
  

    Z á p i s n i c a 
zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Klokočove, ktoré sa konalo 
    dňa 27. júla 2007 
 
Prítomní: 
Starosta obce: Ľuboš Stríž 
 
Poslanci OZ: 1. Pavol Brezina 
            2. František Čečotka 
            3. Jozef Gacho 
            4. Mgr. Mária Jasenovská 
            5. Vlasta Kašíková 
             
Neprítomní: 1. Martina Michálková  
           2. Ing. Tibor Michálek   
 
Prezenčná listina všetkých prítomných tvorí prílohu č. 1 zápisnice 
 
1.  O t v o r e n i e          
     6. zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ľuboš Stríž. 
Konštatoval, že zasadnutie zvolal v zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov a doplnkov a plánu zasadnutí na rok 2007, že z počtu 7 
poslancov je prítomných 5, takže zasadnutie je schopné právoplatne sa uznášať.   
 
 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
     Za overovateľov zápisnice pán starosta určil poslancov: Pavla Brezinu a Františka  
     Čečotku 
     Vedením zápisnice poveril pracovníčku OÚ p. Fujakovú. 
 
3. Voľba návrhovej a mandátovej komisie 
     Do návrhovej komisie boli jednohlasne schválení poslanci:  Mgr. Mária Jasenovská,  
                          Vlasta Kašíková 
     Do mandátovej komisie boli jednohlasne schválení poslanci: Jozef Gacho 
                 František Čečotka  
                  
 
Pán Hajdúk  prečítal vyhlásenie Michálkovcov, ktorí žiadajú toto vyhlásenie 
zaprotokolovať do zápisnice: 
Obaja manželia sa nezúčastňujú dnešného rokovania, pretože im ako podkladové  
materiály na dnešné rokovanie boli doručené obálky s čistými kancelárskymi  
papiermi. Pán Hajdúk je poverený oznámiť skutočnosti, že toto považujú obaja     
poslanci za prejavy arogancie  a pohŕdanie mandátom poslanca a porušenie zákonnosti 
zo strany toho, kto zasadnutie pripravoval. Obaja manželia sú pripravení podniknúť 
zodpovedajúce opatrenia na riešenie tohto stavu. 
 
Vyjadrenie pána starostu k vyhláseniu  poslancov Michálkovcov: 
Toto vyhlásenie pána starostu prekvapilo, pretože  p. Michálková a p. Michálek dostali 
materiály na OZ v jeden deň rovnako ako všetci poslanci. Pán starosta v ten deň, keď 
roznášal materiály na OZ telefonoval p. Michálkovej  kde sa nachádza. Keď zdvihla 
telefón  opýtala sa „ Prečo?“ „Nesiem Vám materiály na OZ.“ „ Daj mi ich do schránky,  
nemôžem  vychádzať z domu.“ Pán starosta argumentuje, že aj pozvánky na  OZ im  
odovzdal do schránky, ktorú si prevzali a neboli čisté keď ich nekomentovali. 
Materiály na OZ, odovzdal poslancom v utorok v popoludňajších hodinách, boli pre  



  

všetkých poslancov  rovnaké. Pracovníčky pripravili materiály rovnako pre všetkých  
poslancov t.j. aj pre  pani poslankyňu Michálkovú a aj pre poslanca Michálka. Pán  
starosta vyhlásil, že  materiály v obálkach neboli čisté papiere, boli také aké dostali  
všetci   poslanci,  považuje to za aroganciu z ich strany, že si verejne dovoľujú osočovať  
starostu  a pracovníkov obecného úradu. Pán starosta a pracovníci OÚ by si  nedovolil 
dodať poslancom  namiesto materiálov na rokovanie OZ čisté papiere. Je zaujímavé, že 
od utorka, ako im boli doručené materiály p. poslankyňa Michálková a p. poslanec 
Michálek nepovedali, že dostali čisté papiere, ale až teraz na obecnom zastupiteľstve. 
       
         Program rokovania: 
   1.  Otvorenie 
   2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
   3.  Voľba návrhovej a mandátnej komisie 
   4.  Správa o plnení uznesení prijatých na zasadnutí v máji 2007 
   5.  Hospodárenie obce za II. štvrťrok 2007 
   6.  Hospodárenie ZŠ Klokočov za I. polrok 2007 
   7.  Činnosť komisií OZ 
   8.  Správa o nedoplatkoch na DzN k 31.05.2007 
   9.  Správa o nedoplatkoch na komunálnom odpade, vodné, stočné, 
        elektrická energia, nájom k 30.06.2007 
 10.  Jednanie so Spoločenstvom bývalých urbarialistov za účelom odkúpenia, 
        alebo darovania pozemkov pod cintorín a pod bytový dom  
 11.  Dohoda o vydaní vecí pre Spoločenstvo bývalých urbarialistov  
        Turzovka – pozemky pri bývalej MŠ  Riečky 
 12.  Žiadosť Potraviny MIA Klokočov  –  zľava na kúrení 
 13.  Žiadosť -   Jozef Špalek, KNM, autoškola, o prenájom  priestorov na  
        vyučovanie teórie a trenažéru pre uchádzačov o vodičský preukaz  
 14.  Žiadosť -  Anna Čečotková, o odkúpenie budovy Potraviny Vrchpredmier  
        č.p. 1165 a pozemku pri budove 
 15.  Schválenie Zadania pre vypracovanie územného plánu Obce Klokočov   
 16.  Všeobecné záväzné nariadenie Obce Klokočov o niektorých podmienkach užívania 
        miestnych komunikácií   
 17.  Schválenie archivárky – odborne spôsobilej osoby na archiváciu písomností na OÚ 
 18.  Zvýšenie príspevku na činnosť Spoločného obecného úradu v Turzovke od  
        01.07.2007   do 31.12.2007 o 7.343,30 Sk mesačne 
 19.  Informácia o úvere pre TKO Semeteš 
 20.  Dohoda s firmou Premier Consulting o pomoci pri spracovaní projektov na  
        čerpanie  
        prostriedkov z fondov EÚ   
 21.  Schválenie úhrady faktúry za vypracovanie žiadosti o nenávratnú dotáciu na 
        obecný vodovod firme Eurotrend Šaľa 
 22.  Schválenie úhrady faktúry na rekonštrukciu sociálneho zariadenia firme  
        Stavmarket  Turzovka  
 23.  Správa z MŠ Klokočov o hodnotení výchovno vzdelávacej činnosti a plánu úloh  
        za šk. rok 2006/2007 + Hlásenie o organizácií  šk. roka 2007/2008 
 24.  Schválenie vyradených a opotrebovaných kníh a ich odpredaj za zostatkovú cenu 
 25.  Ostatné návrhy 
 26.  Diskusia  
 27.  Záver  
    Poslanec Jozef Gacho navrhol, že ak majú občania nejaké požiadavky môžu ich  
   prednostne  predniesť. Tento návrh poslanca bol jednohlasne schválený.  
   Požiadavky od prítomných občanom neboli. 
 
