedič, Klokočov 944 – žiadosť o odpustenie nájomného 
 

Písomná žiadosť tvorí prílohu tejto zápisnice. 

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 283/2009 

 

7. Helena Rudinská, Klokočov 1255 – žiadosť o odpustenie platby za vykurovacie 
obdobie za rok 2008 vo výške 5000,- Sk 
 

Písomná žiadosť tvorí prílohu tejto zápisnice. 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní prijalo k tomuto bodu programu uznesenie  

číslo 284/2009 

 

Informatívna správa – dodatok k zmluve č. 5/2006 o dodávke a cene tepla na rok 2009 
medzi BIOMASA – KYSUCKÝ LIESKOVEC a Obec Klokočov 
 

Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice.  

Vlasta Kašiková – vyjadrila sa k danej problematike, že Biomasa neurobila žiaden ústupok, 

ešte zvýšila cenu tepla. Zdôraznila, že Biomasa porušuje zákon. Je toho názoru, aby sa 

nepodpisovala žiadna zmluva dokiaľ sa dôkladne nepreštudujú materiály. 

Starosta – vyjadril sa k danej problematike, že na Biomasu sme mali návrhy, avšak Biomasa 

nám nevyšla v ústrety, navyše musíme napísať na Biomasu správu, prečo obec nechce 

podpísať zmluvu. Dodal, že treba k danej problematike spoločne sadnúť i s pánom. Dodal, že 

tento problém s Biomasou sme mali riešiť s pánom Ing. Michálkom a právnikom, avšak 

skončilo to tak, že sa nám materiály vrátili naspäť, s tým, že sa danou problematikou už 

nebude zaoberať. 

Jozef Gacho – nečuduje sa nájomcom, že sa búria, avšak musia si uvedomiť, že vyúčtovanie 

nájomcom sa robí na základe podkladov z Biomasy.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Klokočove po prerokovaní prijalo k tomuto bodu programu uznesenie 

číslo 287/2009 
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Pán starosta skonštatoval, že všetky body programu boli prerokúvané a boli k nim prijaté 

uznesenia a otvoril diskusiu. 

 

D I S K U S I A 

 

Mgr. Mária Jasenovská – žiadosť občanov bytoviek, aby sa dal rozhlas, taktiež na Hlaviciach 

sa bijú rozhlasy, treba natočiť lampióny. 

Starosta – uložil pracovníčkam napísať do objednávky požiadavky Mgr. Márie Jasenovskej , 

aby sa v blízkej budúcnosti tieto problémy s rozhlasom vyriešili. 

V diskusii sa rozoberala problematika ohľadom verejného osvetlenia do časti obce 

Vrchpredmier. Mgr. Mária Jasenovská apelovala, aby sa osvetlenie dalo do Potočiska, kde 

býva pani Bernátová a pán Polka. Taktiež sa opýtala na budovu vo Vrchpredmieri, aká je 

situácia a zdôraznila, že by sa malo dačo robiť s budovou na Hlaviciach. 

Starosta – čaká sa na rozhodnutie vlády na odsúhlasenie delimitácie tejto budovy. Zdôraznil, 

že to nemôže ovplyvniť. Dodal, že musíme čakať, lebo všetko je ovplyvnené termínmi.  

Poslanci sú toho názoru, že treba niečo robiť s budovou na Hlaviciach.  

 

Z á v e r 

 

Pán starosta poďakoval za účasť a zasadnutie ukončil. 

 

 

         starosta obce 
         Ľuboš Stríž 
 

 

Zapísala: Bc. Andrea Chabrečková 

 

 

Overovatelia:  

Pavol Brezina:  ...................................... 

 

Ftrantišek Čečotka:  ...................................... 


