
Zápisnica z 19. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa  
13. septembra 2013  

 
 

Devätnáste zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Klokočov Ľuboš 
Stríž. Skonštatoval, že z počtu poslancov 9 je prítomných 8 poslancov, ospravedlnila sa p. 
Martina Michálková a  kontrolórka obce p. Mgr. Jarmila Šutá, čiže zastupiteľstvo je uznášania 
schopné. 
 
Voľba návrhovej komisie a overovateľov 
 
Návrhová komisia:  Veronika Haferová, Jozef Gacho 
Overovatelia:   Jarmila Tabačíková, Pavol Polka 
Zapisovateľka: PhDr. Katarína Plešivčáková 
Hostia:                        Ing. Jarmila Krišťáková 
                                   Bc. Ingrid Časnochová 
                                   Mgr. Ladislav Dorociak 
Občania:                     Mária Žáková    
                                   Pavlína Jantošová  
  
Ľuboš Stríž /starosta/  - následne prečítal program rokovania OZ, opýtal sa prítomných, či 
má niekto doplňujúci bod do programu. 
Ing. Jarmila Nekorancová /riaditeľka ZŠ/ - žiada doplniť do programu OZ do bodu 
programu č. 13 Ostatné: a/ žiadosť o navýšenie rozpočtu  a o súhlasné stanovisko 
s predĺžením prevádzky v ŠKD o 1 hodinu do 15:30 hod. od 15.09.2013  -  úprava VZN č. 
3/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení so 
sídlom na území obce Klokočov  
Bc. Ingrid Časnochová /riaditeľka MŠ/ – oboznámila OZ, že doložila na OÚ:  žiadosť 
o navýšenie rozpočtu na mzdové náklady pre novú učiteľku podľa jej platového zaradenia - 
úprava VZN č. 3/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských 
zariadení so sídlom na území obce Klokočov  
 
 
 Pán starosta a OZ súhlasili, aby v programe OZ bol doplnený bod č. 13 a/.  Keďže poslanci 
nemali už  žiaden doplňujúci bod, program rokovania bol jednohlasne schválený. 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k programu rokovania uznesenie č. 262/2013 
 
Bod  č. 12 
 
Ľuboš Stríž /starosta/  – uprednostnil žiadosť p. Žákovej,  z programu rokovania OZ bod č. 
12 a/ 
Jarmila Tabačíková /poslankyňa obce/- upovedomila OZ, že dňa 9.9.2013 ju pracovníčka 
obce p. M.  Fujaková oboznámila  s touto žiadosťou a navrhla, aby OZ rozhodlo  o riešení 
tejto žiadosti priamo na zasadnutí OZ 
 Mária Žáková /občan/ -  poprosila OZ o finančnú pomoc pre rehabilitačnú liečbu jej ZŤP 
dcéru   
Ľuboš Stríž /starosta obce/ - navrhuje p. Žákovej prispieť  na liečbu jej dcéry sumou 500 
Eur 



Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ - súhlasí s touto sumou, nakoľko treba tejto rodine 
pomôcť 
 
 Obecné zastupiteľstvo schválilo uznesenie č. 263/2013 na základe žiadosti p. M. Žákovej č. 
1130/2013 zo dňa 26.8. 2013  pre jej ZŤP dcéru finančný príspevok v sume 500 Eur 
 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/ –  poznamenala, či by nebolo dobré osloviť  p. farára 
a vyhlásiť zbierku v kostole pre p. M.  Žákovú 
Pavol  Dedič /poslanec obce/ –  súhlasí s vyhlásením zbierky 
Ľuboš Stríž /starosta/ - súhlasí, s vyhlásením zbierky a osloví p. farára, aby po 1. a 2. sv. 
omši vyhlásil zbierku pre p. Žákovú 
Mária Žáková /občan/ – súhlasila s touto alternatívou 
Ing. Tibor Michálek    – oboznámil OZ, že aj s manželkou  sa vzdáva  jednej  odmeny za 
zasadnutie OZ a venujú ich p. Žákovej a vyzýva všetkých poslancov, aby urobili to isté.  
   
