
 
Zápisnica z 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa  

04.júla 2013  
 

 
Osemnáste zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Klokočov Ľuboš 
Stríž. Skonštatoval, že z počtu poslancov 9 je prítomných 7 poslancov, ospravedlnila sa len 
pani Martina Michálková,   čiže zastupiteľstvo je uznášania schopné. 
 
Voľba návrhovej komisie a overovateľov 
 
Návrhová komisia:  Jana Foldinová, Pavol Dedič 
Overovatelia:   Jozef Gacho, Veronika Haferová 
Zapisovateľka: PhDr. Katarína Plešivčáková 
 
Hostia:        Ing. Jarmila Krišťáková  - riaditeľka ZŠ 
                    Bc. Ingrid Časnochová – riaditeľka MŠ 
                     
                     
 Následne prečítal program rokovania OZ, opýtal sa prítomných, či má niekto doplňujúci bod 
do programu. Keďže poslanci nemali žiadny doplňujúci bod, program rokovania bol 
jednohlasne schválený  
 
Obecné zastupiteľstvo schválilo   program rokovania a prijalo uznesenie č. 245/2013 
 
Bod č. 5  
 
Ľuboš Stríž /starosta obce/  - sa opýtal poslancov OZ, či sú pripomienky k správe o  plnení  
uznesení zo 17. OZ zo dňa 26.4.2013  
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – sa vyjadrila k uzneseniu č. 239/2013 - cesta ku  
p. Šamajovej. Je tam vykopaná priekopa, boli tam pracovníci OÚ, ale nebolo vtedy  materiálu 
-  sú tam diery, či by sa to dalo dorobiť -  keď sa teraz dostali peniaze na cesty. 
Ľuboš Stríž /starosta obce/ – p. Šamajová sa mala dostaviť na OÚ, ale do dnešného dňa 
neprišla, aby predniesla svoju predstavu o oprave tejto cesty a navrhuje  preto zorganizovať 
stretnutie s p. Šamajovou,   aby  sa dohodli na spoločnom riešení, termín : 10. 7.2013 – 14:30,  
zodpovedná: Anna Koniarová – pracovníčka OÚ Klokočov 
Obecné zastupiteľstvo nemalo k plneniu prijatých uznesení zo 17. OZ zo dňa 26.4.2013 už 
žiadne pripomienky, 
 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu o plnení uznesení prijatých na 17. 
zasadnutí OZ ako i n f o r m a t í v n u – uznesenie č. 246/2013 
 
Bod č. 6 
 
Jarmila Šutá /kontrolórka obce/ – predložila OZ stanovisko hlavného kontrolóra obce 
k záverečnému účtu obce Klokočov za rok 2012 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/  – upovedomila OZ o tom, že mali zasadnutie finančnej 
komisie dňa 3.7.2013, upozornila na vzniknutý problém s programom, ktorý sa na OÚ 



centralizoval. Na konci roka 2012 v účtovníctve všetko sedelo. Ospravedlnila sa, že v správe 
z minulého OZ, ktorú čítala  sa pomýlila v príjmoch ZŠ Klokočov, kde na miesto sumy 2400 
Eur, uviedla sumu 7000 Eur. K tomuto sa ešte komisia stretne a všetko sa odkontroluje.  
Jarmila Šutá /kontrolórka obce -  upozornila na to, že  v rozbore hospodárenia, škola podala 
skreslené informácie, lebo mimorozpočtové príjmy /poskytnuté dary/ v ňom neuviedla 
a takéto príjmy  musia  byť uvedené v rozbore hospodárenia. Do budúcnosti je potrebné, ak 
budú pracovať s financiami, dopredu si zistiť postup, ako tento krok uskutočniť. Pokiaľ je 
zbierka zverejnená na internete  – je tam určitý zákonný postup. Organizácie musia požiadať 
ministerstvo vnútra o povolenie na vyhlásenie zbierky atď.  
Ing. Jarmila Kriš ťáková  /riaditeľka ZŠ/ - v čase, keď bola vytopená škola boli všetky 
doklady k zbierke - darovacie zmluvy a príjmové doklady riadne vložené. Účelovosť však 
nebola dodržaná. Potom  sa dohodli na Rade školy,  že sa podá  žiadosť o sponzorské. Každý 
kto prispel  má uzavretú sponzorskú zmluvu. Do budúcnosti už budú vedieť, ako v takýchto 
prípadoch majú postupovať   
Pavol Dedič /poslanec obce/- sa opýtal,  kto je zriaďovateľ školy ? Žiada kontrolórku  obce 
nech písomne informuje OZ,  kto je zriaďovateľ ZŠ, MŠ, CVČ – /pojem slova/ a aké má 
kompetencie 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ - odpovedala, že zriaďovateľ je OÚ v zastúpení 
starostom a poslancami OZ. Poslanci rozhodujú o zrušení školy. Za školy je zodpovedná obec 
 Jarmila Šutá /kontrolórka obce  – obec je zriaďovateľ musí byť prijaté VZN poslancami na 
OZ, nemôže starosta sám zrušiť školu  
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/ – určité kompetencie má starosta, určité kompetencie 
má zastupiteľstvo  
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ - oboznámila OZ o správe z  finančnej komisii, ktorá 
zasadala dňa 3.7.2013 - požiadavky : 
 
