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Z Á P I S N I C A 

z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Klokočov, ktoré sa konalo dňa 
26. júna 2009 v zasadačke OÚ v Klokočove o 9.00 hod. 

 
Prítomní: 
Starosta obce: Ľuboš Stríž 
 
Poslanci OZ:  1. Pavol Brezina 
  2. Ing. Tibor Michálek 
  3. Jozef Gacho 
  4. Mgr. Mária Jasenovská 
  5. Vlasta Kašíková 
  6. Martina Michálková  
   
Neprítomný: František Čečotka 
 
 
Prezenčná listina všetkých prítomných tvorí prílohu č. 1 zápisnice 
 
1.  o t v o r e n i e 
26. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Klokočov otvoril a viedol starosta obce pán 
Ľuboš Stríž. Konštatoval, že, z počtu poslancov 7 je prítomných 6, čiže zasadnutie OZ je 
schopné právoplatne sa uznášať. Starosta oznámil poslancom, že pán František Čečotka príde 
neskôr z dôvodu pracovných záležitosti. 
 
2. Voľba návrhovej komisie 
Návrhová komisia:   Jozef Gacho a Vlasta Kašíková  
Hlasovanie: návrhová komisia bola jednohlasne schválená 
 
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
Overovatelia zápisnice: Mgr. Mária Jasenovská a  Pavol Brezina 
Hlasovanie: overovatelia zápisnice boli jednohlásne schválení 
Vedením zápisnice bola poverená pracovníčka OÚ Bc. Andrea Chabrečková 
 
Pani poslankyňa Martina Michálková oznámila, že z 26. zasadnutia OZ bude vyhotovený 
zvukový záznam. 
 
4. Schválenie programu rokovania 26. OZ 
 
Pán starosta sa opýtal, či má niekto doplňujúci bod do programu dnešného zastupiteľstva. 
Pani poslankyňa Mgr. Mária Jasenovská navrhla, aby bol do programu doplnený bod, ktorý sa 
týka vyriešenia vedenia Základnej školy Klokočov.  
Pán starosta navrhol, aby bol doplňujúci bod programu zaradený do celkového programu pod 
bodom 9 i. 
Hlasovanie: 
ZA: Jozef Gacho, Pavol Brezina 
PROTI: Mgr. Mária Jasenovská, Martina Michálková, Vlasta Kašíková, Ing. Tibor Michálek 
 
Obecné zastupiteľstvo neschválilo zaradenie dodatočného bodu programu pod bodom 9 i. 



 
OZ hlasovalo o návrhu pána poslanca Ing. Tibora Michálka, aby bol doplňujúci bod programu 
zaradený do celkového programu pod bodom 7. 
Hlasovanie: 
ZA:  Mgr. Mária Jasenovská, Martina Michálková, Vlasta Kašíková, Ing. Tibor Michálek, 
Jozef Gacho 
PROTI: Pavol Brezina 
 
Obecné zastupiteľstvo schválilo zaradenie dodatočného bodu programu pod bodom 7. 
 
Program: 

1. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej komisie 
3. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 
4. Schválenie programu rokovania 26. riadneho obecného zastupiteľstva 
5. Správa o plnení uznesení prijatých na 23., 24. a 25. zasadnutí, pripomienky občanov 

a poslancov 
6. Správa z úseku Komisie dopravy a výstavby k predloženým žiadostiam   
7. Vyriešenie otázky vedenia školy – doplnený bod do programu priamo na OZ 
8. Správa o nedoplatkoch, elektrická energia, na nájomnom a na preddavkoch na kúrení 

k 30.4.2009 
9. Správa o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru Klokočov za rok 2008 
10. Ostatné návrhy 

10 a) Agnesa Papíková, Klokočov 63 a Agnesa Papiková, Klokočov 375 – Žiadosť 
o prinavrátenie (odkúpenie) podielov po Pavlovi Papíkovi  
10 b) Zajacová Veronika, Klokočov 541 – Žiadosť o odkúpenie parcely CKN 7201 
10 c) Ing. Kobolka Martin a manželka Ing. Miroslava Kobolková, Olešná 594 – Žiadosť 
o súhlasné stanovisko k výstavbe rekreačnej chaty. 
10 d) Občania časti obce Klokočov – Vrchpredmier Doroťanka – Žiadosť o pripojenie na 
obecný vodovod. 
10 e) Ľubomír Vilím, Turzovka 487 – Žiadosť o prejednanie dohody 
10 f) Návrh na schválenie zmluvy o zabezpečení úveru – Zmluva o dodávkach a ukladaní 
komunálneho odpadu na skládke „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi“ v lokalite 
Turzovka – Semeteš 
10 g) Voľba  prísediacich na Okresnom súde na funkčné obdobie v rokoch 2010 až 2013 
10 h) Pavol Marec – výpoveď nájomnej zmluvy o prenájme nebytových priestorov firmou M-
T-Trans v zastúpení Pavlom Marcom k 30.6.2009 
 11. Schválenie dátumu voľby kontrolóra obce, schválenie podmienok voľby kontrolóra, , 
spôsob voľby,  prijatie uznesenia 
 12. Diskusia 
 13. Prijatie uznesení 
 14. Záver 
 