OZ sa spoločne dohodlo   na vzdaní sa odmeny za zasadnutie OZ  a prijalo uznesenie č. 
264/2013: 
 a/ schválilo vzdanie  sa jednej finančnej odmeny z 19. zasadnutia OZ zo dňa 13.9.2013 pre 
p. M. Žákovú na rehabilitačnú liečbu  pre jej  ZŤP dcéru 
 
Ľuboš Stríž /starosta/  -  finančné prostriedky budú zaslané na účet p. Žákovej, vyzveme 
občanov,  formou rozhlasu aj internetu, aby prispeli p. M. Žákovej. Po spoločnej diskusii sa 
rozhodol,  že aj on  sám prispeje finančnou čiastkou p. Žákovej v sume 100 Eur 
 
 Mária Žáková /občan/  –  sa rozlúčila a veľmi  pekne poďakovala a sľúbila, že tieto financie 
použije na liečbu svojej dcéry a je veľmi príjemne prekvapená za takúto pomoc, ktorá sa jej 
tento deň ponúkla.  
 
 
Bod č. 5  
Správa o plnení uznesení z 18. OZ 
 
Ľuboš Stríž /starosta/  – sa opýtal OZ, či sú pripomienky k správe o  plnení  uznesení  
z 18. OZ  zo dňa 4. 7. 2013  
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/  -  nesúhlasí s odpoveďou p. kontrolórky obce  – chcela 
vysvetliť, čo znamená  zriaďovateľ /pojem/ vo všeobecnosti, s týmto vysvetlením nesúhlasí, 
lebo je tam písané o školských zariadeniach. K neuhradeným faktúram na obci, chce 
vyjadrenie od starostu obce. K inventarizácii žiada vysvetlenie, lebo odpad, ako prebytočný 
majetok bol zlikvidovaný, železný šrot bol odpredaný do Čiech a  príjmový pokladničný 
doklad je doložený za zošrotovaný prebytočný odpad v sume 18240 Kč,. Pýta sa,  prečo je 
blok lomený,  prečo sú prijaté české koruny do pokladne a  žiada vysvetlenie, prečo nie sú 
zahrnuté v účtovníctve  
Alena Brezinová /pracovníčka obce/  - vysvetlila OZ, že tieto príjmy  sú zahrnuté 
v rozpočte, v príjme za predaj nehnuteľného majetku v položke 223004 - sú prepočítané na 
Eurá - 701,84 Eur. Na prijaté české peniaze do pokladne oboznámila OZ o tom,  že obec má  
devízovú pokladňu, kde sú prijaté  české koruny a v prípade potreby, napríklad zaplatenie 
nákladov za akciu Konečná, sa  z nej vypláca v českých korunách. Blok je lomený, lebo obec 
má viacero pokladní   
Ľuboš Stríž /starosta obce/  – k neuhradených faktúram sa vyjadril: 

- v prvom rade zaplatila obec faktúry za   školu, za haváriu, ktorá v škole vznikla 



- je tam faktúra za kamerový systém. Bola podaná na Ministerstve  vnútra SR žiadosť , 
ale sme neuspeli – bola zamietnutá. Bude vyhlásené II. kolo, tak sa potom táto žiadosť 
opäť podá. Obec je s p. Machovčákom dohodnutá , že na platbu za túto faktúru je 
ochotný počkať     