4. Správa o plnení uznesení 
     Písomná správa tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
     Správu o plnení uznesení predniesol starosta obce, k uznesenie 45/2007 uviedol, že  



  

     sa  jedná s firmou, ktorá zhotoví značenie celej obce, Klokočovského skália a taktiež  
     sa usadia  informačné tabule. 
     Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo  
     59/2007 
 
5. Hospodárenie obce za II. štvrťrok 2007 
    Písomná správa tvorí prílohu č. 3 zápisnice 
    Informovala účtovníčka OÚ p. Alena Brezinová 
    Poslanec Jozef Gacho sa zaujímal kedy sa  začne s opravou budovy hasičskej  
    zbrojnice,  nakoľko rozpočet hasičov sa oproti minulému roku značne zvýšil,  
    informoval sa kedy sa začne s údržbou ciest, zaujímal sa o položku zásobovanie  
    vodou. 
   Pán starosta informoval:     

Na údržbu ciest je vyčlenených 250 tis. Nakupuje sa kamenivo z Lopušných Pažití, 
cesty sa rekonštruujú naváža sa drvený kameň, bočné cesty sa vyrovnávajú. Hasiči 
v auguste začnú robiť vnútorné omietky v garáži. 
K odpadom sa vyjadril, že sa uskutočňuje zber šrotu, zber nadrozmerného odpadu, 
takýto zber sa v minulosti nerobil 
Pani poslankyňa Mgr. Jasenovská  navrhla, aby sa na kontajner napísal materiál, 
ktorý sa nemá dávať do kontajnera  
Pán poslanec Brezina – sa vyjadril ku cestám, že nemá význam robiť kúsok 
asfaltovej cesty, zatiaľ cesty polátať a ak by ostali nejaké financie presunúť ich do 
budúceho roka a urobiť riadny kus cesty. K zberu šrotu si myslí, že občania sú dosť 
informovaní, keď je zber šrotu tento oznam sa stále vyhlasuje v rozhlasoch. 
Pán starosta navrhol, aby komisia životného prostredia zasadala k problematike 
kontajnerov a pripravila návrhy na riešenie tohto problému. 
Poslanci sa zaujímali kde sa bude predlžovať VO. 
Pán starosta – na VO ja zhotovená projektová dokumentácia do Vrchpredmiera, 
potom na Rybárie. V obci je 500 svetiel, postupne sa 250W nahrádzajú 36W čím 
vzniká úspora. 
Samostatný okruh VR sa urobí u Chrenščovej v Riečkach vo Vrchpredmieri a aj za 
kostolom u Šipulov. 
Poslankyňa Jasenovská upozornila, že na Hlaviciach ako býva Šipulová Mária nie je 
dobre nastavený amplion.  
K problematike ŠJ na Hlaviciach sa vyjadril Ing. Kasák, že treba túto problematiku 
riešiť koncepčne a poslanci by to mali zvážiť a zaujať svoje stanovisko. V priemere sa 
tam stravuje 17 detí. Treba centralizovať potraviny, nákupy. 
Riaditeľka MŠ p. Horčičáková uviedla, že v priemere sa tam stravuje 17 detí, 
kuchárka tam robí na 6,5 hod. a pani vedúca na 2 hodiny. 
Mgr. Jasenovská so myslí, že netreba rušiť pracovnú silu, ale aby kuchárka 
vypomáhala v Klokočove a jedlo by sa dovážalo do MŠ na Hlaviciach. 
Pán starosta navrhol, aby sa stretli riaditeľka MŠ, vedúca jedálne a aby sa našiel 
ozdravujúci systém a našli by sa aj iní stravníci.    

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie 
Číslo 60/2007 

 
6. Hospodárenie ZŠ Klokočov za I. polrok 2007 
    Poslanci OZ túto správu odročili na ďalšie OZ. 
    Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie 

 číslo 61/2007  
 
 
 
 
 



  

7.  Správa z MŠ Klokočov o hodnotení výchovno -  vzdelávacej činnosti a plánu  
      úloh MŠ Klokočov – Hlavice za šk. rok 2006/2007 
     a Hlásenie o organizácií šk. roka 2007/2008 
     Tento bod programu, ktorý sa nachádza pod. číslom 23. navrhla prejednať skôr  
     poslankyňa  Vlasta Kašíková. 
     Písomný materiál tvorí prílohu č. 4 zápisnice 
     Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie 
     Číslo 62/2007 
 
8.  Činnosť komisií OZ 
     Písomné správy o činnosti komisií OZ tvoria prílohu č.5 zápisnice 
     Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie 
     Číslo 63/2007 
 
9.  Správa o nedoplatkoch na DzN k 31.5.2007 
     Správa o nedoplatkoch na komunálnom odpade, vodné stočné, elektrická  
     energia, nájom k 30.06.2007 
     Písomný materiál tvorí prílohu č. 6 zápisnice 
     Poslanci OZ žiadajú pracovníčky p. Ing. Gajdičiarovú a p. Koniarovú, aby  
     pokračovali vo  vymáhaní nedoplatkov a postupne pristúpili aj k exekučnému  
     vymáhaniu nedoplatkov. 
     Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie 
     Číslo 64/2007 
 