Celkový program rokovania s doplneným bodom číslo 7 – vyriešenie vedenia ZŠ 
Klokočov bol jednohlasne schválený s tým, že od bodu 7 sa pozmenilo poradie bodov 
chronologicky. 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 343/2009 

 

 



 
 
 

R o k o v a n i e 
 
 

5) Správa o plnení uznesení prijatých na 23., 24. a 25. zasadnutí, pripomienky 
občanov a poslancov 

 
Mgr. Mária Jasenovská - Opýtala sa k uzneseniu číslo 311 – Revitalizácia námestia, ku 
ktorému síce schválili uznesenie, avšak nepočula, že ide o fontánky, autobusové zastávky 
o zeleň a dodala, že by chcela projekt vidieť.  
Starosta – vyjadril sa, že bude veľmi rád, keď bude mať obec Klokočov po stavebnej uzávere 
pekné námestie. Obec sa bude podieľať na projekte 5 % a 95 % finančných prostriedkov 
dostane obec z európskych fondov.  Informoval OZ, že finančné prostriedky sú na projekt 
z Európskej únie, dodal, že reaguje na výzvy, ktoré štát dáva. Informoval, že keď sa bude 
dávať výzva na cesty, domov dôchodcov, rozhlas, budú sa predkladať projekty i na to.   
Mgr. Mária Jasenovská -   informovala, že nie je proti projektu, chce si ho len pozrieť. 
„Občania sa boja, aký bude prístup autom  k lekárovi.“1  
Starosta – vyjadril sa, že na minulom zasadnutí si projekt na „Revitalizáciu námestia“ mohol 
každý poslanec pozrieť. U pani Ing. Gajdičiarovej si môžu materiály pozrieť, dodal, že 
projekt je robený tak, aby boli prevádzky tak zásobené ako doteraz.  
Ing. Tibor Michálek – dodal, že sa treba len pozrieť na projekt, ako vyzerá. Prečo sa 
materiály neprefotia a nerozpošlú poslancom?2 Vyjadril sa, že je veľmi pozitívne, že sa 
starosta prihlásil na projekt, ale o tom, ako bude čo vyzerať budú rozhodovať zástupcovia, 
ktorí boli zvolení do zastupiteľstva. Vyjadril sa, že chce mať fotodokumentáciu o tomto 
projekte, ktorú si sám zaplatí.  
Jozef Gacho – dodal, že treba dať do obecného listu a informovať ľudí o tom,  koľko dáva 
obec finančných prostriedkov na projekt, koľko obec dostane spolufinancovanie od štátu.  
Starosta – vyjadril sa, že 27. mil Sk dostane len obec na tento projekt, nedá sa to použiť na 
cesty ani nič iné, keby sa financie dali použiť, neváhal by a využil by túto možnosť.  
Martina Michálková  - verejne bolo povedané, že sa budú zháňať peniaze na ďalšie cesty 
Jozef Gacho – informoval sa k uzneseniu č. 314 – kde bolo prijaté, aby sa urobili 
prostredníctvom JUDr. Chovanca dostupné kroky k napadnutiu zmluvy s BIOMASOU. 
K tomuto bodu informovala pracovníčka OÚ Klokočov pani  Alena Brezinová 
Alena Brezinová – pánovi Chovancovi boli zaslané potrebné doklady, ktoré si vyžiadal 
a poslal e-mail v znení: „Žiaľ po preštudovaní predloženej dokumentácie Vám neviem nájsť 
vhodný právny prostriedok na bezrizikové vypovedanie zmluvy, alebo odstúpenie od nej. Je 
predpoklad, že po odstúpení alebo vypovedaní zmluvy spor skončí na súde a neviem Vám 
zaručiť úspech v ňom. Zmluva bola podpísaná slobodne a navrhuje riešiť jej zmenu 
dohodou.“3 
Starosta – informoval, keď sa urobí nadstavba učební, môže nás BIOMASA zaradiť do inej 
kategórie. Dodal, že  sú dve varianty: vymeniť kotol alebo viacej odoberať teplo. 
Vlasta Kašíková – vyjadrila sa, že by ju zaujímalo, prečo dodatok k zmluve podpísal starosta 
sám bez poslancov? 