-  sa vyjadril, že nedostatok financií je  celoplošný problém. Treba si pozrieť aké sú 
príjmy  v rozpočte obce – pre neho je priorita: elektrika- svietiť, splácanie úveru 
a vývoz odpadu - ešte nemajú všetci občania zaplatený odpad. Je potrebné stále 
upozorňovať občanov, aby separovali odpad a aby si zakúpili popolnice 
a neznečisťovali prostredie. Vývozy odpadu sa znížili, sú zrušené niektoré kontajnery, 
sú zakúpené v obci nádoby na sklo aj na plasty. Dvakrát do rok je zvoz 
veľkoobjemového odpadu v obci a stále sa nachádza v kontajneroch, to, čo tam 
nepatrí, práčky a iný veľkoobjemový odpad.  Je to všetko o ľuďoch, napríklad: niekto 
vylial nejakú látku do fontány- zničil fontánu, v obci bol  podrezaný máj,  je rozbitá 
nová zastávka 

- vyjadril sa, že  sa bude sa snažiť postupne  do konca roka faktúry uhrádzať  
Vlasta Kašíková  /poslankyňa obce/   –  treba ich uhradiť, suma činí skoro 2 500 000 Sk  
Jarmila Tabačíková /poslankyňa obce /-  sa opýtala, či bol uhradený náter strechy na 
budove prevádzky 
Alena Brezinová /pracovníčka obce/ - odpovedala, že faktúra ešte nie je uhradená  
Ľuboš Stríž /starosta/  – tento podnikateľ  sa sám ponúkol, že to natrie a dohodli sa, že to 
urobí na dlh. Po splátkach sa budeme snažiť mu to  uhradiť. 
Alena Brezinová /pracovníčka obce/  – napr. voda je fakturovaná  na konci roka – celý rok 
sa dotuje  obecný vodovod /rozbor vody a iné/  z obecných financií 
Ing. Tibor Michálek    – treba riešiť tieto tri veci:  voda, smeti, kúrenie. K týmto trom bodom 
treba hľadať reálne riešenia – hľadajme ročnú úsporu, napr. úsporu na vode. Treba sa 
zaoberať výdajmi - tie, čo treba a investičné, ktoré nám niečo donesú 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/   – navrhuje prijať uznesenie s opatreniami, aby sa  dlh 
na obci  znižoval. P. kontrolórka obce, by mala predložiť prehľad o koľko sa, čo znížilo  
 Ing. Tibor Michálek    – nech finančná  komisia dá návrhy, mala by to posúdiť a nech sa 
hlasuje, treba riešiť a  prijať opatrenia k trom bodom : kotolňa, voda, odpadky. K týmto 
veciam by sme mali venovať hodiny a nie minúty. 
Veronika Haferová /poslankyňa/  – pripomienkovala, že uznesenie č. 255/2013 bolo 
kontrolórkou obce nesplnené  
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/   – nie je spokojná s odpoveďami kontrolórky obce, lebo 
nie sú tam všetky  odpovede na otázky na  základe uznesenia č. 250 /2013 a žiada ich 
prepracovať    
Ľuboš Stríž /starosta/ - na tieto dve pripomienky musí odpovedať p. kontrolórka obce 
 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu o plnení uznesení prijatých na 18. 
zasadnutí OZ ako informatívnu s pripomienkami – uznesenie č. 265/2013 
 
Bod č. 13 a/ 
 
 Ing. Jarmila Kriš ťáková /riaditeľka ZŠ/  

- oboznámila OZ o podaní žiadosti zo dňa 10.9.2013 o súhlasné stanovisko s predĺžením 
prevádzky o 1 hodinu v ŠKD v Klokočove do 15:30 hod. od 15.9.2013, nakoľko 
doteraz bol ŠKD v prevádzke do 14:30 hod. Rodičia žiadajú o otvorenie 1 triedy 
v ŠKD do 15:30 hod. Sú dve triedy, ale aspoň jedna trieda – 17 detí  by ostávala  
denne do pol štvrtej. Finančne to robí 540 Eur  do konca roka 2013  



Alena Brezinová /pracovníčka obce/ -  oboznámila p. riaditeľku o tom, že treba  obec 
požiadať o úpravu rozpočtu, obec upraví VZN obce a upraví rozpočet o 540 Eur 