1/ Na obci je ešte veľa  neuhradených faktúr dodávateľom - je to dosť veľa financií, žiada 
kontrolórku obce prekontrolovať, zaujať písomné stanovisko a priebežne informovať OZ 
o úhradách a znižovaní krátkodobých záväzkov – dodávateľských faktúr 
2/  inventarizácia obce – FK doporučuje OZ poveriť kontrolórka obce v zmysle zákona 
479/2010 § 18 d/ odsek 1, aby prešetrila nakladanie s hnuteľným a nehnuteľným majetkom 
obce / príjmy za odvezený šrot,../   
3/ predĺženie čerpania úverov – doporučuje predlžiť len do konca roka 
4/ mzda Milana Krenželoka - rozúčtovať 50 % vodovod a 50 % OÚ  
5/  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce FK nedoporučuje schváliť nakoľko 
z navrhovaného plánu nevyplýva kedy a čo bude kontrolované, lebo sú tam vycitované len 2 
zákony 
6/ FK nesúhlasí s vyjadrením kontrolórky obce v stanovisku k záverečnému účtu, kde je 
uvedené, že v rozbore hospodárenia ZŠ chýbajú sponzorské prostriedky a finančné 
prostriedky získané dobrovoľnou zbierkou. Táto zbierka bola doručená RŠ, riadne vyhlásená 
cestou www. stránok OÚ a ZŠ, v hospodárení sa sponzorský účet neuvádza, ale uvádza sa 
v účtovníctve. Na každý dar bola riadne vystavená a zaevidovaná sponzorská zmluva 
a vystavený PPD. Riaditeľka ZŠ na minulom zasadnutí Rady školy informovala o použití 
získaných sponzorských prostriedkov / časť je na BU a časť bola použitá na nákup školských 
potrieb 
   
Odpoveď: 
Ľuboš Stríž /starosta obce/ : Odpovedal  na bodu  č. 4  - súhlasí mzdu rozúčtovať:  30 %  na 
OÚ a 70 % vodovod, ale soboty nedele robí len na vodovode. Určite nepracuje  50 %  na 
vodovode a 50 %  na OÚ 



Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/  – žiada, aby sa tento problém už konečne vyriešil, až sa 
k tomu už nemusí FK vracať 
 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce 
k záverečnému účtu obce Klokočov za rok 2012 – uznesenie č. 247/2013 
 
 
Ľuboš Stríž /starosta obce/ - sa vyjadril k požiadavkám FK: 
1. na každom OZ bude kontrolórka informovať o úhrade faktúr  
2. na budúcom OZ bude OZ informovať – toto je v zaradené v bode programu OZ  č. 9   
3. tento bod je  v bode programu- lebo sú 2 úvery, jeden úver  končí 8.8. 2013 predĺžime ho 
do konca roka 
4. Mzda M. Krenželok –  OZ súhlasí rozúčtovať mzdu na  vodovod – 60 % a 40 % - OÚ 
 Milan Krenželok si bude od dnešného dňa písať výkazy, aby sa vedelo koľko pracuje na obci 
a koľko na vodovode a na ďalšom OZ  sa predloží a percentuálne sa to vypočíta   
Anna Koniarová /pracovníčka obce/ - odpovedala, že tento výkaz má M. Krenželok 
zavedený 
5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce FK, ktorý nedoporučuje  OZ schváliť 
nakoľko z navrhovaného plánu nevyplýva kedy a čo bude kontrolované, lebo sú tam 
vycitované len 2 zákony – je zaradený v bode programu 
6/ Tento bod bol už  dnešnom zasadnutí OZ prerokovaný 
 