10. Jednanie so Spoločenstvom bývalých urbarialistobv za účelom odkúpenia, 

alebo darovania pozemkov pod cintorín a pod bytový dom 
      Písomný materiál tvorí prílohu č.7 zápisnice 
      Jednania sa zúčastnil p. Ježík, p.Tomašík, p. Plecho, p. Dedič, p. Vlček. 
      Pán Ježík prehlásil, že tento problém sa poriešiť rýchlo nedá, zasadal výbor, ktorý  
      nedošiel k nijakému záveru. Považuje, že je potrebná spolupráca s obcou a navrhuje  
      aby sa vytvorili pracovné skupiny s ktorými sa bude jednať. Tlmočil, že zastupuje  
      záujmy ľudí aj z Turzovky, Korne, Bratislavy. Navrhuje, aby sa tieto pozemky    

o ktoré má obec záujem vymenili ak nebude iná možnosť. Namieta, že VZN Obce 
Klokočov o niektorých podmienkach užívania miestnych komunikácií je namierené 
proti urbáru. Pán Ježík skonštatoval, že veci treba mať predjednané, treba schváliť 
vyňatie. Pozemky, o ktoré má obec záujem nemajú na liste vlastníctva, chcú vidieť 
aký je projekt, vyhliadkovú štúdiu kde má čo byť. 

      Poslankyňa Jasenovská – cintorín v Klokočove nie je len pre občanov Klokočova, 
      v klokočovskom  cintoríne chcú byť pochovaní aj občania z iných miest. 
      Poslanec Brezina – poslanci si chceli vypočuť stanovisko predstaviteľov SBÚ či 

majú ochotu spolupracovať s  OÚ, občania im srdečne poďakujú za ich ochotu  
      Starosta obce – vytvorí sa pracovná skupina na jednanie a uskutoční sa pracovné  
      stretnutie, aby sa veci pohli dopredu. Pán starosta zhodnotil, že to čo robí bude pre  
      všetkých občanov Klokočova – výstavba bytovej jednotky, výstavby cintorína 

a výstavba domu smútku. 
     Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie 
     Číslo 65/2007 
 
11.  Dohoda o vydaní vecí pre Spoločenstvo bývalých urbarialistov  Turzovka 
       a Obcou Klokočov – pozemky pri bývalej MŠ Riečky 
       Písomný materiál tvorí prílohu č. 8 zápisnice 
       Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie 
     Číslo 66/2007 
 



  

12. Žiadosť Potraviny MIA Klokočov  o zníženie kúrenia 
      Žiadosť tvorí prílohu č. 9 zápisnice   
      Žiadajú o zníženie platby za kúrenie od začiatku roka 2007, aby sa im prepočítala 

výška miestnosti 2,5 m.  
      Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie 
     Číslo 67/2007 
 
13. Žiadosť Jozef Špalek, AUTOŠKOLA, o prenájom priestorov na vyučovanie 
      teórie a trenažéra pre uchádzačov o vodičský preukaz 
      Žiadosť tvorí prílohu č. 10 zápisnice 
      Pán poslanec Brezina navrhol za prenájom zasadačky mesačný paušálny poplatok  
      500,- Sk. Poslanci tento návrh podporili. 
      Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie  

Číslo 68/2007 
 

14. Žiadosť – Anna Čečotková o odkúpenie budovy Potraviny Vrchpredmier č.p.  
      1165 a pozemku pri budove 
      Žiadosť tvorí prílohu č.11 zápisnice  
      V žiadosti p. Čečotková uvádza, že z akého dôvodu navrhuje cenu od 100 – 150. tis. 
      Na sprevádzkovanie prenajatej budovy už investovali 361.761,50, bola potrebná       

oprava strechy, stropov, podpernej priečky, časť dlážky, elektroinštalácia, vonkajšie  
      úpravy...., ďalšie výdavky súvisiace so zariadením predajne boli vo výške 289.164,- 

Sk. Taktiež cenu odôvodnila  žiadateľka tým, že steny budovy sú z azbestovo- 
cementových dosiek opatrené náterom. V prípade poškodenia by došlo k uvoľneniu 
azbestových vlákien priamo do pracovného prostredia a podľa odborného stanoviska 
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva by musela byť budova zdemolovaná 
a postavená nová. Na základe týchto skutočnosti prosí o schválenie navrhovanej 
ceny. 

      K tejto žiadosti sa vyjadril pán starosta, že je rád, že vo Vrchpredmieri sa otvorili  
      potraviny. Túto prevádzku si pochvaľujú občania aj chatári. Opravy a rekonštrukcie  
      v budove boli  finančne náročné je potrebné ešte opraviť strechu, takže náklady na 

opravu sú stále. Pán starosta súhlasí s ponúkanou sumou 150  tis. Dáva to na 
zváženie poslancom. 

      Peniaze za odpredaj budovy navrhuje, aby sa použili na opravu bytovky na 
Hlaviciach a to na opravu strechy.   

      Poslanci súhlasia s odpredajom budovy a pozemku pri budove za cenu 150. tis. 
      Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie 
     Číslo 69/2007 

 
15. Schválenie Zadania pre vypracovanie územného plánu Obce Klokočov 
       Písomná správa tvorí prílohu č.  12 zápisnice 
       Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie 
     Číslo 70/2007 
 
16. Všeobecné záväzne nariadenie Obce Klokočov o niektorých podmienkach 
       užívania miestnych komunikácií 
       Návrh VZN tvorí prílohu č. 13 zápisnice 
       Pán starosta navrhol tento bod programu odročiť na ďalšie OZ, nakoľko poslanec 
       Ing. Tibor Michálek, ktorý spracoval právnu analýzu predkladaného VZN je 
       neprítomný na dnešnom rokovaní OZ. 
       Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie 
     Číslo 71/2007 
 
 



  

17. Schválenie archivárky – odborne spôsobilej osoby na archiváciu všetkých 
      písomnosti na Obecnom úrade 
      Návrh na uznesenie tvorí prílohu č. 14 zápisnice 
      Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie 
     Číslo 72/2007 
 
18. Zvýšenie príspevku na činnosť Spoločného obecného úradu v Turzovke  
      Od 1.7.2007 do 31.12.2007 o 7.343,30 Sk mesačne 
      Písomná správa tvorí prílohu č. 15 zápisnice 
      Pán starosta privítal ako hosťa na dnešnom rokovaní pána primátora Rejdu, 
      ktorý sa vyjadril k tomuto bodu programu. 
      Spoločný obecný úrad je založený od roku 2001, zabezpečila sa odborná     

spôsobilosť pracovníkov. Nejaké kompetencie sa idú odobrať – stavebné úrady, 
matriky, s týmto nesúhlasí aj celý ZMOS Kysúc. Obec Makov a Turzovka 
nevyužívajú sociálne služby. V Turzovke sa zrušila opatrovateľská služba, bude sa 
realizovať centrálne stravovanie, rozvoz stravy. Činnosti, ktoré zabezpečuje 
Spoločný obecný úrad Turzovka obci, musí ich aj obec platiť. 