                                                 
1 Mgr. Mária Jasenovská – poslankyňa OZ Klokočov 
2 Ing. Tibor Michálek – poslanec OZ Klokočov 
3 Znenie e-mailu JUDr. Chovanca adresovaného OÚ Klokočov 



Alena Brezinová – informovala, v dodatku sa zmenila cena za 1 GJ o 0,8 %,  že keby sa 
dodatok nebol podpísal, BIOMASA môže zvýšiť cenu  1 GJ tepla až o 3 % . Je to podľa 
skutočného odberu. 
Ing. Tibor Michálek – poprosil pána starostu, že chce prefotiť celú zložku, ktorá sa týka 
Biomasy, všetky rokovania, aj zápisnice z valných  zhromaždení BIOMASY, dodal, že za 
kopírovanie si zaplatí. 
Starosta – ubezpečil pána Michálka, že bude mať materiály nachystané. 
Jozef Gacho – informoval sa k uzneseniu číslo 323 – Schválenie právnej subjektivity MŠ 
Hlavice. 
K Právnej subjektivite sa vyjadrila riaditeľka MŠ Hlavice pani Anna Horčičáková, ktorá bola 
pozvaná na dnešné zasadnutie. Informovala, že keď si prešla všetky PRE a PROTI, zistila, že 
podmienky našej materskej školy, keby prešli na právny subjekt by sa viacej skomplikovali 
ako by pomohli. 
Opýtala sa, čo by bolo lepšie pre obec, a čo by bolo lepšie pre materskú školu. V rozpočte sa 
tiež nič nemení, čo sa MŠ schváli záleží len na poslancoch, vyjadrila sa, že  peniaze si musí 
prerozdeliť, hospodári s nimi sama, nik ju neobmedzuje, inventarizáciu si robí sama, opravy 
budovy robí tak isto ako keby bola právny subjekt. Dodala, že keď prechádzali pod obec, čo 
je pod obcou, nemôže sa sťažovať, starosta i poslanci jej vychádzajú v ústrety.  Nevidí až taký 
rozdiel v právnej subjektivite, dodala, že nevie presne akú majú poslanci predstavu k MŠ na 
Hlaviciach a v Klokočove.  Dodala, že robí všetko pre MŠ i nadčasy. K prevádzkovým 
nákladom – sa vyjadrila, že by boli väčšie, bolo by potrebné prijať ekonómku.  
Jozef Gacho -  opýtal sa, kto navrhuje právnu subjektivitu, či riaditeľka MŠ alebo poslanci?  
Anna Horčičáková – o právnu subjektivitu by mala požiadať ona ako riaditeľka MŠ 
Mgr. Mária Jasenovská – vidí ako nedobré, „biť“ sa o právnu subjektivitu, keď to pani 
Horčičákovej vyhovuje, nech si to robí ako jej pasuje. Vadí jej, že nevie ako poslankyňa jasne 
povedať,  kde bude  materská škola? 
Starosta – vyjadril sa, že MŠ bude aj na Hlaviciach aj v Klokočove. Pokiaľ bude vo funkcii 
starostu, nedovolí, aby sa zrušila MŠ na Hlaviciach.  
Ing. Tibor Michálek – „Starosta môžeš navrhovať, chcieť, ale OZ rozhodne, či tam MŠ bude 
alebo nebude, skúsme povedať plusy, mínusy a treba urobiť, čo je výhodné pre obec.“4  
Starosta – opýtal sa, či je pripravený zákon, že musí mať MŠ právnu subjektivitu? 
Anna Horčičáková – vyjadrila sa, že môže mať MŠ právnu subjektivitu,  bola by veľmi rada, 
keby bola prizvaná na body o ktorých sa OZ chce uzniesť a týkajú sa MŠ 
Martina Michálková – treba pozývať na OZ ľudí, ktorých sa to týka 
Mgr. Mária Jasenovská – bola za to, aby bola MŠ na Hlaviciach, samostatne. Teraz je jej 
názor taký, nech je MŠ  tu a autobus bude voziť detí, aby išiel do každej osady.  Všetko bude 
na jednom mieste a jasne sa to  povie ľuďom 
Ing. Tibor Michálek – vyjadril sa, že sa bude všetko centralizovať, teda škôlka na Hlaviciach 
zanikne. Navrhoval, aby bol školský autobus, ktorý zvezie všetky detí do Klokočova.  Treba 
vysvetliť ľuďom prečo to bude, lebo sa všetko centralizuje. Všade vo svete fungujú školské 
autobusy. Hovorilo sa, že sa to podporí, z dôvodu, aby sa získali peniaze, spraví sa jeden 
školský autobus, ako držať dve materské školy. Má osobnú pripomienku: „Ako starosta by si 
mal ukazovať smer, obec niekde smerovať a nie všetkým dávať za pravdu.“5  
Jozef Gacho – „Nech vozí autobus detí na Hlavice!“6 
Starosta – vyjadril sa, že bude robiť všetko preto, aby MŠ na Hlaviciach ostala, ľudia si budú 
mať možnosť vybrať, kde umiestnia svoje deti. Opýtal sa, kto bude školský autobus platiť?  

                                                 
4 Ing. Tibor Michálek – poslanec OZ Klokočov 
5 Ing. Tibor Michálek – poslanec OZ Klokočov 
6 Jozef Gacho – poslanec OZ Klokočov  



Martina Michálková – vyjadrila sa, že  keď zdvihne telefón, zoženie takého prepravcu, ktorý 
by detí vozil. 
 