 
Bod č. 7  
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/ - predložila OZ odborné stanovisko auditora obce : Ing. 
Viery Blažekovej k záverečnému účtu a celoročnému hospodáreniu obce za rok 2012  
 
 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie odborné stanovisko auditora obce 
k záverečnému účtu a celoročnému hospodáreniu obce Klokočov za rok 2012 – uznesenie č. 
248/2013 
 
Bod č. 8 
 
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/  – predložila záverečný účet obce za rok 2012 a zároveň 
predložila k rokovaniu OZ odvod prebytku v sume 2896,08 Eur  do rezervného fondu na 
pokrytie kapitálových výdavkov v r. 2013 
Jozef Gacho /poslanec obce/  – sa opýtal, že keď bola havária vodovodu,  škola dostala 
z krajského školského úradu:   4000 Eur, kde šli tieto peniaze  
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/  -   poisťovňa im uhradila financie: 15600 Eur – obec 
ich  nepreviedla škole, lebo boli uhradené faktúry za odstránenie havarijného stavu, nakoľko 
obec platí poistenie budovy ZŠ Klokočov. Uhradené bolo z nich poistenie majetku a iné 
výdavky   
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uznesenie 249/2013: 
a/  Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad  
b/ Odvod prebytku v sume 2 896, 08 Eur, zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a/ 
a b/ zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších, do:   

- rezervného fondu na pokrytie kapitálových výdavkov v r. 2013 



 
 

 
Obecné zastupiteľstvo  spoločne po dohode   prijalo uznesenie k   správe z finančnej komisie 
zo dňa 3.7.2013    
  
Obecné zastupiteľstvo poverilo kontrolórku obce skontrolovať a písomne vypracovať 
správu k bodom č. 1 a č. 2 zo zápisnice z finančnej komisie zo dňa 3.7.201.3 Priebežne bude 
o nich  informovať OZ na každom zasadnutí OZ – uznesenie č. 250/2013   
 
 
Bod č. 9  
Ľuboš Stríž /starosta obce/ - informoval OZ o výsledkoch inventarizácie majetku obce za 
rok 2012 a oboznámil OZ, že člen  inventarizačnej komisie: Vlasta Kašíková/ poslankyňa/  ju 
nepodpísala – mala výhrady k ČOV pri ZŠ   
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/  - informovala OZ, že má výhrady k ČOV, je odpojená,  
nevie sa čo je s ňou ďalej   
Ľuboš Stríž /starosta obce/  - ČOV je mimo prevádzky už 2 roky, je  nepoužiteľná a  nech je                                                                                     
odpísaná.  Musí sa vybaviť demolačné povolenie – doklad k čističke, Životné prostredie 
požiadame o takéto povolenie a požiadame o vyjadrenie k ČOV. Zatiaľ  je odpojená od 
elektriny,  je tam zostatková cena a určite sa nebude dať predať. Musí byť znalecký posudok – 
vybaví sa demolačné povolenie  a aj všetky doklady k čističke, aby sa mohla vyradiť. 
Pavol Polka /poslanec obce/ – potvrdil, že ČOV je zrušená len po elektrickej stránke  
 
Obecné zastupiteľstvo schválilo výsledky inventarizácie majetku obce za rok 2012- 
uznesenie č. 251/2013 
 
Bod č. 10 
 
Anna Koniarová /pracovníčka obce/  – informovala OZ o nedoplatkoch na preddavkoch 
vykurovania k 30.4.2013 v sume 810,37 Eur 
Anna Koniarová /pracovníčka obce/  – informovala OZ o nulových  nedoplatkoch za odber 
elektrickej energie k 30.4.2013 
Elena Stopková /pracovníčka obce/ – informovala OZ o nedoplatkoch za nájomné 
k 30.4.2013 v sume  905, 10 Eur /Chajdáková, Cudrák, Smreček/  
Ľuboš Stríž /starosta obce/  všetci dostali upozornenia o nedoplatkoch a dalo sa s nimi 
dohodnúť o splatení týchto nedoplatkov   
Jozef Gacho /poslanec/  - navrhol, aby do budúceho OZ  boli nedoplatky na nájomnom  
uhradené, ak nie, nech je ukončený s dĺžníkmi nájom 
 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu o nedoplatkoch na elektrickej energii, 
nájomnom a kúrení k 30.4.2013 – uznesenie č. 252 
 