 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 266/2013 a schválilo žiadosť o súhlasné 
stanovisko s predĺžením prevádzky v ŠKD o 1 hodinu do 15:30 hod. od 15.9.2013  
 
 Ing. Jarmila Kriš ťáková /riaditeľka ZŠ/ – požiadala starostu obce, aby boli pred školou 
vybudované spomaľovacie  retardery 
Ľuboš Stríž /starosta/  -  oznámil OZ, že  pracovníčka obce A. Koniarová -  napíše žiadosť 
o vyhovenie tejto žiadosti 
Ing. Jarmila Kriš ťáková /riaditeľka ZŠ/  – telefonovala do Čadce ohľadom bioodpadu zo 
ŠJ v Klokočove, kde robili verejné obstarávanie a vybrali firmu  INTA. S touto firmou  má  
uzatvorenú zmluvu mesto Čadca – 32 Eur, bez DPH a s DPH to je 36 Eur mesačne. Raz 
týždenne by chodili po odpad, poskytnú nám  svoju nádobu, je v tom započítaná aj 
dezinfekcia a čistenie.  Robia aj  zber olejov, čo musí ŠJ takisto preukázať.   
Ľuboš Stríž /starosta/   – zistí sa,  čo treba ešte k odpadu likvidovaného v jedálni a dorieši sa 
to mimo zasadnutia zastupiteľstva OZ 
 
 
MŠ   
 
Bc. Ingrid Časnochová /riaditeľka MŠ/  - upovedomila OZ o tom, že už je doriešená 
prestavba ihriska a zároveň poďakovala, že mohla otvoriť ďalšiu triedu v MŠ Klokočov. 
Žiada financie pre p. učiteľku v novovytvorenej triede v MŠ Klokočov. 
 Alena Brezinová /pracovníčka obce/  – upovedomila OZ, že všetko vysvetlí pri úprave 
VZN č. 5/2013 VZN č. 3/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ 
a školských zariadení so sídlom na území obce Klokočov s úpravami  
 
 
Bod č. 6.  Hospodárenie : ZŠ 
 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/   - oboznámila OZ o hospodárení ZŠ Klokočov od 1. 
1.2013 do 30.6.2013, je čerpaný v súlade so schváleným rozpočtom pre ZŠ Klokočov. Stav 
čerpania finančných prostriedkov k 30.6.2013 je v sume 114 851,74 Eur.    
Ing. Jarmila Kriš ťáková /riaditeľka ZŠ/ - oboznámila OZ o tom, že sa budú pripravovať 
oslavy školy – na túto akciu bude škola čerpať financie z darovacieho účtu, na ktorom je 
1324,73 Eur. 
 
ŠKD  
  
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/  oboznámila OZ o hospodárení ŠKD Klokočov od 1. 
1.2013 do 30.6.2013, je čerpaný v súlade so schváleným rozpočtom pre ŠKD Klokočov. Stav 
čerpania finančných prostriedkov k 30.6.2013 je v sume 4 387, 00 Eur.     
- ušetrené je tu  na plate, lebo bola 1 pracovníčka v ŠKD dlhodobo PN 
 
 
 
 
 
 



