
Zápisnica z 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa  
30. júla  2012  

 
 

Jedenáste zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Klokočov Ľuboš 
Stríž. Skonštatoval, že z počtu poslancov 9 je prítomných 6 poslancov, ospravedlnila sa pani 
Martina Michálková a Pavol Polka, Jozef Gacho – prídu neskôr, čiže zastupiteľstvo je 
uznášania schopné. 
 
Voľba návrhovej komisie a overovateľov 
 
Návrhová komisia:  Jarmila Tabačíková, Jana Foldinová 
Overovatelia:   Vlasta Kašíková, Pavol Dedič 
Zapisovateľka: PhDr. Katarína Plešivčáková 
  
Bod č. 4  
Schválenie programu rokovania 
Starosta obce Ľuboš Stríž prečítal program rokovania OZ, opýtal sa prítomných, či má niekto 
doplňujúci bod do programu. Keďže poslanci nemali žiaden doplňujúci bod, program 
rokovania bol jednohlasne schválený 
 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k programu rokovania uznesenie č. 141/2012 
 
Bod č. 5 
Ľuboš Stríž /starosta obce/ - Domový  poriadok dostal každý poslanec v materiáloch pre zasadnutie 
OZ a opýtal sa, či má niekto pripomienky k tomuto predloženému Domovému poriadku. Keďže nikto 
nemal pripomienky k Domovému poriadku: 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 142/2012 a schválilo Domový 
poriadok v Nájomnom bytovom dome 14, b. j. , č. s. 1296 na Hlaviciach 
 
Bod č.6., Bod č. 7 
Zostavenie  poradovníka, schválenie pridelenia nájomných bytov 
  
Ľuboš Stríž /starosta obce/ - predložili sme OZ zoznam záujemcov bytov, aby do 1. 8. 2012  
mohli zložiť finančnú zábezpeku a vyhotoví sa nájomná zmluva . Do ďalšieho OZ pripravíme 
časť VZN, aby sa upravili podmienky, aby sme sa nemuseli za každým schádzať, keď sa 
vyskytnú noví záujemcovia o prenájom bytov. Navrhol  obecnému zastupiteľstvu, aby si po 
ukončení OZ  prezreli byty, lebo na druhý deň sa budú s nájomcami už uzatvárať zmluvy. 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – sa opýtala, ako to bude s nájomcami bytov, ktorý majú 
nízky finančný príjem, či budú schopní platiť nájomné za byt 
Ľuboš Stríž /starosta obce/ - nájomné zmluvy budú pripravené tak, aby  platby za nájomné 
neboli oneskorené do ďalšieho mesiaca 
Monika Brezinová /zamestnankyňa obce/– ak bude meškať platba nájomného 15 dní, tak  
prenajímateľ môže nájomcu vysťahovať, 
Ľuboš Stríž / starosta obce/ – v nájomných zmluvách nebude podmienka trvalého pobytu, len 
prechodný pobyt, v bytoch je  elektrické kúrenie 



- zverejníme do týždenníka Kysuce, na  internetovú stránku obce, na facebook – ponuku 
prenájmu, bytov, aby sme získali ďalších záujemcov o byty   
- treba informovať aj seniorov z odľahlých lokalít, či by nemali záujem o tieto byty  
- informuje  vždy OZ o ďalších záujemcoch o prenájom bytov a je potrebné dodržať všetky 
podmienky .   
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka/ – na ďalšie zasadnutie OZ pripravíme materiály, aby sme 
vyriešili problém opätovného zasadania, keď sa vyskytne nový záujemca o prenájom bytu. 
Nesmie byť porušená podmienka dodržania dosiahnutého príjmu.  
Vlasta Kašíková /poslankyňa/ – sa pýta, aký musí byť príjem záujemcu o nájomný byt 
Monika Brezinová /zamestnankyňa obce/ – príjem záujemcu  o byt nesmie presahovať 3 – 
násobok životného minima – 194,58 Eur na jednu plnoletú fyzickú osobu, 135,74 Eur ďalšia 
posudzovaná plnoletá osoba a 88,82 Eur, ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené 
neplnoleté dieťa       
Veronika Haferová /poslankyňa/ – žiada, keby sa upovedomili  aj starší občania v obci, aby 
sa obsadili ešte prázdne byty 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 143/2012 a schválilo poradie 
čakateľov o pridelení nájomných bytov 
 
 Obecné zastupiteľstvo schválilo pridelenie nájomných bytov v Nájomnom bytovom dome 
14 b. j. č. s. 1296 na Hlaviciach – uznesenie č. 144/2012 
 
