
 
Zápisnica z 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa  

14. decembra 2012  
 

 
Štrnáste zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol  starosta obce Klokočov  Ľuboš 
Stríž. Skonštatoval, že z počtu poslancov 9 je prítomných 8, ospravedlnil sa  Pavol Polka -   
zastupiteľstvo je uznášania schopné. 
Prítomní: Pracovníci Obecného úradu Klokočov 
Hostia: Mgr. Mária Bieliková  
             Anna Gregorová 
             Anna Gulčíková 
             Mgr. Ľuboslava Mudríková 
             Dušan Mudrík 
             Ing. Jarmila Nekorancová  – riaditeľka školy 
             Bc. Ingrid Časnochová – riaditeľka MŠ 
             Hruška Ján 
 
Voľba návrhovej komisie a overovateľov 
 
Návrhová komisia:  Vlasta Kašíková, Veronika Haferová 
Overovatelia:   Ing. Tibor Michálek, Martina Michálková  
Zapisovateľka: PhDr. Katarína Plešivčáková ,  
 
Následne 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. Ústnu žiadosť k programu rokovania č. 16  budú mať hostia - 
pani Mgr. Mária Bieliková,  pani Anna Gregorová a Mgr. Ľuboslava Mudríková 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k programu rokovania uznesenie č. 177/2012 
 
Bod č. 5 
 
Ing. Tibor  Michálek /poslanec obce/ - upozornil na to, že treba naďalej vyvíjať iniciatívu, 
aby sme pre obec získali finančné zdroje a vyhľadávali fondy   
Ľuboš Stríž /starosta obce/ - požaduje pozastaviť uznesenie č. 176/2012 zo dňa 26.10.2012, 
v ktorom OZ schválilo vyhlásenie 2. kola obchodnej verejnej súťaže k odpredaniu budovy 
bývalej MŠ Hlavice. Na budúce OZ bude pozvaná na zasadnutie OZ osoba, ktorá predloží 
plán otvorenia domova pre seniorov pre 8-10 ľudí. Pomocná ruka k rekonštrukcii tejto budovy 
bude aj z obce. Od 1.5.2013 bude táto budova prenajatá osobe, ktorá si toto zariadenie bude 
už riadiť a požiadavkou bude, aby tam boli zamestnaní ľudia z našej obce.     
Mirka Fujaková /pracovníčka obce/ - ide tu o pomoc ľuďom z Klokočova, nejde tu o zisk, 
ale ide o dobročinnú činnosť  
Ing. Tibor  Michálek /poslanec obce/ - dajme osobe, ktorá to chce robiť signál, že s tým 
súhlasíme a že to môže začať robiť. 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k programu rokovania uznesenie č. 178/2012 – schválilo 
zrušenie uznesenia č. 176/2012 zo dňa 26.10.2012 v celom znení z dôvodu záujemcu 
o prenájom budovy bývalej MŠ Hlavice 