 
Bod č. 12  
 
Ľuboš Stríž /starosta obce/  - upozornil na to, že je potrebné predĺženie čerpania úveru 
Dexia Komunál Superlinka vo výške 30 000 Eur a navrhol ho predĺžiť do 8.8.2014   
 
 



 
 
 
 
 
Obecné zastupiteľstvo schválilo uznesenie č. 253/2013:  
 
Prolongáciu /predĺženie/ čerpania úveru Dexia Komunál Superlinka vo výške 30 000 Eur 
poskytnutého zo strany Prima banka Slovensko, a. s., so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, 
Slovenská republika, IČO: 31575951, IČ DPH: SK2020372541, zapísanej v Obchodnom 
registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka č: 148/L /ďalej len „ banka“ / za 
podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve do 8.8.2014 s možnosťou opakovanej 
prolongácie zmluvy a zároveň vystavenie vlastnej vista blankozmenky na rad banky za 
účelom zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru,  pre prípad prolongácie 
prijatého úveru 
 
 
Ľuboš Stríž /starosta obce/ - upozornil na to, že je potrebné predĺženie čerpania úveru Dexia 
Komunál Eurofondy vo výške 331 939 Eur a navrhol predĺženie do 31.12.2013 
  
Obecné zastupiteľstvo schválilo uznesenie č.  254/2013 :  
Prolongáciu /predĺženie/ čerpania úveru Dexia Komunál Eurofondy vo výške 331 939 Eur 
poskytnutého zo strany Prima banka Slovensko, a. s., so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, 
Slovenská republika, IČO: 31575951, IČ DPH: SK2020372541, zapísanej v Obchodnom 
registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka č: 148/L /ďalej len „ banka“ / za 
podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve do 31.12.2013 s možnosťou 
opakovanej prolongácie zmluvy, vrátane možnosti zmeny úveru na dlhodobý termínovaný 
úver, na účely zabezpečenia financovania investičných projektov uvedených v príslušnej 
úverovej zmluve a zároveň vystavenie vlastnej vista blankozmenky na rad banky za účelom 
zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru,  pre prípad prolongácie prijatého úveru, 
alebo zmeny úveru na dlhodobý terminovaný úver 
 
Bod. č. 11 
 
Jarmila Šutá /kontrolórka obce/  – predložila OZ návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra 
obce na II. polrok 2013 -  terminovanosť jednotlivých zistení  sa veľmi ťažko určuje, 
Treba dodržiavať celý zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení 
neskorších predpisov na Obci Klokočov , napr. žiadosti v ZŠ – jej evidencia, ako bola 
posúdená, dodržané termíny na odpoveď – treba dodržať celý zákon, nie len konkrétny 
paragraf   

- napr. keď niekto požiada ZŠ o písomnú  informáciu, bude tlačiť niektoré materiály, tak 
bude požadovať od osoby - žiadateľa, ktorý ich žiadal o preplatenie nákladov napr. na 
prefotenie 10 strán 

- ďalšia kontrola bude dodržiavanie zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole 
a vnútornom audite v znení neskorších predpisov na Obci Klokočov a jej 
rozpočtových organizáciách 

Veronika Haferová /poslankyňa obce/ – sa pýta,  či je v kompetencii kontrolórky obce, aby 
upozornila na zasadnutí OZ, čo môže poskytnúť riaditeľka ZŠ a čo nie - aké doklady čo sa 
týka ZŠ, nakoľko na minulom zasadnutí požadoval určité doklady zo ZŠ p. poslanec T. 
Michálek    



Jarmila Šutá /kontrolórka obce/   – zákon presne informuje, čo môže poskytnúť a čo nie, to 
je presne špecifikované, poslanci majú právo – požiadať o informáciu a bude im poskytnutá. 
Nemôže všetko vedieť, zákon je široký, nemohla vedieť dopredu čo sa bude na OZ riešiť – 
usmerňuje len  o tom, čo vie. Pokiaľ vie usmerniť tak OZ usmerní 
Ľuboš Stríž /starosta obce/  - nech každý kto chce,  požiada písomne kontrolórku, čo chce 
vedieť a ona Vám bude písomne odpovedať   
 