Bod . 8 
Schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže k prenájmu bytov 
 
Ľuboš Stríž /starosta obce/ - oboznámil OZ, že  bude podávať na každom zasadnutí OZ  
informácie o  pridelenie voľných bytov  
 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie informáciu o  pridelení nájomných bytoch a na 
každom zasadnutí  bude OZ  informované o pridelení voľných nájomných bytov – 
uznesenie č. 145/2012  

 
Rôzne: 
Vasta Kašíková /poslankyňa obce/ - chce vyriešiť uznesenie č. 130/2012 zo dňa 29.6.2012 – 
z posledného zasadnutia OZ. Navrhuje zrušiť toto uznesenie, nakoľko to vyzerá, ako prijatie 
ďalšieho úveru.  
-OZ  sa rozhodlo preto zrušiť toto uznesenie – č. 130/2012 zo dňa 29.6.2012 v znení: 
 OZ schválilo prijatie Dexia Komunál Eurofondy úver vo výške 331 939,00 Eur  
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 146/2012 a zrušilo uznesenie č. 
130/2012 zo dňa 29.6.2012 
 

Diskusia: 
Ing. Tibor Michálek /poslanec obce/ – či by sa nemohli dať v obci veľké plastové popolnice. 
Ľuboš Stríž /starosta obce/ - nemôžu, lebo do nich sa nedá dávať popol 
Jarmila Tabačíková /poslankyňa obce/ - upozornila na to, aby boli rozhodnutia za 
komunálny odpad vykonateľné a mali preukázateľné doručenky   
Ľuboš Stríž /starosta obce/ -  navrhol rozvoz výmerov za odpad  autom, aby sme mali   
doručenku  



Ľuboš Stríž /starosta obce/ -  napíše oznámenie na TKO Semeteš, že si budeme vyvážať 
plasty svojpomocne autom, aby sa po obci pozbierali všetky plasty.  
P. Tabačíková nech navrhne TKO Semetešu, aby bola skládka otvorená  do 18:00 hod.  a nie  
len do 16:00 hod. a aj v sobotu 
Už zasadala komisia životného prostredia, odporučili stiahnuť niektoré kontajnery a do 
budúcna navrhuje nakúpiť kontajnery na separovanie odpadu – na plast, sklo, konzervy....   

 - informoval OZ, že k budovám MŠ, ZŠ  bude vypracovaný znalecký posudok do budúceho 
zasadnutia OZ a budú predložené tieto znalecké posudky k týmto budovám. Znalec sa 
vyjadril, že deň, čo deň strácajú tieto budovy na hodnote. Keď budú budovy reálne 
ohodnotené, bude sa jednať čo s budovami ďalej.      
Pavol Dedič /poslanec obce/ – pýta sa , čo bude s opravami ciest v správe VÚC  
Ľuboš Stríž /starosta obce/ - do 31.7.2012 majú celozávodnú dovolenku a po nástupe po 
dovolenke začnú od 1.8.2012- Klokočov, Klín, Hlavice 