 ŠJ 
 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/   - oboznámila OZ o hospodárení ŠJ Klokočov od 1. 
1.2013 do 30.6.2013, je čerpaný v súlade so schváleným rozpočtom pre ŠJ Klokočov. Stav 
čerpania finančných prostriedkov k 30.6.2013 je v sume 14 344,37 Eur.    
Ľuboš Stríž /starosta obce/  - žiada  pripraviť a písomne  predložiť na budúce zasadnutie OZ  
koľko ušetrila škola oproti minulého roku – úsporu. Musíme preukázať o koľko percent  sme 
ušetrili, aby sme mali doklad, že aj školské zariadenia ušetrili a koľko.  ZMOS to žiada 
taktiež, aby bolo preukázateľné,  ako to zriaďovateľ dodržal. Ak sme neušetrili, tak budú 
krátené podielové dane v r. 2014 
Alena Brezinová /pracovníčka obce/  –  Ministerstvo to taktiež žiada:  dokladáme tabuľky 
ako sme ušetrili 10 %  z prevádzkových nákladov a  5 % zo mzdových nákladov 
Jozef Gacho /poslanec obce/ – sa opýtal, čo robia starostovia na ZMOSE, ako bojujú za to, 
aby sa neznižovali dane 
Ľuboš Stríž /starosta obce/  - odpovedal, že starostovia bojujú ďalej 
Pavol Polka /poslanec obce/- oponuje  na strašne malé platy učiteľov, že sú veľmi smiešne 
platy, treba im pomáhať a treba pomáhať škole 
Ing. Tibor Michálek /poslanec obce/    – odpovedal, že treba riešiť tri veci: voda, smeti, 
kúrenie 
 
MŠ 
 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/  –  oboznámila OZ o hospodárení MŠ Klokočov od 1. 
1.2013 do 30.6.2013, je čerpaný v súlade so schváleným rozpočtom pre MŠ Klokočov. Stav 
čerpania finančných prostriedkov k 30.6.2013 je v sume 22 222,36 Eur.  
  
 
CVČ  
  
Alena Brezinová /pracovníčka obce/   oboznámila OZ o hospodárení CVČ Klokočov od 1. 
1.2013 do 30.6.2013, je čerpaný v súlade so schváleným rozpočtom pre CVČ Klokočov. Stav 
čerpania finančných prostriedkov k 30.6.2013 je v sume 13699,15 Eur.  
 
Obecný úrad 
 
Alena Brezinová /pracovníčka obce/   oboznámila OZ o hospodárení OÚ Klokočov od 1. 
1.2013 do 30.6.2013, je čerpaný v súlade so schváleným rozpočtom pre OÚ Klokočov. Stav 
čerpania finančných prostriedkov k 30.6.2013 je v sume 46 2004,77 Eur. Príjmy spolu 
523697,68.  
 
E/ rozpočtové opatrenie: príjmy: 35272,62 Eur a výdavky 38560,62 Eur. Spolu príjmy: 
1138420 Eur a výdavky spolu: 1007088 Eur 
 
Obecné zastupiteľstvo  prijalo uznesenie č. 267/2013 a schválilo: 
 
A/ Hospodárenie ZŠ Klokočov za I. polrok 2013 
B/ Hospodárenie ŠKD Klokočov za I. polrok 2013 
C/ Hospodárenie ŠJ Klokočov za I. polrok 2013 
D/ Hospodárenie obce Klokočov za I. polrok 2013  
E/ Rozpočtové opatrenie č. 1/2013  



 
 
Bod č. 7.  
 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/   – nesúhlasí so správou kontrolórky obce, pretože si 
myslí, že zákon sa  porušuje vtedy, ak sa nevložia na účet peniaze atď. 
1/ Pri kontrole p. kontrolórka zistila, že dátum na zozname detí bol iný, aký bol dátum, kedy 
boli  vložené peniaze  na účet. Ospravedlňuje sa, že si to  nevšimla lebo 10.dňa v mesiaci  boli 
vložené na účet  a obdržala ich od p. učiteliek 12. dňa v mesiaci. Keď to našla tak ho hneď 
opravila, nemyslí si, že a aj si to pozisťuje,  či to je porušenie zákona 
2. vedúca  v ŠJ sa pomýlila o 3, 39 Eur, tak to bolo opravené a dané na pravú mieru, 
chýbajúce peniaze boli uhradené a vrátené tak, ako treba 
3. porušuje sa VZN v obci, ale kontrolórka uviedla, že sa VZN  nedodržuje, tak mala všetkým 
napísať, že porušujú zákon. Kto nič neurobí, nič nepokazí, mal byť rovnaký meter na každého 
a zdá sa jej to tvrdé. 
Ľuboš Stríž /starosta/ - odpovedal k nedodržaniu VZN, že keď nedostane od štátu toľko 
financií, akoby mal dostať, ako sa môžu vyplatiť. Keďže  nie je prítomná kontrolórka na 
zasadnutí OZ, navrhuje aby tento bod bol odročený na budúce zasadnutie OZ, aby sa 
kontrolórka mohla k správe vyjadriť  
 