Uznesenie o právnej subjektivite MŠ Klokočov – trvá! 
 
Jozef Gacho – informoval sa k uzneseniu číslo 329 – pozemky pre hasičov v Klíne 
Ing. Veronika Gajdičiarová –  sa k danému uzneseniu vyjadrila, že sa budú  spisovať 
kúpno-predajné zmluvy.  
Jozef Gacho – opýtal sa, kedy sa začne na tom robiť, lebo hasiči nemôžu prevádzkovať ligu, 
lebo nemajú kde 
Ing. Veronika Gajdičiarová – K otázke poslanca Jozefa Gacha sa vyjadrila, že je to 
zložitejšie, lebo  treba vypočítavať podiely 
Starosta - do budúceho zastupiteľstva bude pripravená správa o vysporiadanych pozemkoch, 
starosta uložil spomenutú správu spracovať pracovníčke OÚ Ing. Veronike Gajdičiarovej 
Jozef Gacho – počul, že hasiči mali problémy s Urbárom, či by nebolo dobré dojednať sa s 
pánom Ježíkom, aby neboli problémy 
Mgr. Mária Jasenovská – vyjadrila sa, že pán Ježík na OZ sľúbil, že nebudú s pozemkami 
problémy 
Jozef Gacho – informoval sa k  uzneseniu č. 339/2009 - kde sa neschválili podmienky na 
TKO - Semeteš 
Starosta – prečítal list, ktorý doložil priamo na OZ pán Filo – riaditeľ Združenia TKO 
Semeteš.  V liste sa doporučuje, aby sa prijali podmienky Dexie banky a aby OZ tieto 
podmienky schválilo.  
Anna Koniarová – vyjadrila sa, že bola na rade TKO namiesto pána starostu a informovala,  
keď aj nepristúpime na podmienky, pôjdu bez obce Klokočov. Preto by si obec musela hľadať 
iného dodávateľa.  Vysvetlila, že sa jedná o dve obce, obec Podvysoká bude doplácať, 
nakoľko nevyvezie stanovený limit odpadu. Obec Klokočov dovezieme viacej odpadu, 
a zaplatí len za to, koľko odpadu sa vyvezie. V konečnom dôsledku bude obec Podvysoká na 
tom najhoršie.  Schválili sme, že ručíme majetkom, to v Dexia banke nepripadá do úvahy. 
Starosta  - informoval, že je šiesty mesiac a už je veľa peňazí za odpad zaplatené.  
Vlasta Kašíková – dodala, že obec Klokočov je po Makove druhá vo vývoze odpadu, ktorá 
vyváža najviac. To by mohli na Semeteši zvážiť. Ide o to, že by sme mali mať lepšie 
podmienky.  
Starosta – informoval o tom, že keď sa zoberie milión korún úveru a všetky obce budú 
splácať tento úver rovnako.  
Anna Koniarová – Obec Klokočov produkuje tak, či tak odpad, ak sa neschváli úver, 
budeme musieť hľadať iného dodávateľa, ktorý nám službu vývozu zabezpečí. 
Ing. Tibor Michálek – opýtal sa či z 1000 vyvezených áut je ich skutočne 1000 vyvezených? 
Myslí si, že treba „stransparentniť“ systém vyvážania odpadu, aby bol v lokalite, človek, 
ktorý tieto veci kontroluje. Zaviesť systém, aby v osade bol človek, ktorý podpíše vývoz 
kontajnera a tým to kontroluje.  Ide o to, aby sa nič nespochybňovalo.  
Starosta – informoval OZ, aký je poriadok a systém vo vývoze. Informoval, že dal 
pracovníčke Koniarovej spracovať tabuľku všetkých kontajnerových osadlosti, koľko sa 
vyberie peňazí, koľko sa vyvezie a urobí sa rozdiel, tabuľku predloží na ďalšie OZ  
 
Starosta obce poveruje pracovníčku OÚ Klokočov pani Annu Koniarovu v každej lokalite, kde 
sa nachádza kontajner zaistiť človeka, ktorý bude podpisovať vývoz.  
Termín: do budúceho OZ.  
 