 
Mgr. Jarmila Šutá / kontrolórka obce/-  oboznámila  OZ s vykonanou kontrolou o 
dodržiavaní  VZN č. 3/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku mzdy na dieťa materskej 
školy a školských zariadení so sídlom na území obce Klokočov za obdobie od 1.1.2012 do 
30.11.2012 a oznámila, že nie je dodržiavané. 
Vlasta Kašíková  /poslankyňa obce/ - požaduje vysvetlenie, prečo nie je toto VZN 
dodržiavané 
Ľuboš Stríž  /starosta obce/ - vysvetlil, že keď obec dostáva nižšie podielové dane, nie je 
možné dodržiavať toto VZN. Všetky prenesené kompetencie boli do  jedného centa 
vyplatené- všetky platy učiteľom boli vyplatené. Čo sa týka CVČ, ŠJ, MŠ, ŠK – tam sú 
v tabuľkách rozdiely, do rozpočtu obce chýba od štátu – 23 890 Eur za 11 mesiacov. Vždy 
sa chýbajúce financie dofinancujú, v súčasnosti nemáme podielové dane od štátu v takej 
sume, aké máme mať. VZN porušil preto, lebo štát mu neposkytol peniaze v takej sume, ako 
mu mal dať.   
- ZŠ v Klokočove je najmodernejšia škola, aj  keď  teraz prebieha  rekonštrukcia po havárii, 
ale dáva sa do poriadku. Od r. 2003 - doteraz sa od obce investovalo na spoluúčasť všetkých 
projektov, ktorá škola mala sumu 2 169 376 Sk.  Treba ešte zmodernizovať školskú jedáleň.      
Ing. Jarmila Nekorancová - /riaditeľka školy/ - ide o originálne kompetencie  ŠJ- rozpočet 
5400 Eur , vlastné príjmy, organizujú sa akcie a je to dobrovoľnosť.  
- prenesené kompetencie- má presne určený normatív na žiaka. Z týchto peňazí nedám ani ŠJ, 
ani ŠK, nemá z čoho krátiť rozpočet. Výdavkový – nemáme ani cent 
 - CVČ Rosička má 4 200 Eur a od 1. 7. 2013 nezaplatili ani cent, budeme to musieť pýtať od 
obce 
- máme najlacnejšiu stravu na Kysuciach, niektorí žiaci nemajú aj 2 mesiace zaplatenú stravu, 
je tu veľa sociálnych prípadov   
 Ľuboš Stríž /starosta obce/ - všetko, čo organizujete, máte z akcií určité peniaze 
- hľadajme riešenie – od 1.1. 2013 musíme ušetriť 5 percent zo mzdových nákladov a 10 
percent na výdavkov. V každej obci zvyšujú poplatky. Z obce sa Vám investovalo 2 169 376 
Sk a vďaka nim táto škola vyzerá ako moderná škola a spĺňa všetky podmienky.    
Veronika Haferová /poslankyňa obce/ -  upozornila, aby sme nešetrili na škole a deťoch – 
deti sú budúcnosť  
Ing. Tibor Michálek  /poslanec obce – treba si urobiť vyhodnotenie akcií a zvážiť, ktoré 
akcie sa budú robiť a ktoré sa nebudú robiť. Ide zlá  doba, aj na obci urobme analýzu, čo 
zrušíme a čo nie, musíme robiť niečo s rozpočtom    
Ing. Jarmila Nekorancová - /riaditeľka školy/ - v poplatkoch z akcií je zahrnutá cena tepla, 
vody, učitelia robia všetko zadarmo a za zvyšok sa vždy kúpi niečo škole, ŠJ. Tieto akcie nie 
sú stratové. 
Ing. Tibor Michálek  /poslanec obce/ – treba si sadnúť, urobíme analýzu a nájdeme systém 
šetrenia  
Ľuboš Stríž /starosta obce/ - riaditeľka školy donesie výšku poplatkov za minulý rok 
Pavol Dedič /poslanec obce/ - na každý radiátor treba dať merače  a treba odložiť peniaze 
riešiť BIOMASU   
Veronika Haferová /poslankyňa obce/ - vlastníci bytu doplatili na BIOMASU nie vlastnou 
vinou 
Vlasta Kašíková  /poslankyňa obce/ - sa opýtala kontrolórky, čo máme urobiť k plneniu 
VZN, ktoré bolo porušené 
 Mgr. Jarmila Šutá / kontrolórka obce/-  keď obec nedostane peniaze od štátu, tak VZN 
porušuje 



Ing. Jarmila Nekorancová - /riaditeľka školy/ - počkajme na dotáciu za 12/2012, všetci sa 
stretneme: riaditeľ CVČ, riaditeľka MŠ, ZŠ, starosta, poslanci OZ, účtovníčky  a nájdeme 
riešenie. Môžeme sa raz za mesiac stretávať na obci a prehodnocovať túto situáciu 
 Ľuboš Stríž /starosta obce/ - ZŠ Klokočov od r. 2003 do roku 2012 dostala z podielových 
daní v sume 2 169 376 Sk. Celková suma nákladov na rekonštrukciu 389 710 Eur a ZŠ 
dostala: 11 740 403 Sk. Tieto peniaze získal spolu s riaditeľmi ZŠ   
Ing. Jarmila Nekorancová - /riaditeľka školy/ - je za získané peniaze starostovi vďačná 
Jozef Gacho /poslanec obce/ - upozornil na to, že vždy na konci roka boli školským 
zariadeniam peniaze vyplatené 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 179/2012 – schválilo, aby sa v budúcnosti 
neporušovalo VZN, hocijaké, v prípade porušovania budeme sa musieť obrátiť na iné 
kontrolné úrady, až to prídu skontrolovať, lebo je to v skutočnosti tak. Čo sa schváli v OZ, 
musí sa to dodržiavať. 1/12 to tam bolo uvedené sa musí dávať každý mesiac do 
dvadsiateho piateho. Treba rozmýšľať na začiatku roka, keď sa tvorí to VZN, ako sa 
vytvorí.   
 