Obecné zastupiteľstvo  prijalo uznesenie č. 268/2013 a odročilo bod programu č. 7 zo dňa 
13.9.2013  správu kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za I. polrok 2013  na budúce OZ 
z dôvodu neprítomnosti kontrolórky obce na zasadnutí OZ  
 
 
Bod. č. 8 
Alena Brezinová /pracovníčka obce/   oboznámila OZ o novelizácii č. 5/2013 VZN č. 
3/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení so 
sídlom na území obce Klokočov  
  
 Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 269/2013 a schválilo novelizáciu č. 5/2013 VZN 
č. 3/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení so 
sídlom na území obce Klokočov s úpravami  
 
 
Bod. č. 9 
 
Ľuboš Stríž /starosta/  – pochválil iniciátorov, nakoľko obyvatelia bytoviek v Klokočove pri 
ZŠ ďakujú, že sa pohli ľady, budú môcť šetriť svoje finančné prostriedky nakoľko sú už 
odpojení od BIOMASY. BIOMASA  sa vôbec  neozvala, nebola zvolaná ani mimoriadna 
členská schôdza. Obec napísala a zaslala list o tom, že budeme platiť naďalej zálohové platby, 
ale bytovky nebudú už platiť platby, lebo sú už odpojení. JUDr. Kasatkin navrhol, že nech 
odoberá teplo škola naďalej, zníži sa nám stav odoberaného tepla . Dokážeme BIOMASE, že 
teplo je predražené  a veríme, že sumy za teplo budú úsporným opatrením. Boli sa pozrieť na 
OÚ dodávatelia, ktorí by sprevádzkovali kotolňu a vybudovanie prevádzky kotolne na OU by 
trvala  do 4 týždňov -  bude to mať pre obec úsporu. Nedotkne sa to občana, ale úradu.  
Stanovisko auditorky je, že to bude  prospešné pre celú obec.  
 