Obecné zastupiteľstvo neschválilo návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra obce na II. 
polrok 2013- uznesenie č. 255/2013 
 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ - žiada, aby v návrhu plánu kontrolnej činnosti na II. 
polrok 2013 boli zahrnuté aj pripomienky zo zápisnice z  FK zo dňa 3.7.2013   
Ľuboš Stríž /starosta obce/ - keďže  sa tento predložený návrh neschválil, žiada, aby tieto 
požiadavky  z FK boli zahrnuté do plánu kontrolnej činnosti obce  a do budúceho OZ predloží 
kontrolórka nový návrh 
 
Bod č. 14 
  
 Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/  – oboznámila OZ s finančnou analýzou obecného 
vodovodu za rok 2012  - strata je 18 023,95 Eur , cena za 1m3 – 0,73 centov  
Ľuboš Stríž /starosta obce/ -  v našej obci je najlacnejšia voda 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/  – nie je za zvýšenie ceny vody, nech sa zvýšia prípojky 
na vodu 
Jozef Gacho /poslanec obce – hasiči berú vodu z Klína, ako sa im to účtuje, chce rozpísať 
straty, mali by brať vodu z potokov 
Anna Koniarová /pracovníčka obce/  – hasiči hlásia OU odber vody  a sú súčasťou obce, 
straty sú vo vyrobenej vode, máme malú cenu za kubík - to je finančná strata  
Ľuboš Stríž /starosta obce/  – hydranty sú zriadené, aby im boli k dispozícii v prípade 
požiaru a potreby  
Pavol Polka /poslanec obce  – vodovody v okolitých obciach  má Sevak, majú približne 1 
Euro za m3 
Ľuboš Stríž /starosta obce/ – sú občania, čo sú napojení na obecný vodovod a nezoberú 
toľko vody, ako by mali. 
Pavol Dedič /poslanec obce/ - nesúhlasí s tým , aby sa zvyšovala cena vody  
Ing. Veronika Gajdi čiarová /pracovníčka obce/ : SEVAK: cena za vodu je 1, 0951 s DPH 
a stočné 1, 14 s DPH 
Ľuboš Stríž /starosta obce/ - cenu vody necháme tak ako bola a budeme sa snažiť o zvýšený 
počet prípojok 
 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu o finančnej analýze obecného vodovodu 
za rok 2012 – uznesenie č. 256/2013  
 
Bod č. 15 
 
Miroslava Fujaková /pracovníčka obce/ - upovedomila OZ o oficiálnej voľbe prísediacich  
na Okresnom súde v Čadci na funkčné obdobie 2014 až 2017, na minulom OZ boli navrhnuté 
p. Mgr. Mária Valčuhová a Jarmila Tabačíková    
 
 
 



 
 
 
 
 
Obecné zastupiteľstvo zvolilo za prísediaceho Okresného súdu Čadca na funkčné obdobie 
2014 až 2017 – uznesenie č. 257/2013: 
 

1. Mgr. Mária Valčuhová, Klokočov č. 958 
2. Jarmila Tabačíková, Klokočov, Kornica č. 197 

 
 
Bod č. 16 a/ 
 
Ľuboš Stríž /starosta obce/  – oboznámil o tom, že ukončuje k 30.6.2013 prevádzku 
cukrárne Klára, už je všetko vysporiadané - ostáva pult, podlahy,-  presťahuje sa tam p. Ing. 
Veronika Gajdičiarová - pracovníčka OU z úseku miestnych daní a poplatkov  
Jana Foldinová /poslankyňa obce/ –hovorí sa, že sa znížil nájom, ale nedá sa tu podnikať, 
škoda, že  bytovka nebola postavená tu v areáli 
Ľuboš Stríž /starosta obce/  – keď chcel bytovku do priestoru ku škole, tak určití poslanci 
nesúhlasili, do budúceho OZ Vás bude informovať, ktorí s tým nesúhlasili. Ľudia nemajú 
peniaze a je tu slabá kúpna sila. Kým tu bude ordinovať MUDr. Labuš, bude ešte aká taká 
kúpna sila 
 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie oznámenie o zrušení prevádzky Cukráreň 
„Klára“ v prenajatých priestoroch v budove OÚ Klokočov č. 1164 k 30.6.2013. Za 
vysporiadanie vzájomných pohľadávok a záväzkov zo zmluvného vzťahu zodpovedá 
starosta obce Ľuboš Stríž a p. Jarmila Tabačíková – uznesenie č. 258/2013 
 