      Mgr. Mária Jasenovská – vo volebnom programe poslankyne Michálkovej je aj 
zriadenie Domova sociálnych služieb dúfa že to nebudú len sľuby. Naši občania 
musia chodiť inde do domovov dôchodcov. 

      Pavol Brezina – bolo vo volebnom programe, že sa bude robiť penzión, prikláňa sa 
k tomu, že naši prestarlí občania si to zaslúžia.  

      Vlasta Kašíková – už prebiehalo rokovanie o zriadení DD, bude sa to realizovať cez  
      projekt . OZ rozhodne akými projektmi sa budeme uberať. 
      Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie 
     Číslo 73/2007 
 
19. Informácia o úvere pre TKO Semeteš        
      Informáciu podal kontrolór obce Ing. Kasák. 
      Informoval, že výstavba skládky TKO Semeteš nebude financovaná úverom  
      z Enviromentálneho fondu, ale bežným bankovým úverom. 
      Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie 
     Číslo 74/2007 
 
20. Dohoda s firmou Premier Consulting o pomoci pri spracovaní projektov  
      na čerpanie prostriedkov z fondov EÚ 
      Dohoda tvorí prílohu  č. 16 zápisnice 
      Firma Premier Consulting nám bude pomáhať pri spracovaní projektov 
      na čerpanie prostriedkov z fondov EÚ. 
      Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie  

Číslo 75/2007 
 

21. Schválenie úhrady faktúry za vypracovanie žiadosti o nenávratnú dotáciu na  
       obecný vodovod firme Eurotrend Šaľa 
       Písomný materiál tvorí prílohu č. 17 zápisnice   
       OZ schválilo úhradu faktúry za vypracovanie žiadosti o nenávratnú dotáciu 
        na obecný vodovod firme EUROTREND Šaľa v sume 180. tis. Sk 
        Poslankyňa Kašíková sa pýtala z ktorej kapitoly to vziať. Bolo navrhnuté, že   
        úhrada faktúry sa bude realizovať z oddielu zásobovanie vodou. 
        Kontrolór obce navrhol, že by bolo vhodné stanoviť pásma podľa odberu, čím 
        menší odber tým bude voda drahšia. 
        Starosta obce sa k tomuto vyjadril, že donekonečna to takto nemôže ísť, aby  obec  
        stále doplácala na obecný vodovod, on by navrhoval zvolať verejné referendum,  
        aby sa občania vyjadrili čo bude ďalej s obecným vodovodom, v súčasnosti je   



  

        záujemca o obecný vodovod  a ponúka sumu 23 mil. Sk. 
        Pán poslanec Čečotka sa pýta, ako dosiahnuť, aby sme nemali stratu, či by nebolo 
        dobré odovzdať Obecný vodovod Sevaku. 
        Pán starosta poveril Ing. Kasáka, aby pripravil návrh – tabuľky, kde stanoví  
        a ohodnotí pásma odberu vody. 
        Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie  

číslo76/2007   
 
22. Schválenie úhrady faktúry na rekonštrukciu sociálneho zariadenia firme 
       Stavmarket  Turzovka 
       Písomný materiál tvorí prílohu č. 18 zápisnice 
       Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie 
     Číslo 77/2007 
 
23. Schválenie vyradených a opotrebovaných kníh a ich odpredaj za zostatkovú  
      cenu 
      Písomný materiál tvorí prílohu č. 19 zápisnice 
      Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie  
     Číslo 78/2007 
 
24. Ostatné návrhy: 
       a/ Schválenie prijektu na propagáciu Obce Klokočov v spolupráci 
           s Ing. Kuljovským 
       Písomný materiál tvorí prílohu č. 20 zápisnice 
       Pán Kuljovský oboznámil prítomným so zámerom,  má zoznam aktivít, ktoré má 
       zaznamenané za posledné obdobie, záznam sa skladá z leteckých záberov obce,   
       časti 
       obce, osady, architektúra, tradície, folklór, šport, spoločensko-kultúrny život,  
       cirkevná oblasť, príroda, atraktivity v našej obci. 
       Pán starosta navrhol komisiu, ktorá spracuje reprezentačný materiál na prezentáciu  
       Obce  Klokočov zo zvukovým a obrazovým záznamom.v spolupráci s Ing.  
       Kuljovským. 
       Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie 
     Číslo 79/2007 
 
      b/ Žiadosť p. Evy Stuchlíkovej, bytom Klokočov č. 958 o odpredaj pozemku 
          C-KN 2371/16 o výmere 56 m2 na výstavbu garáže 

     Písomný materiál tvorí prílohu č. 21 zápisnice  
           Poslanci OZ, súhlasili s odp,redajom pozemku na výstavbu garáže za cenu 70,-    
           Sk/m2 . 
          Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie 
        Číslo  80/2007 
 
      c/ Delegovanie zriaďovateľom dvoch členov do Rady MŠ Klokočov – Hlavice 
          Písomný materiál tvorí prílohu č. 22 zápisnice 
          Pán starosta delegoval poslankyňu Mgr. Máriu Jasenovskú a  pani Janku  
          Krištiakovú.  
          Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie 

Číslo 81/2007 
 

  d/ Schválenie osobitného príjemcu na preberanie invalidného dôchodku pre 
       Štefániu Kuboškovu z dôvodu, že menovaná nemôže sama preberať    
       dôchodok, disponovať ani hospodáriť s ním. 