Veronika Haferová /poslankyňa/  – sa opýtala,  kedy sa to vráti, či  je prerátaná návratnosť,  
ak sa zoberie úver, tam treba dávať pozor na  úrokovú sadzbu, poplatky a ďalšie iné poplatky. 
Keby  sme  vstúpili do úveru,  máme financie a dokážeme ho splácať? 
Alena Brezinová /pracovníčka obce/   – predložila OZ všetky ponuky o úver ČSOB, OTP 
Banka, Prima Banka a každá firma, ktorá zašle ponuku na kotle, tak si vyrátava návratnosť 
sama 
Pavol  Dedič /poslanec obce/  – pred rokmi, keď sa montoval kotol   BIOMASA, všetci sme 
si mysleli, že budeme úsporne kúriť, ale  po 12 rokov zisťujeme že sa neušetrilo 
Ing. Tibor Michálek /poslanec obce/     – treba si k tomu sadnúť a prepočítať si to, nesúhlasí 
s tým, aby sa nezobral úver a nevyriešilo sa úsporné kúrenie. Nechce sa už k tomu problému 
vracať, venoval sa mu už 2 roky 
Jarmila Tabačíková /poslankyňa obce/ – sa opýtala, či už má obec potvrdené na papieri 
ukončené všetky vzťahy s BIOMASOU 
Ľuboš Stríž /starosta/  - odpovedal, že zmluva s BIOMASOU sa predsa neruší, len sa zmení 
odber tepla   
Jarmila Tabačíková /poslankyňa obce/ - sa opýtala, na to, že keď sa zmenšil odber tepla, či 
nebudeme mať zvýšené ceny za teplo   
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – poznamenala, že  nech máme papier, že snami 
ukončujú všetky vzťahy, zrušili sme členstvo a do dnešného dňa sme nič nedostali, kým nám 
neposkytnú odpoveď, tak nebude hlasovať za schválenie úveru 
Ľuboš Stríž /starosta obce/ - obec Klokočov má zmluvu do r. 2018. Obec Klokočov bude 
brať menšie množstvo tepla, ceny tepla platia pre všetkých odoberateľoch BIOMASY. To 
znamená, že pokiaľ schvália vyššie ceny tepla, nielen my budeme platiť  drahšie platby za 
teplo, ale cena sa zvýši pre všetkých,. aby vykryli úvery. My zmluvu o dodávke tepla 
nezrušíme, aby sme neboli sankciovaní za predčasné ukončenie. Bytovky sú už odpojené, ale 
necháme kúriť len školu. 
Ľuboš Stríž /starosta obce/  – záleží na OZ, ako sa k tomuto problému postavia 
Alena Brezinová /pracovníčka obce  – ale my budeme platiť BIOMASE len za odobraté 
teplo a zálohové platby sa platia naďalej 
Pavol  Dedič /poslanec obce/    - úspora je pekná ale budeme mať úverové zaťaženie  
Ľuboš Stríž /starosta obce/ - keby obce nebrali  úvery , tak nič neurobia 
Alena Brezinová /pracovníčka obce   –zatiaľ má obec zobratý úver  len na cesty,  
Pavol  Dedič /poslanec obce/    -  treba urobiť v obci ihrisko 
Ľuboš Stríž /starosta obce/  – máme tu dvoch zanietených futbalistov, to je Roman Koniar 
a René Dedič. Chce ihrisko, ale nie za takú cenu akú si určili majitelia pozemkov -  je tu 
problém pri výkupe pozemkov, lebo vlastníci chcú zarobiť na pozemkoch, či už pod cintorín, 
či za ihrisko  
Pavol  Dedič /poslanec obce/    – chlapci z Klokočova  hrajú po okolitých mestách a obciach, 
keď tu nie je ihrisko 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ - kým nemáme odpoveď z BIOMASY, nebude za úver 
hlasovať, alebo  druhá možnosť . existujú firmy, ktorým sa dá kotol postupne splácať 
Ľuboš Stríž /starosta obce/ -  najlepšie by bolo zobrať úver a   a budeme si kúriť sami 
Jozef Gacho /poslanec obce/  - nesúhlasí so schválením úveru 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 270/2013 a neschválilo  úver na rekonštrukciu, 
dodávku a montáž kotolne pre Obecný úrad Klokočov  
 
 
 
 



 
 
 
Bod. č. 10 
 
Ľuboš Stríž /starosta obce/ -  oboznámil OZ o vypracovanom stanovisku hlavného 
kontrolóra k prijatia úveru, ktorý nebol schválený   
 
 Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 271/2013 a zobralo na vedomie stanovisko 
hlavného kontrolóra k prijatiu úveru 
 
Bod č. 11 
 
Ľuboš Stríž /starosta obce/  - oboznámil OZ o plnení časti komunitného plánu v bode č. 4: 
Prestavba budúcnosti sociálnych služieb a predstava budúcnosti rozvoja obce  
  
 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 272/2013 a zobralo na vedomie  plnenie  časti 
komunitného plánu v bode č. 4: Predstava budúcnosti sociálnych služieb a predstava 
budúcnosti rozvoja obce ako informatívnu 
 
 
 
Diskusia: 
 
 
 