Obecné zastupiteľstvo v Klokočove  prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 344/2009 



 
6. Správa z úseku Komisie dopravy a výstavby k predloženým žiadostiam   
 
 
Pavol Brezina – informoval, že Komisia dopravy a výstavby sa zišla a posúdili sa jednotlivé 
regióny. 
Dodal, že cesta na Rybárie si, vyžaduje  celú rekonštrukciu. Povedalo sa občanom, že sa musí 
počkať z dôvodu nedostatku financií.  K jednotlivým opravám ciest sa treba obrátiť pokiaľ 
budú projekty treba ich sledovať.  
Ing. Tibor Michálek – informoval, že sa urobí plán ciest a bude sa to realizovať z rozpočtu 
Starosta – vyjadril sa, že sa čaká  na výzvy, plán, ktorý robí pán Skala ešte nie je, lebo  má 
veľa roboty, takú technológiu akú má on nemá nikto 
Ing. Tibor Michálek – treba osloviť i ďalších, pán Skala nie je jediný  
Pavol Brezina – čo z toho, keď budeme mať krásne námestie a nie cesty. Prioritou mali byť 
cesty.  
Starosta – ak vyjde výzva na opravu ciest, budeme na ňu reagovať. Načo vychádzajú výzvy 
a vieme sa k ním dostať na to musíme reagovať.  
Ing. Tibor Michálek – opýtal sa koľko máme vysporiadaných ciest? 
Jozef Gacho – najväčší problém je, že cesty nemajú obce vysporiadane, ale majú ich len 
v užívaní 
Vlasta Kašíková – povedala, že sa rozprávala s ľuďmi, ktorí sú vlastníkmi ciest a niektorí by 
to podpísali 
Ing. Veronika Gajdičiarová – keď nie sú cesty na listoch vlastníctva, vychádza sa 
z pozemno-knižných parciel a vlastníkov nie je možné zistiť. V súčasnosti je vysporiadanych 
cca 2000 bm ciest.  
Starosta – ZMOS tlačí, aby vláda prijala zákon, aby cesty boli vyvlastnené, aby obce dostali 
cesty na list vlastníctva. 
Ing. Tibor Michálek – opýtal sa, či žiadna cesta v Klokočove , ktorá nie je vysporiadaná sa 
nedá  celá vysporiadať? 
Ing. Veronika Gajdičiarová – vyjadrila sa, že si myslí že nie!  
 
Obecné zastupiteľstvo v Klokočove prijalo k tomuto bodu programu uznesenia 345, 346 
a 347/2009 
 
Mgr. Mária Jasenovská – občania Podjavorovej /pani Staniková/  ju poprosili, aby tlmočila 
na OZ,  že v časti ich bydliska  sú hrozné diery a cesta je v dezolátnom stave. 
Starosta – informoval, že sú nachystané dve fúry drteného asfaltu, čaká sa na počasie – pôjde 
tam navážka 
Mgr. Mária Jasenovská – zdôraznila, aby sa najskôr porobili pľacové cesty, ktoré sú 
prvoradé   
Pani Mária Žilková – prítomná občianka na zasadnutí – vyjadrila sa, že chodia po ceste do 
Vrchpredmiera ťažké autá s drevom a sú tam hrozné diery. Dodala, že pán Štefan Valčuha  
svojim osobným materiálom zaplátaval diery.  
Starosta – poveril Ing. Veroniku Gajdičiarovú spracovať informatívnu mapu ciest na opravu 
Ing. Tibor Michálek – treba vytlačiť jednu informatívnu mapu, opýtal sa prečo by nemohla 
visieť taká mapa obce? 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 348/2009  
 



Starosta – vyjadril  sa, že dal na každú vec spracovať rozpočet, na ďalšie zasadnutie sa 
predloží správa k tomu – zodpovedný Hanulák a Martina Brezinová  
 
Bod programu 7 – doplnený bod programu – Prejednanie riaditeľa ZŠ Klokočov  
 
Vlasta Kašíková – vyjadrila sa k doplňujúcemu bodu, informovala, že situácia v škole je 
neúnosná, malo by sa povedať konkrétne stanovisko, čo sa v škole ide diať, lebo  k 30.6.2009 
bude už veľmi neskoro, nato, aby sa pán starosta vyjadril.  
Starosta – objasnil, že pán riaditeľ ukončil pracovný pomer k 30.6.2009 na vlastnú žiadosť. 
V rozprave sa vyjadril, že  ako zriaďovateľ poverí pracovníka dočasným riadením ZŠ 
Klokočov.  
Mgr. Mária Jasenovská – cez odbory v škole ju požiadali, aby tlmočila poslancom, že OZ 
má právo prijať uznesenie, ktorým poverí riadením Mgr. Ladislava Kopeckého  na dobu 
určitú do 31.12.2009,  nakoľko svoju žiadosť stiahol. Je to overené u pani predsedkyne 
odborového zväzu.   
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 349/2009 
 
 
8. Správa o nedoplatkoch, elektrická energia a kúrení 
 
K správe sa vyjadrila Anna Koniarová, pracovníčka OÚ.  
Mgr. Mária Jasenovská – vyjadrila sa, že je to obrat oproti minulému obdobiu. 
Pán Ing. Tibor Michálek udelil pochvalu pani Anne Koniarovej. 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 350/2009 
 
9. Správa o činnosti DHZ Klokočov 
 
Správu o činnosti DHZ Klokočov za rok 2008 predložil v písomnej forme František Žilka, 
člen DHZ Klokočov. 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 351/2009 
 