             Písomný materiál tvorí prílohu č. 23 zápisnice 



  

                  Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie 
     Číslo 82/2007 
 
      e/ Výročná správa za rok 2006, ktorú vypracoval Viliam Nevidzan, riaditeľ 
           združenia TKO Semeteš 
           Písomný materiál tvorí prílohu č. 24. zápisnice 
           Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie 
     Číslo 83/2007 
 
      f/ Žiadosť firmy TIMEA Olešná o odkúpenie špeciálneho automobilu 
          NISSAN Patrol  

    Pán starosta k tomuto informoval, že tento automobil sme dostali darovacou 
    zmluvou od Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Žiline  
    zadarmo. Myslel si, že tento automobil je v lepšom stave a využije ho DHZ  
    v Klokočove, ale zistil, že auto je nepojazdné a na jeho opravu by potreboval  
    aspoň 100 tis. Poslanci schválili odpredaj špeciálneho automobilu za sumu  
    15.000,- Sk firme TIMEA Olešná. 

          Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie 
 Číslo 84/2007 

          
    25.  Diskusia 

      Pán starosta – požiadal p. Hajdúka, aby ospravedlnenie, ktoré čítal v mene                  
manželov Michálkovcov predložil. P. Hajdúk argumentoval, že toto 
ospravedlnenie písal z telefónu a neprečítali by sme to o ňom. Pán starosta 
požiadal p. Hajdúka, aby tlmočil manželom Michálkovcom, aby  svoje 
ospravedlnenie predložili písomne.   

      František Hafera – za výbor TJ žiada prehodnotiť finančné prostriedky TJ 
      Starosta – naši futbalisti sa dostali do 1. triedy, z toho dôvodu a im zvýšili aj  
      výdavky, finančná komisia prehodnotí rozpočet a nájde sa riešenie spoločne  
      s podnikateľmi. 
      Pavol Brezina -  sa informoval čo je s lekárňou 
      Starosta – jednal s pánom Faktorom, má  v súčasnosti vážne rodinné problémy. 
      Vo veci lekárne je ochotný zvolať aj mimoriadne OZ za účasti p. Faktora 

a hľadať druhého záujemcu. 
      Pavol Brezina – vyjadril poďakovanie starostovi v mene rodín Hruškovej,  
      Stuchlíkovej, Brezinovej za vybavenie obmedzenie rýchlosti na 40km/h na ceste  
      smerom Kornica – Klokočov. 

            František Čečotka – vyjadril spokojnosť nad tým, že sa rozhýbal aj ten domov  
      dôchodcov. Veľmi ho trápia v akom stave máme cesty, navrhol či by nešlo 

vybaviť prostredníctvom družstva, nejakú dotáciu na prístupové cesty.    
      Starosta – na zasadnutí ZMOS-u v Bratislave mal predseda vlády k otázkam 

ciest takú myšlienku, aby sa vyvlastnili všetky cesty, cesty by boli vlastníctvom 
obce, obec by ich mala na LV, a vtedy by sme sa mohli uchádzať o finančné 
prostriedky prostredníctvom EÚ na opravu ciest. Navrhuje, či by nebolo vhodné 
zakúpiť nejaký stroj na zhotovenie asfaltovej penetrácie. 

      František Čečotka – trápi ho lyžiarsky vlek na Hlaviciach, bolo by dobré urobiť 
pri vleku nejaké parkovisko, vlek predĺžiť, poradiť sa so starostom z Bílej ako to  

      funguje tam. Zavolať odborníkov z Oščadnice z Velkej Rače a poradiť sa s nimi. 
Ďalšie lyžiarske vleky boli na Konečnej na Bielom Kríži. Stále zastáva názor, že  
OÚ by mal mať prevádzky. Praje si, aby všetci poslanci robili čestne. Nahlásil 
opravu cesty u Kamenišťaka. 

       
 
 



  

 
     Starosta – privítal by keby tu bola taká prevádzka, na ktorú by obec nemusela 

doplácať. Žiadosti o opravy ciest rieši spoločne s nim komisia výstavby 
a dopravy a riešia sa priebežne.  

     Starosta – oboznámil prítomných, že dňa 26.7.2007 prišla na OÚ žiadosť  
o súhlasné Stanovisko na obnovenie prevádzky pílnice v KÚ Klokočov časť 
Klin, ktorá bola vo vlastníctve p. Bielčikovej. Na pozemku chce umiestniť 
pásovú pílu s jej príslušenstvom. Pán Hamzič, ktorý má odkúpenú budovu 
Potraviny a pozemky v Kline upustí  od svojho zámeru budovania rekreačnej 
zóny v Kline v prípade ak OZ dá súhlas na obnovenie prevádzky pílnice. Táto 
žiadosť Ing. Marčišinovej na obnovenie prevádzky bude prerokovaná na ďalšom 
OZ, vyjadrí sa k nej komisia životného prostredia, komisia výstavby a dopravy.   

     Kontrolór obce Ing. Kasák – navrhol, aby sa v obci uskutočnila revízia 
nehnuteľnosti, zostaví sa komisia, ktorá bude chodiť po obci a bude spisovať  
nehnuteľnosti, treba oboznámiť ľudí, ktoré nehnuteľnosti si majú priznať 
v daňovom priznaní, občania možnože ani nevedia, za ktoré majú platiť. V obci 
je veľa stavieb postavených na čierno. 

            Starosta – k tomuto uviedol, že toto by boli všetko peniaze do rozpočtu obce, od  
septembra sa pripraví bližší návrh ako sa bude postupovať v revízii 
nehnuteľnosti. 

       
   26. Prijatie uznesení 
          Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenia v poradí od 59/2007 – 84/2007 
 
   27. Záver 
         Pán starosta Ľuboš Stríž poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 
 
 
 
 
 
    Overovatelia zápisnice: 
 
     Pavol Brezina             ........................................................ 
      
     František Čečotka      ........................................................ 
 
     Zapisovateľka: 
      
     Miroslava Fujaková  .......................................................... 
 