Jozef Gacho /poslanec obce/ : sa opýtal, či je upratané klokočovské skálie a treba tam 
prerobiť viditeľné označenie -  označníky  
Ľuboš Stríž /starosta obce/ - odpovedal: klokočovské skálie je upratané a označníky sa 
skontrolujú 
Jozef Gacho /poslanec obce/ - upozornil OZ, že  je v obci  veľa vybitých svetiel- Belaji , 
Holazovia a u kaplnky – treba niektoré svetlá  demontovať, alebo natočiť, lebo sú natočené do 
záhrady a nie na cesty 
 Ľuboš Stríž /starosta obce/  – odpovedal: pracovníci OÚ skontrolujú svetlá, ktoré nesvietia  
a tie sa vymenia   
Jozef Gacho /poslanec obce/  – sa opýtal, ako to je teraz , keď si niekto chce kopať prípojku 
na vodu 
Ing. Veronika Gajdi čiarová /pracovníčka obce/ - zákon sa zmenil, musí byť už postup 
podľa zákona, nové prípojky si musí zabezpečiť každý sám – robí to p. Ing.  Cyprich 
Jozef Gacho /poslanec obce/ - sa opýtal,  ako to je z obyvateľmi - neplatičmi v bytovke na 
Hlaviciach 
Ľuboš Stríž /starosta obce/ - neplatič je akurát : p. Ritnošík , prebehne vysťahovanie, lebo 
do bytu nechodí, JUDr. Stopka to dal  už na súd, aby mohlo prebehnúť vysťahovanie. Ďalej p. 
Ďuranová , ktorá je  vysťahovaná, ale je nezvestná. Ostatní obyvatelia bytovky platia  
Jozef Gacho /poslanec obce/  - upozornil na to, že treba opraviť žumpu  pri bytovke na 
Hlaviciach, je tam zápach.  
Ľuboš Stríž /starosta obce/  - odpovedal, že už má zabezpečené prekopanie kanálu  a upraví 
sa to. 



Jozef Gacho /poslanec obce/ - sa opýtal, ako to je s cestami, či by sa nedalo opraviť 5 dier do 
p- Blažkovej – smer  u Škera. 
Ľuboš Stríž /starosta obce/ - odpovedal, že si každý môže pozrieť, ako sú porobené cesty: 
Riečky, Javorová, potom  sa bude robiť cesta na Doroťanku.  
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/  sa opýtala, či sa bude robiť cesta do Šamajovej 
Ľuboš Stríž /starosta obce/  –  odpovedal, že táto cesta bude upravená drťami asvaltu, bude 
sa robiť cesta na  Konečnej - smerom Hraničky a urobí sa tam závora  
 Jarmila Tabačíková /poslankyňa obce/ - upozornila, že Vrchpredmier  treba vykosiť  
Jana Foldinová /poslankyňa obce/  – poznamenala, že  tiež nie je dokosené všetko, treba 
dokosiť nad jej chalupou   
Ľuboš Stríž /starosta obce/ – upovedomil OZ, že všetky lokality p. Čečotka  dokosí, mal 
toho veľa ,  všetko to nestíhal 
Pavol  Dedič /poslanec obce/   – žiada doplniť označenie na textil  
Ľuboš Stríž /starosta obce/ – odpovedal, že bude to doplnené  
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/   – kedy bude voda na Konečnej 
Ľuboš Stríž /starosta obce/  – podala sa žiadosť na enviromentálny fond, nechcú  sa 
podpísať vlastníci pozemku, tvrdia, že to je lukratívny pozemok. Bolo by možno dobré, keby 
spolu s p. Kašíkovou sa napísal list a ešte raz  poprosiť v mene OÚ  všetkým vlastníkom a 
spolu  s prosbou im ho  OÚ zašle    
Jana Foldinová /poslankyňa obce/  – sa opýtala, kedy bude  osvetlenie vo Vrchpredmieri 
 Ľuboš Stríž /starosta obce/ - odpovedal, že do konca septembra bude urobené 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Z Á V E R  
 
 

Starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.  
 
V Klokočove 13.09.2013 
 
 
Overovatelia: 
 
Jarmila Tabačíková .................................. 
 
Pavol Polka           .................................. 
 
 
 
 
          starosta obce 
          Ľuboš Stríž 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