9a) Žiadosť – Agnesa Papíková, rod. Koišová – žiadosť o prinavrátenie vlastníckého 
práva 
 
Písomnú žiadosť prečítala Ing. Veronika Gajdičiarová, ktorá vysvetlila poslancom OZ, o čo sa 
jedná. Na Obecný úrad v Klokočove bola predložená žiadosť č.j. 724/2009 zo dňa 17.6.2009 
od pani Agnesy Papíkovej, rod. Koišovej, bytom Klokočov č. 63 a pani Agnesy Papíkovej, 
rod. Papíkovej, bytom Klín č. 375 o prinavrátenie vlastníckeho práva ku skonfiškovaným 
majetkom po manželovi a otcovi Pavlovi Papíkovi. Za tento majetok nedostal odškodnenie. 
Žiadateľky si uplatnili nárok na navrátenie cez Obvodný pozemkový úrad v Čadci, nakoľko je 
tento majetok na liste vlastníctva obce, nemôže byť vydaný. Celková výmera majetku je 5611 
m2, z toho je ornej pôdy 311 m2, ttp. je 2502 m2 a lesného pozemku je 2798 m2. /V 
minulosti sa odpredal 1 m2 za 0,01 Sk/. Pani Papíková bola prítomná na zasadnutí.  
 
Obecné zastupiteľstvo v Klokočove prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 352/2009 
 
 



9b) Žiadosť – Veronika Zajacová, odkúpenie parcely 
 
Písomnú žiadosť prečítala Ing. Veronika Gajdičiarová: Na Obecný úrad v Klokočove bola 
predložená žiadosť č.j. 736/2009 zo dňa 19.6.2009 od pani Veroniky Zajacovej, rod. 
Ostružiarovej, bytom Klokočov – Hlavice 541 o odpredaj parcely CKN 7201 – zast. plocha 
o výmere 122 m2. Pozemok sa nachádza v blízkosti jej rodinného domu a bude ho využívať 
ako záhradu.  
 
Obecné zastupiteľstvo v Klokočove prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 353/2009 
 
9 c) Žiadosť Ing. Kobolka Martin, Olešná a manželka Mirka o súhlasné stanovisko 
k výstavbe rekreačnej chaty  
 
Informovala Ing. Veronika Gajdičiarová: Na Obecný úrad v Klokočove bola doručená žiadosť 
č.j. 718/2009 zo dňa 15.6.2009 od manželov Ing. Martina Kobolku, bytom Olešná 594 
a manželky Ing. Miroslavy Kobolkovej, bytom Lichardova 2803/15 Žilina o súhlasné 
stanovisko k výstavbe rekreačnej chaty na parcele CKN 7681/15 v kat. území Klokočov. 
Chata bude drevená o rozmeroch 6 x 10 m. V zmysle schváleného územného plánu obce 
Klokočov táto parcela nie je určená na zastavanie. Po súhlasnom stanovisku si stavebníci 
zabezpečia vodovodnú a elektrickú prípojku a prístupovú cestu na vlastné náklady. Stavba 
bude zapracovaná do „Doplnku“ k územnému plánu obce Klokočov.  
 
Obecné zastupiteľstvo v Klokočove prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 354/2009 
 
9 d) Žiadosť o pripojenie na obecný vodovod – občania Klokočov Vrchpredmier 
Doroťanka 
 
Informovala Ing. Gajdičiarová: Na Obecný úrad v Klokočove bola doručená žiadosť č.j. 
712/2009 zo dňa 12.6.2009, v ktorej občania časti obce Vrchpredmier – Doroťanka žiadajú 
o pripojenie na obecný vodovod. Žiadosť občanov sa vedie v evidencií žiadostí. Čo sa týka 
samotnej realizácie trasy, je potrebné osadiť vodovodné potrubie HDPE 63 x 2 col. v dĺžke 
cca 1800 bm. Na zvýšenie tlakových pomerov treba osadiť čerpaciu stanicu na výtlak do tejto 
časti obce – Doroťanka, vyriešiť elektrickú prípojku k čerpacej stanici a osadenie šachty na 
čerpaciu stanicu. Súbežne s potrubím osadiť vytýčovací vodič 1 x 2,5 mm.  
Starosta – vyjadril sa, že by to bolo veľmi nákladné, bola by potrebná dotláčacia stanica 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 355/2009 
 
9 e) Žiadosť o prejednanie dohody zo dňa 17. 8.2007 – Ľubomír Vilím  
 
Na obecný úrad v Klokočove bola doručená žiadosť č.j. 748/2009 zo dňa 22.6.2009 
o prejednanie Dohody zo dňa 17.8.2007. Na podnet JUDr. Kužmovej, ktorá vymáha pre Obec 
pohľadávku, obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 24.4.2009 prijalo uznesenie č. 
334/2009 o neschválení tejto dohody. Výpis z uznesenia bol zaslaný JUDr. Kužmovej. 
Uznesením OZ č. 31/2003 súhlasí OZ s rekonštrukciou budovy na vlastné náklady nájomcu 
Ľubomíra Vilíma, bez návratnosti vynaložených finančných prostriedkov od Obce Klokočov. 
Pán Vilím v prílohe doložil súpis zanechaných vecí, investičné náklady na rekonštrukciu 
budovy, úpravu pozemku a zabezpečenia budovy č. 77. uznesenie č. 31/2003, dohodu.  
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 356/2009 