 
 
 
       
 
 
         Ľuboš Stríž 
         starosta obce 
 
     
 
 
         



  

 
      
 
    U Z N E S E N I E 
 
Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 59/2007 zo dňa 27.7.2007 
 
Obecné zastupiteľstvo 
 
A/  b e r i e  n a  v e d o m i e 
      Správu o plnení uznesení z 5. OZ konaného dňa 25.5.2007 
 
 
Hlasovanie: 
Uznesenie prijaté jednohlasne 
 
        Ľuboš Stríž 
        starosta obce 
   
     
     U Z N E S E N I E 
 
Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 60/2007 zo dňa 27.7.2007 
 
Obecné zastupiteľstvo 
 
A/  s c h v a ľ u j e 
     a/  Hospodárenie Obce Klokočov za II. Štvrťrok 2007 -  bez výhrad 
 
     b/ zmenu rozpočtu Obce Klokočov na rok 2007 z 27.552 tis. Sk na 27.848 tis. Sk 
         - bez výhrad 
 
Hlasovanie: 
Uznesenie prijaté jednohlasne 
 
       Ľuboš Stríž 
       starosta obce 
 
 
     U Z N E S E N I E 
 
Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 61/2007 zo dňa 27.7.2007 
 
Obecné zastupiteľstvo 
 
A/ o d r o č u j e 
     prejednanie správy o hospodáreni ZŠ Klokočov za I. polrok 2007  
     Termín: do ďalšieho OZ 
 
Hlasovanie: 
Uznesenie prijaté jednohlasne 
       Ľuboš Stríž 
       starosta obce 
      



  

 
 
U Z N E S E N I E 

 
Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 62/2007 zo dňa 27.7.2007 
 
Obecné zastupiteľstvo 
 
A/  b e r i e  n a  v e d o m i e   s p r á v y  z MŠ Klokočov - Hlavice  
      Hodnotenie výchovno – vzdelávacej činnosti a plánu úloh MŠ Klokočov – Hlavice  
      za šk. rok 2006/2007  
      a 
      Hlásenie o organizácií šk. roka 2007/2008 
      ako  i n f o r m a t í v n e 
 
 
Hlasovanie: 
Uznesenie prijaté jednohlasne 
 
        Ľuboš Stríž 
        starosta obce 
 
 
     U Z N E S E N I E 
 
Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 63/2007 zo dňa 27.7.2007 
 
Obecné zastupiteľstvo 
 
A/  b e r i e   n a   v e d o m i e  
      Správy o činnosti  komisií za I. polrok 2007: 
      Výstavby a dopravy   
      Sociálno – zdravotnej 
      Životného prostredia 
      Školstva a kultúry  
      Finančnej 
      ako  i n f o r m a t í v n e  
 
Hlasovanie: 
Uznesenie prijaté jednohlasne 
 
         Ľuboš Stríž 
         starosta obce 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

U Z N E S E N I E 
 
Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 64/2007 zo dňa 27.7.2007 
 
Obecné zastupiteľstvo 
      
A/  b e r i e  n a  v e d o m i e     
      a/  Správu o nedoplatkoch na DzN k 31.5.2007 
      b/ Správu o nedoplatkoch na komunálnom odpade, vodnom,  stočnom, elektrickej  
          energii, na nájomnom k 30.06.2007  
             
B/ ž i a d a 
    pracovníčky OÚ Ing. Gajdičiarovú a p. Koniarovú  o pokračovanie vo vymáhaní  
    nedoplatkov   
 
Hlasovanie: 
Uznesenie prijaté jednohlasne 
 
        Ľuboš Stríž 
        starosta obce 
 
 
     U Z N E S E N I E 
 
 
Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 65/2007 zo dňa 27.7.2007 
 
Obecné zastupiteľstvo 
 
A/  s c h v a ľ u j e 
     a/  vytvorenú pracovnú skupinu na jednania so Spoločenstvom bývalých 
urbarialistov 
         a to v zložení: Ľuboš Stríž – starosta obce, poslanci – Pavol Brezina, Jozef Gacho,  
         Mgr. Mária Jasenovská, pracovníčky OÚ – Ing. Gajdičiarová a Pápolová, 
         Ing. Vladimír  Kubinec za Spoločný obecný úrad Turzovka a za občanov – 
František 
         Hafera, 
     b/ spoluprácu so SBU Turzovka pri určení vhodných pozemkoch na rozšírenia  
         cintorína, výstavby domu smútku a určení výstavby bytového domu v Obci 
Klokočov 
 
Hlasovanie: 
Uznesenie prijaté jednohlasne 
 
 
 
        Ľuboš Stríž 
        starosta obce 
 
 
 
 



  

 
U Z N E S E N I E 

 
Obecné zastupiteľstva v Klokočove číslo 66/2007 zo dňa 27.7.2007 
Obecné zastupiteľstvo 
 
A/  s c h v a ľ u j e 
 
     a/  Dohodu o urovnaní – Zmluva o prevode nehnuteľnosti – Dohoda o vydaní veci 
medzi Obcou Klokočov, IČO  00314048, 023 22 Klokočov č. 962, v zast. starostom 
obce Ľubošom Strížom a Spoločenstvom bývalých urbarialistov, pozemkové 
spoločenstvo,  IČO 14224909, 023 54 Turzovka, zast. predsedom Alexandrom Ježíkom,  
bytom Turzovka, Predmier 85,  a podpredsedom Jánom Plechom, bytom Turzovka, 
Predmier 332, ktorú vyhotovil JUDr. Milan Chovanec, AK Kysucké Nové  Mesto, 
v ktorej Obec Klokočov vydáva nehnuteľnosti zapísané na LV č. 1876 kat. územia  
Klokočov a to:  
         KNC 1626/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 177 m2 
         KNC 1626/2  - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1458 m2 
         KNC 1626/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 11 m2  
         KNC 1626/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 79 m2 
         bezodplatne Spoločenstvu bývalých urbarialistov Turzovka 
 
    b/  úhradu poplatku za vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti 
 
Hlasovanie: 
Uznesenie prijaté jednohlasne 
 
 
         Ľuboš Stríž 
         starosta obce 

 
U Z N E S E N I E 

 
Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 67/2007 zo dňa 27.7.2007 
 
Obecné zastupiteľstvo 
 
A/ s c h v a ľ u j e 
     platby za kúrenie s prepočítaním výšky miestnosti 2,5 m od 1.1.2007 
     pre MIA obchodné združenie, 023 22 Klokočov 
 