Bod č. 16 b/ 
 
Ľuboš Stríž /starosta obce/  - získal a vybavil financie pre obec na cesty - 33 000 Eur a 3000 
Eur nám dal Lesný závod. Od budúceho týždňa začínajú s opravami ciest v Klokočove, budú 
sa robiť postreky, opravia sa výtlky, bude tu aj valec. Začínajú od obchodu na Hlaviciach. 
Vyjde  nám 2 km ciest za tieto financie. Urobí sa výberové konanie, uverejní vo vestníku, 
bude to trvať asi mesiac.  O priebehu bude informovať OZ. Komisia výstavby a dopravy 
prešla skontrolovala všetky cesty 
Pavol Dedič /poslanec obce/  - požiadal, nech sa opraví cesta - Koniarová 
Ľuboš Stríž /starosta obce/   – šofér OÚ tam navozí kamene - riečny štrk  
Ľuboš Stríž /starosta obce/  - urobí sa pasportizácia všetkých ciest, je tu pozvaný odborník 
dňa 23.7.2013, aby sme mohli požiadať európske fondy o finančné prostriedky  
Veronika Haferová /poslankyňa obce/  – sa opýtala, čo cesty, kde nie je obec vlastníkom. 
Keby sme žiadali EF o finančné prostriedky, či by nebolo dobré tieto pozemky vysporiadať.   
Ľuboš Stríž /starosta obce/   – budeme robiť nájom ciest- uzatvárať nájomné zmluvy  
 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie  správu z komisie dopravy a výstavby zo dňa 
24.6.2013 - uznesenie č. 259/2013 
 
 
 



 
 
  
Ľuboš Stríž /starosta obce/  - informuje OZ o BIOMASE, kde právnik JUDr. Kasatkin 
poslal odpoveď, na list, ktorý obec zaslala BIOMASE. 

- reakcia bola neurčitá, obec môže vystúpiť z BIOMASY len k 31.12.2014, ak chce 
vystúpiť skôr musí rokovať s BIOMASOU 

Bol zaslaný list  p.  Židekovi, kde sme oznámili, že sa odpojíme od kúrenia , lebo sú neúnosné 
náklady na kúrenie. Nechcú nám však poskytnúť žiadne účtovné doklady, lebo nechcú 
zaťažovať pracovníkov. Vyjadrili sa, že ich neposkytnú, lebo by to bolo poskytnuté tretej 
osobe. Všetko, čo sme žiadali, mohli poslať aj  elektronicky, ale žiadne doklady nám nedali 
k dispozícii, lebo pre nich to je mrhanie času. Máme čakať na prvé zvolanie členskej schôdze 
a potom budeme vedieť ich stanovisko k našej požiadavke. Máme už spracovanú finančnú 
analýzu ČSOB,  PRIMA a OTP banky na poskytnutie úveru a  na budúcom OZ ju predložíme. 
 
Diskusia: 
 
 Jozef Gacho /poslanec obce/ -  sa opýtal,  ako pokračuje ROEP, žiadosti sú tu 1, 5  roka 
a nič sa nedeje.  
Ing. Veronika Gajdi čiarová /pracovníčka obce/ - zasadnutie ROEP bolo vo februári. Treba 
mať všetko prekontrolované a potom môže byť zvolaná komisia. Bývala členka komisie A. 
Chabrečková jej pomáhala spisovať návrhy. Teraz je na miesto nej zvolený poslanec Jozef 
Gacho  a ešte ani raz neprišiel ako člen ROEP, aby pomohol spísať návrhy.  Sú tam návrhy,  
ktoré musí podpísať pozemkový fond. Do konca mesiaca do  31.7.2013 bude zvolaná komisia 
ROEP 
Veronika Haferová /poslankyňa obce/ – keď človek príde a chce spísať návrh, musí sa tento 
návrh s ním spísať a doklady doloží neskôr, aby sa ľudia nesťažovali. V počte 100 návrhov je 
strašne málo. 
Ľuboš Stríž /starosta obce/   – v prvom rade musí záležať občanovi, aby si prišiel spísať 
návrh na ROEP 
Ing. Jarmila Kriš ťáková  /riaditeľka ZŠ/  - žiada o povolenie zakúpiť stôl na mäso v cene 
400 Eur, nakoľko bola  v jedálni kontrola z hygieny 
Ľuboš Stríž /starosta obce/  – poskytnú sa financie  
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/ -  na budúce OZ si  ZŠ musí pripraviť úpravu rozpočtu   
Ing. Jarmila Kriš ťáková  /riaditeľka ZŠ/  – sa opýtala na spracovanie biologického odpadu 
z kuchyne, je  nový zákon odpadoch. Nevie,  ako sa s týmto odpadom nakladá, preto  bude 
musieť uzavrieť zmluvu s firmou, ktorá nakladá s takýmito odpadmi   
Ľuboš Stríž /starosta obce/   – budeme zisťovať ako nakladať s odpadom v kuchyni  
 