 
9 f) Návrh na schválenie zmluvy o zabezpečení úveru „Zmluva o dodávkach  a ukladaní 
komunálneho odpadu na skládke 
 
 
Podľa rozhodnutia Rady TKO Turzovka Semeteš /starostov obcí/, že obec neschvália návrh 
zmluvy, bude vytvorená nová organizácia už iba s obcami, ktoré majú záujem o výstavbu 
skládky a súhlasia s podmienkami financovania úveru. Iné riešenie financovania nepripadá 
ani zo strany banky. V prípade neschválenia tohto návrhu bude potrebné zabezpečiť nového 
dodávateľa týchto služieb alebo nájsť iné riešenie likvidácie odpadu.  
Ing. Tibor Michálek – opýtal sa, či by Stavebná komisia preskúmala, či nie je možné spraviť 
skládku, do budúcna môžu byť na to  dotácie.  
Starosta – vyjadril sa, že si nevie predstaviť v žiadnej osade obce Klokočov skládku 
 
Obecné zastupiteľstvo v Klokočove prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 357/2009 
 
9 g) Voľba prísediacich na Okresnom súde na funkčné obdobie v rokoch  
 
O voľbe prísediacich na Okresnom súde informovala Miroslava Fujáková – pracovníčka OÚ 
Klokočov. Vyjadrila sa, že na návrh starostu boli navrhnutí členovia, ku ktorým Predseda 
Okresného súdu JUDr. Kajetán Kičura podal písomne vyjadrenie, že nemá výhrady 
k uvedeným kandidátom. Je potrebné, aby ich obecné zastupiteľstvo zvolilo.  
OZ nezvolilo delegovaných kandidátov. Priamo na zasadnutí Obecné zastupiteľstvo Klokočov 
navrhlo nových kandidátov.  
 
Obecné zastupiteľstvo v Klokočove prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 358/2009 
 
9 h) Výpoveď nájomnej zmluvy o prenájme nebytových priestorov M-T trans 
Pavol Marec. 
 
Pán Pavol Marec, konateľ firmy M-T – Trans písomne oznámil ukončenie nájomnej zmluvy 
na nebytové priestory ku dňu 30.6.2009 
Vlasta Kašíková –  upozornila, že pán Pavol Marec si urobil úpravu, vystierkoval miestnosť, 
aby sa tieto veci  zohľadnili  
Mgr. Mária Jasenovská – vyjadrila sa k poznámke pani Kašíkovej, že v rámci dobrých 
vzťahov, aby sa dohodol odovzdávajúci s preberajúcim  
 
Obecné zastupiteľstvo v Klokočove prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 359/2009 
 

11. Schválenie dátumu voľby kontrolóra obce, schválenie podmienok voľby 
kontrolóra 

 
 
Poslanci sa vyjadrili: že chcú podmienky také,  ako sú v zákonom stanovené, nič navyše. 
Akceptujú zákonom stanovené podmienky pre výber kontrolóra..  
Anna Koniarová – informovala, že výberové konanie, deň konania voľby na kontrolóra obce 
sa stanovuje na 7. augusta 2009, pričom sa voľba uskutoční v rámci mimoriadneho 
zastupiteľstva. 
Termín odovzdania prihlášok : do 7.8.2009 do 9:00 hod.  
Obálky sa budú otvárať priamo na zastupiteľstve. 



.  
Anna Koniarová – informovala poslancov, že prišla obálka do výberového konania na 
kontrolóra obce 
Poslanci  – vyjadrili sa, že treba dať odpoveď, poslať naspäť obálku kandidátovi, ktorý ju 
zaslal. 
 
 
Obecné zastupiteľstvo v Klokočove  prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 360/2009 
 
 

D i s k u s i a 
 
 