B/ ž i a d a 
     starostu obce zabezpečiť spísanie dodatku k zmluve o odbere tepla 
 
Hlasovanie: 
Uznesenie prijaté jednohlasne 
 
 
 
        Ľuboš Stríž 
        starosta obce 
 
 
 



  

    U Z N E S E N I E 
 
Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 68/2007 zo dňa 27.7.2007 
 
Obecné zastupiteľstvo 
 
A/ s c h v a ľ u j e 
     prenájom zasadačky OÚ Klokočov od 01.08.2007 
     za mesačný paušálny poplatok  vo výške 500,- Sk,  
     pre Jozefa Špaleka, AUTOŠKOLA, Vajanského č. 588,  
     024 01  Kysucké Nové Mesto 
     na vyučovanie teórie a trenažéra pre uchádzačov o vodičský preukaz  
 
B/  ž i a d a 
     starostu obce zabezpečiť spísanie nájomnej zmluvy 
 
Hlasovanie: 
Uznesenie prijaté jednohlasne 
 
 
 
        Ľuboš Stríž 
        starosta obce 
 
    U Z N E S E N I E 
 
Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 69/2007 zo dňa 27.7.2007 
 
Obecné zastupiteľstvo 
 
A/  r u š í 
     Uznesenie číslo 330/2006 zo dňa 25.8.2006 bod B 
 
B/  s ú h l a s í 
     s odpredajom  budovy Potravín vo Vrchpredmieri č.p. 1165, postavenej na parcele 
     C – KN 5089/1 a parcelu C – KN 5089/1 o výmere 675 m2, vedená ako zastavaná 
plocha  
     za cenu  150. tis. Sk  p. Anne Čečotkovej, bytom Klokočov – Hrubý Buk č. 1042, 
     023 52 Olešná. 
     Kúpna cena bude uhradená kupujúcou do 31.08.2007    
 
C/ s ú h l a s í 
    s odpustením nájmu za Potraviny Vrchpredmier od 12.6.2007 
 
D/ ž i a d a 
     starostu obce zabezpečiť spísanie kúpnopredajnej zmluvy, náklady spojené 
     so spísaním a návrh do katastra nehnuteľnosti hradí kupujúca  
 
Hlasovanie: 
Uznesenie prijaté jednohlasne 
 
 
         Ľuboš Stríž 
         starosta obce 



  

 
    U Z N E S E N I E 
 
Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 70/2007 zo dňa 27.7.2007 
 
Obecné zastupiteľstvo 
 
A/  s c h v a ľ u j e 
     Zadanie pre vypracovanie územného plánu Obce Klokočov  
 
 
 
 
 
Hlasovanie: 
Uznesenie prijaté jednohlasne 
 
 
 
 
        Ľuboš Stríž 
        starosta obce 
 

 
 U Z N E S E N I E 

                          
 
 
 
Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 71/2007 zo dňa 27.7.2007 
 
Obecné zastupiteľstvo 
 
A/ o d r o č u j e 
     Všeobecné záväzné nariadenie Obce Klokočov o niektorých podmienkach 
      užívania miestnych komunikácií  
      termín: na ďalšie rokovanie OZ  
 
 
Hlasovanie: 
Uznesenie prijaté jednohlasne 
 
 
 
        Ľuboš Stríž 
        starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

    
    U Z N E S E N I E 
 
 
Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 72/2007 zo dňa 27.7.2007 
 
Obecné zastupiteľstvo  
 
A/ s c h v a ľ u j e 
     aby OÚ Klokočov zabezpečil dohľad pri archivácií dokladov na obecnom úrade 
odborne 
     spôsobilou osobou p. Veselou   
 
 
Hlasovanie: 
Uznesenie prijaté jednohlasne 
 
        Ľuboš Stríž 
        starosta obce 
 
 
  
    U Z N E S E N I E 
 
 
Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 73/2007 zo dňa 27.7.2007 
 
Obecné zastupiteľstvo 
 
A/ s c h v a ľ u j e 
     zvýšenie príspevku na činnosť Spoločného obecného úradu v Turzovke  
     Od 01.07.2007 do 31.12.2007 o 7.343,30 Sk mesačne   
 
 
 
 
Hlasovanie: 
Uznesenie prijaté jednohlasne 
 
        Ľuboš Stríž 
        starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    



  

     U Z N E S E N I E 
 
Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 74/2007 zo dňa 27.7.2007 
 
Obecné zastupiteľstvo 
 
A/  b e r i e  n a v e d o m i e 
      Informáciu, že výstavba skládky TKO Semeteš nebude financovaná úverom 
      z Enviromentálneho fondu, ale bežným bankovým úverom. Banka poskytujúca úver 
      bude vybraná výberovým konaním. 
 
 
 Hlasovanie: 
 Za: Pavol Brezina, František Čečotka, Mgr. Mária Jasenovská 
       Vlasta Kašíková 
Proti:0 
Zdržal sa:0 
v čase hlasovania neprítomný poslanec Jozef Gacho 
 
 
 
         Ľuboš Stríž 
         starosta obce 
    
 

U Z N E S E N I E 
 

 
Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 75/2007 zo dňa 27.7.2007 
 
Obecné zastupiteľstvo 
 
A/ s c h v a ľ u j e 
 
a/  Dohodu s firmou Premier Consulting, spol. s.r.o., Františkánov 3, 945 01 Komárno, 
     o pomoci pri spracovaní projektov na čerpanie prostriedkov z fondov EÚ 
 
b/  komisiu, ktorá bude koordinovať spoluprácu s firmou Premier Consulting, spol.  
     s.r.o., pri príprave projektov  na čerpanie prostriedkov z fondov EÚ v zložení:  
     starosta obce – Ľuboš Stríž, pracovníčky OÚ: Ing. Gajdičiarová, Pápolová, Ing.  
    Kasák, Mgr. Kopecký – riaditeľ ZŠ KLokočov ,  poslanci: Mgr. Jasenovská, Vlasta  
    Kašíková   
 