Jana Foldinová /poslankyňa obce/ –treba poriešiť cestu ku Šamajovej, po Žilkovú – 
Vrchpredmier, Hlavice, vlek – je zbytočne osvetlený, treba preveriť, kde  netreba svetlá, tak 
sa zdemontujú a dajú sa tam kde ich treba. Treba pochváliť všetkých tých, ktorí sa 
spolupodieľali na vybudovaní osvetlenia Vrchpredmier - časť do Menšíka a dúfa, že budú  
občania konečne spokojní.  
Ľuboš Stríž /starosta obce/ – všetky stĺpy treba označiť a s Monikou Brezinovou pripraviť, 
kde treba zdemontovať svetlá tam, kde ich treba sa budú montovať nové – ak budú financie. 
Treba však osvetliť hlavne osady. 
Ing. Tibor Michálek /poslanec obce/ –navrhol, nech sa vyjadrí stavebná komisia, kde treba 
zdemontovať svetlá a vydá stanovisko 
Treba doriešiť predaj majetku v obci: vybudovať dom smútku, kultúrny dom, cesty a doriešiť 
osvetlenie komplexne. Pozvať firmu, vypracovať strategický zámer nech sa obec aj zadĺži, ale 
nech sa tu už niečo vybuduje. Máme tu ešte aj vodovod.  
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/-  cesta musí vydržať 10 rokov – sú nekvalitné 
a nemôžeme stále brať úvery. 
Ľuboš Stríž /starosta obce/ - nie sú nekvalitné, každý je rád, že ich má. P. Kolářik si dal 
veľkú námahu, kým ich vybudoval a zničil tu aj dosť svoje stroje   
- dopláca sa na odpad aj na vodu – máme málo prípojok na obecnú vodu. Cena vody by sa 
mala upraviť smerom na hor - či to urobí Sevak, alebo obec.    
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – sa vyjadrila, aby pracovník Milan Krenželok nebol 
vyplácaný celý deň pri vode, ale treba prehodnotiť, koľko robí pri vode počas dňa a ostatné 
dať k správe obce – jedná sa o účtovné vykázanie  
Pavol Dedič /poslanec obce/  – vybudovanie ihriska, treba rozbehnúť konečne kúpu 
pozemkov, pracovníčka Ing. Veronika Gajdičiarová nech to bude riešiť do budúceho 
zasadnutia OZ  
Ing. Tibor Michálek /poslanec obce/ - sa vyjadril, že je potrebné predkladať  správy z 
jednotlivých komisií, 
Ľuboš Stríž /starosta obce/ – žiada od predsedov jednotlivých komisií, aby predkladali OZ 
správy zo zasadnutia  z komisií 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/ – treba doriešiť pozemky pod cintorín a dohodnúť sa  s 
vlastníkmi týchto pozemkov na  ich cene 
Ing. Tibor Michálek /poslanec obce/ -  treba vykúpiť pozemky a informovať občanov, ktorí 
vlastníci nechcú predať pozemky pod cintorín   



Ľuboš Stríž /starosta obce/ – budovy ZŠ, MŠ bude problém predať a možno ich ani 
nepredáme. Už nikdy z týchto budov nebude to, čo bolo. Musíme zveľaďovať obec, ale 
musíme sa pozerať, ako tieto budovy chátrajú a nevyužívajú sa.  
Keby sme chceli z týchto budov vybudovať byty, v súčasnosti máme v obci k dispozícii 48 
bytových jednotiek. Obec má v správe nájomný bytový dom 14, b.j. a aktuálnych záujemcov 
o nájom bytov je len 8.   
Veronika Haferová /poslankyňa obce/  - treba vybudovať dom pre seniorov, my stále 
stojíme na mieste, treba už konečne vyriešiť pozemky pod cintorín  
Ľuboš Stríž /starosta obce/- obec nemá financie na domov pre seniorov. Tie čo už 20 rokov 
fungujú spravuje VÚC a štát  
 – plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce treba poslať Ing. Tiborovi Michálkovi 
v elektronickej forme   
Ing. Tibor Michálek /poslanec obce/  – navrhuje vodu predať a vybudovať v obci, to čo 
treba. Rozšíriť cintorín a základné veci 
Ľuboš Stríž /starosta obce/  – Sevak sa rozhodol, že ak  budú mať záujem o vodu občania do 
miestnej časti Riečky O. Hrtús až po miestnu časť po Sýkoru, vybudujú na vlastné náklady 
ľudom prípojky od hlavného vodovodu, ktorý vedie v kanalizácii. Sevak spíše s nimi zmluvy.   
Zvolali sme týchto ľudí, nevieme, ako sa ľudia dohodnú a nám by sa zvýšil odber. Treba to 
zvážiť lebo nevieme, do budúcnosti, či nebude málo vody. Nevieme čo bude do budúcnosti 
s naším vodovodom – či nebude potrubie v budúcnosti  naplnené vodou z Novej Bystrice. 
Tam kde je vybudovaná kanalizácia sa občania majú pripájať, je možné, že sa podarí 
kanalizáciu ešte v obci rozšíriť. 
Tam, kde nie je kanalizácia, tak sa dáva povolenie na čističku, alebo zváži každý, ako to bude    
riešiť. 
Jarmila Tabačíková /poslankyňa obce/ - sa opýtala, čo s cestou medzi Kašíkovou 
a Tabačíkovou na Konečnej 
Ľuboš Stríž /starosta obce/  - odpovedal, že sa tam pôjde pozrieť stavebná komisia a následne 
sa uvidí, aký bude ďalší postup  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Z Á V E R  
 
 

Starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.  
 
V Klokočove 30.7.2012 
 
 
Overovatelia: 
 
Vlasta Kašíková  .................................. 
 
Pavol Dedič                   .................................. 
 
 
 
          starosta obce 
          Ľuboš Stríž 