Ing. Tibor Michálek - dal návrh, aby sa spoločne stretli s pánom Lukáčom a prejednali sa 
podmienky a pripomienky. 
Starosta – vyjadril sa, že dá poslancom na vedomie, kedy sa stretnú. Informoval, že my sa  
musíme prispôsobiť pánovi Lukáčovi.  
Jozef Smažák - prítomný občan – vyjadril sa k ihrisku na Kašanke, či majú chlapci chodiť 
hrávať futbal na Podvysokú? Či sa dajú pozemky pod ihrisko vysporiadať?  
Ing. Gajdičiarová – informovala, že je to ten istý problém ako v Klíne, je to komplikované, 
sú vlastníci i zomretí a noví dedičia nechcú obnoviť dedičské konanie, lebo je tam malá 
výmera. 
Starosta – vyjadril sa, že sa ľudia vyzývajú, ale nedonútime ich, aby si obnovili dedičské 
konanie. Urobila sa dohoda a bude sa futbal hrať na Podvysokej.   
Anna Koniarová – vyjadrila sa v rozprave, že celý futbalový klub nechce hrať na ihrisku na 
Kašanke , lebo sa tam stal úraz. 
Mgr. Mária Jasenovská – vyjadrila sa k hodom Klokočova, keby sa deti zaraďovali skoršie 
v programe.  
Bc. Andrea Chabrečková /pracovníčka OÚ/ – vysvetlila, že v programe boli plánované deti 
vystúpiť v začiatkoch, ale z dôvodu, že Turzovskí heligonkári robili doprovod na heligónkach 
Folklórnej skupine Klokočov a mali vystupovať ešte v Rožnove, museli byť zaradený v úvode 
programu, aby stihli vystúpenie v Rožnove.  
Kašíková Vlasta – „Prečo bola tribúna pred Motelom?“7 Vyjadrila sa, že to bola 
diskriminácia pre občanov-podnikateľov, ktorí platia poplatky za nájom.  
Starosta – Vyjadril sa, že počul na tieto hody chválu, i umiestnenie tribúny ľuďom 
vyhovovalo!  
Kašíková Vlasta – „Kto sa zaujíma o výzvy z ministerstva výstavby?“8 
Starosta -  vyjadril sa na adresu pani Kašíkovej, že výzvy sa sledujú. 
Ing. Tibor Michálek – „Otázka znela, kto sleduje výzvy?“9  
Miroslava Fujaková – vyjadrila sa že všetky pracovníčky sledujú za svoj úsek. Výzvy sú na 
rekonštrukciu existujúcich zariadení a my existujúce zariadenie nemáme. 
Pani Vlasta Kašíková prečítala  Žiadosť pána Františka Čečotku – o odobratí kontajnera 
v lokalite Vrchpredmier 
Následne prečítala odpoveď na žiadosť. Vyjadrila sa, že občania sú ochotní, že si urobia 
kľúče od kontajnera. 

                                                 
7 Vlasta Kašíková – poslankyňa OZ Klokočov 
8 Vlasta Kašíková – poslankyňa OZ Klokočov 
9 Ing. Tibor Michálek – poslanec OZ Klokočov 



Starosta – vyjadril sa, že pán Čečotka bol prvý proti tomu, aby kontajner bol v danej lokalite. 
Starosta sa vyjadril, že ak sa kontajnéry uzamknú, občania  budú odpad hádzať mimo 
kontajnera.  
Brezinová Martina – /pracovníčka OÚ/ sa vyjadrila, keď ustúpime jednému, tak  budeme 
musieť ustúpiť všetkým! 
Vlasta Kašíková – informovala sa, koľko stál pán JUDr. Stopka a kto ho platil? 
Starosta - Náklady na právnika zaplatil súkromne zo svojich financií.  
Účtovníčka prehlásila, že k dnešnému dňu neprišla faktúra. 
Kašíková Vlasta – kde sú vykázané peniaze nájomníkov, čo sa za ne robí?   
Alena Brezinová – vyjadrila sa, že každý jeden nájomný príjem je zdokladovaný. Finančné 
prostriedky sú zahrnuté v rozpočte podľa jednotlivých kapitol. 
Pán Holčík – prítomný občan vyjadril sa k parkovaniu, či by sa nemohol dať zákaz 
parkovania ku kostolu?  Vyjadril sa k informovanosti občanov, že v obecnom liste by sa mali 
zverejňovať aktuálne informácie, nie uznesenia z februára uverejnené v máji.  
Starosta – vyjadril sa k informovanosti občanov, že sa všetky informácie zverejňujú na 
internetovej stránke obce, k otázke pána Holčíka informoval, že sa  urobí  náprava.  
Ing. Tibor Michálek – opýtal sa do koľkých dní je vyhotovená zápisnica zo zastupiteľstva?  
Z jeho pohľadu by informovanosť občanov mala byť ďaleko väčšia. Pán Michálek sa vyjadril, 
že sa postará, aby zápisnicu  občania dostali. 
Bc. Andrea Chabrečková – zápisnica je vyhotovená do troch dní od konania zastupiteľstva, 
ak je podpísaná overovateľmi a starostom, nemá problém zaslať ju e-mailom pánovi 
Michálkovi.  
 
 
 

Z á v e r  
 

Pán starosta poďakoval za účasť a zasadnutie ukončil.  
 
 
Zapísala: Bc. Andrea Chabrečková 
 
 
 
           Starosta obce 
           Ľuboš Stríž 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
Mgr. Mária Jasenovská: .......................................... 
 
Pavol Brezina:  .......................................... 
 

 
 
 
 
 



 
 