Hlasovanie: 
Uznesenie prijaté jednohlasne 
 
 
 
         Ľuboš Stríž 
         starosta obce 
 
 
 
 



  

 
 

U Z N E S E N I E 
 
Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 76/2007 zo dňa 27.7.2007 
 
Obecné zastupiteľstvo 
 
A/  s c h v a ľ u j e 
     a/  úhradu faktúry za vypracovanie žiadosti o nenávratnú dotáciu na obecný vodovod 
          firme Eurotrend  Šaľa v sume 180.000,- Sk 
     b/  úhradu faktúry realizovať z oddielu 0630 – zásobovanie vodou  
 
Hlasovanie: 
Uznesenie prijaté jednohlasne 
 
         Ľuboš Stríž 
         starosta obce 
 
     U Z N E S E N I E 
 
Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 77/2007 zo dňa 27.7.2007 
 
Obecné zastupiteľstvo 
 
A/ s c h v a ľ u j e 
     úhradu faktúry na rekonštrukciu sociálneho zariadenia firme Stavmarket spol. s  r.o.,   
     Turzovka  v sume 197.150,- Sk 
 
Hlasovanie: 
Uznesenie prijaté jednohlasne 
        Ľuboš Stríž 
                   starosta obce 
 
 
     U Z N E S E N I E 
 
Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 78/2007 zo dňa 27.7.2007 
 
Obecné zastupiteľstvo 
 
A/  s c h v a ľ u j e 
      a/ vyradenie kníh z knižničného fondu podľa príloh 1 – 5 Zápisnice z revízie 
          knižničného fondu Obecnej knižnice v Klokočove 
      b/ odpredaj vyradených kníh za jednotnú sumu 10,- Sk 
      c/  likvidáciu nepredaných kníh - odovzdanie do zberu 
     d/  získané finančné prostriedky sa použijú na nákup fólie / na obaľovanie kníh/, na  
          obnovu knižného fondu 
 
Hlasovanie: 
Uznesenie prijaté jednohlasne 
 
        Ľuboš Stríž 
        starosta obce 



  

 
 
    U Z N E S E N I E 
 
Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 79/2007 zo dňa 27.7.2007 
 
Obecné zastupiteľstvo 
 
A/ s c h v a ľ u j e 
    a/ projekt na propagáciu obce Klokočov v spolupráci s Ing. Jánom Kuljovským 
 
    b/ komisiu na spracovanie reprezentačného materiálu na prezentáciu Obce Klokočov, 
        a to v zložení: Ľuboš Stríž – starosta obce, Ing. Kasák, Chabrečková, Mgr. 
Jasenovská, 
        Kašíková,  Marián Tuhovčák  
 
Hlasovanie: 
Uznesenie prijaté jednohlasne 
 
        Ľuboš Stríž 
        starosta obce 
 
    U Z N E S E N I E 
 
Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 80/2007 zo dňa 27.7.2007 
 
Obecné zastupiteľstvo 
 
 
A/ s ú h l a s í 
s odpredajom pozemku C – KN 2371/16 o výmere 56 m2 – vedený ako zastavaná 
plocha za cenu 70,- Sk/m2 pani Eve Stuchlíkovej, bytom Klokočov č. 958, pod 
výstavbu garáže  
 
B/ ž i a d a 
starostu obce zabezpečiť spísanie kúpnopredajnej zmluvy, náklady spojené so spísaním 
kúpnopredajnej zmluvy a návrh na vklad do katastra nehnuteľnosti hradí kupujúca 
 
Hlasovanie: 
Uznesenie prijaté jednohlasne 
 
        Ľuboš Stríž 
        starosta obce 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
    U Z N E S E N I E 
 
 
 
Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 81/2007 zo dňa 27.7.2007 
 
 
Obecné zastupiteľstva 
 
A/  v o l í 
      za členov Rady MŠ Klokočov – Hlavice 
      dvoch delegovaných zástupcov zriaďovateľa: 
      Mgr. Máriu Jasenovskú a pani Janku Krištiakovú 
 
 
 
 
Hlasovanie: 
Uznesenie prijaté jednohlasne 
 
 
 
        Ľuboš Stríž 
        starosta obce 
 
 
 
 
 
     U Z N E S E N I E 
 
Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 82/2007 zo dňa 27.7.2007 
 
Obecné zastupiteľstva 
 
A/ s c h v a ľ u j e 
   osobitného príjemcu na preberanie invalidného dôchodku pre p. Štefániu Kuboškovú, 
     nar. 01.01.1950, bytom Klokočov časť Hlavice č. 487, p. Stanislava Holinca, bytom 
     Klokočov 252    
 
 
Hlasovanie: 
Uznesenie prijaté jednohlasne 
 
 
        Ľuboš Stríž 
        starosta obce  
 
 
 
 
 
 



  

 
 

U Z N E S E N I E 
 
Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 83/2007 zo dňa 27.7.2007 
 
Obecné zastupiteľstvo 
 
A/  b e r i e  n a  v e d o m i e 
     Výročnú správu za rok 2006, ktorú vypracoval Viliam Nevidzan, riaditeľ 
     Združenia TKO Semeteš n.o. 
 
 
Hlasovanie: 
Uznesenie prijaté jednohlasne 
 
 
        Ľuboš Stríž 
        starosta obce 

 
 
 
 
 
 
 
 
U Z N E S E N I E 
 

 
Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo  84/2007 zo dňa 27.7.2007 
 
Obecné zastupiteľstvo 
 
A/ s ú h l a s í 
    s odpredajom špeciálneho automobilu NISSAN Patrol WRG 160, 
    ŠPZ  CA 899 AB za cenu 15.000,- Sk,  firme TIMEA s.r.o., 023 52 Olešná 701 
 
B/ ž i a d a 
    starostu obce zabezpečiť spísanie kúpno – predajnej zmluvy  
 
 
Hlasovanie: 
Uznesenie prijaté jednohlasne 
 
 
        Ľuboš Stríž 
        starosta obce  
 
 
 
 
V Klokočove dňa 6.8.2007 
 