Príchod 11:30 hod.  na zasadnutie OZ - poslanec  Ing. Tibor Michálek  
 
Bc. Inrid Časnochová – /riaditeľka MŠ/ - oboznámila OZ o tom, že nastúpi v tomto 
školskom roku: 42 detí,  5 detí je neprijatých do MŠ pre nedostatok miesta  
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ - škoda rodičom nevyhovieť a nezobrať deti 
Ing. Jarmila Kriš ťáková  /riaditeľka ZŠ/ -       
 – bolo by potrebné zobrať na polovičný úväzok učiteľku, upraviť priestor sa dá a deti by sa 
mohli prijať do MŠ  
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ - 
– nech sa pripraví relácia do rozhlasu, aby sa ešte deti do MŠ prihlásili  
  



OZ sa rozhodlo poveriť riaditeľku ZŠ na zvýšenie počtu detí, aj s vedomím že sa zoberie nová 
pracovná sila, pracovníčka do škôlky 
 
Obecné zastupiteľstvo  poverilo: 
Riaditeľku MŠ Bc. Ingrid Časnochovú s využitím všetkých  prostriedkov a vytvorením 
podmienok na zvýšenie počtu detí v MŠ,  s vedomím prijatia  pracovnej sily na vytvorenie 
novej tretej triedy MŠ v Klokočove  -  uznesenie č. 260/2013 
 
 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie  správu BIOMASA – uznesenie č. 261/2013 
 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/ – kedy sa bude robiť osvetlenie do Vrchpredmiera, aspoň 
za tie 4000 Eur by sa mohlo  niečo urobiť 
Pavol Polka /poslanec obce/ – rozpočet: osvetlenie a materiál - 3000 Eur a ostatné: stĺpy, 
atď. - 4 000 Eur, celková suma: 7000 Eur  by stálo celé  toto osvetlenie. Dalo by sa to riešiť 
etapovo 
Ľuboš Stríž /starosta obce/  - rozmýšľať o tom, či by sa  to mohlo ťahať od vodárne dole, 
treba urobiť výrub stromov a koľko sa urobí za tie peniaze, toľko sa urobí 
Ing. Tibor Michálek /poslanec obce/ – sa opýtal, čo s rozhlasom u Zajacov 
Ľuboš Stríž /starosta obce/  -   informoval OZ o tom, že mal jednanie s p. Sebechlebským, 
ktorý stanovil cenu 1 000 Eur, má toho teraz veľa,  ale  do konca mesiaca by to mal urobiť 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/  – na Doroťanke by sa to nedalo takto vyriešiť cez WIFI 
Ľuboš Stríž /starosta obce/  - najprv sa tam bude robiť  cesta a urobíme rozhlas u Zajacov 
Ľuboš Stríž /starosta obce/  – stanovil termín: do konca septembra skončiť s prácami 
osvetlenia do Vrchpredmiera do tej sumy 4000 Eur 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/  -  sa opýtala, či ku Katke Marcovej sa bude robiť 
osvetlenie  
Ľuboš Stríž /starosta obce/  - nemajú patky ešte ich tam nemajú, zabezpečí patky – do konca 
septembra 
Pavol Polka /poslanec obce/  –  upozorňuje na zlý hromozvod ŠJ, treba tam urobiť nový 
hromozvod na ŠJ a potom sa prepojí pergola 
Jarmila Tabačíková /poslankyňa obce/- sa opýtala, či kontrolórka už prekontrolovala  
preplatky na kúrení obce  
Jarmila Šutá /kontrolórka obce -   na túto požiadavku nie je vystavené uznesenie   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Z Á V E R  
 
 

Starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.  
 
V Klokočove  04.07.2013 
 
 
 
 
Overovatelia: 
 
Jozef Gacho  .................................. 
 
Veronika Haferová  .................................. 
 
 
 
 
 
                                                                                                                      starosta obce 
          Ľuboš Stríž 