Ing. Tibor Michálek  /poslanec obce/ - k tomuto uzneseniu hlasoval záporne, nakoľko 
nesúhlasí s znením uznesenia, ktoré vytvorila členka návrhovej komisie p. Vlasta Kašíková 
 / uznesenie je irelevantné/ 
 
Mgr. Jarmila Šutá / kontrolórka obce/-  upozornila na to, že musí starosta prijať opatrenia 
k dodržiavaniu VZN č. 3/2012 
 
Hostia: pani Mgr.  Mária Bieliková – vlastníčka bytu:  
- ročné náklady na kúrenie má v hodnote 1824 Eur za 3-izbový byt /72 m2/, bez varenia 
a teplej vody  
- BIOMASA škodí aj škole, počítalo sa s tým, že sa polovica obce napojí – napojený je len 
OÚ a ZŠ. Prosila Obec, aby im pomohla vyriešiť tento problém. Kúrenie BIOMASOU je 
v TV najlacnejšie, pritom je lacnejší plyn a nie BIOMASA. Chceli si dať napojiť aj teplú 
vodu, ale p. Židek nesúhlasil    
Jozef Gacho /poslanec obce/ - otázkou BIOMASY sa zaoberáme každý mesiac, starosta 
jedná a zatiaľ sa nič nevyriešilo – zmluva je do r. 2016, obec je povinná ju dodržať  
Ľuboš Stríž /starosta obce/ - problematika BIOMASY : vďaka BIOMASY obec získala na 
modernizáciu školy, naozaj je tento kotol predimenzovaný. Stále kritizuje, že má vysoké 
náklady na kúrenie, sme zaradený v 3. pásme, zmluva je platná do r. 2016 – máme vo firme aj 
podiely. Museli by sme vymeniť celý kotol a kúrili by sme sami.  
Jozef Gacho /poslanec obce/ - žiadali sme menší kotol, ale bolo nám to zamietnuté 
Veronika Haferová /poslankyňa obce/ - dochádzame k takému stavu, že nájomcovia v týchto 
bytoch živoria a nie vlastnou vinou sa k tomu dostali. Veľké náklady sa stupňujú a ľudia aj 
keby chceli, nemajú z čoho riešiť túto situáciu 
Ľuboš Stríž /starosta obce/ - treba napísať na obec list. Židekovi pohroziť, že po finančnom 
zaťažení nákladov za teplo sa chcete z tohto projektu odpojiť.   
Mgr. Ľuboslava Mudríková – taktiež potvrdila, že náklady za teplo sú tak vysoké, že sa to 
nedá zvládať ďalej platiť, chceli si dať namontovať do bytu merače, ale BIOMASA im ich 
nepovolila, že zvýšia paušál   
Ľuboš Stríž /starosta obce/ - obec musí za teplo zaplatiť, mesačné splátky a obec si to musí 
vymáhať. Lacnejšie by sme obec ani školu nevykúrili. Treba už počkať a finančnú stratu za 
teplo preniesť na obec a bude to platiť obec. Na ďalšie OZ požiadame predstavenstvo 



z Biomasy, aby prišli osobne na zasadnutie OZ, vypočuli si občanov a našli riešenie pre 
nájomníkov bytov za vysoké platby za teplo 
Jarmila Tabačíková /poslankyňa obce/ - žiada, aby boli prizvané aj kontrolné orgány 
/kontrolná komisia/ 
Vlasta Kašíková  /poslankyňa obce/ - treba odstúpiť od zmluvy, má vedomosť o obciach, 
ktoré vystúpili BIOMASA ich nepokutovala 
Ľuboš Stríž /starosta obce/ - žiadal už odstúpenie od zmluvy písomne, ale dodnes písomne 
nedostal odpoveď.  P. Židek na odstúpenie od zmluvy povedal, že nebude robiť problémy, ale 
kotol demontujú a zoberú. Musíme mať svoj kotol a namontovať ho. Na ďalšie zasadnutie OZ 
pošle obec vypovedanie zmluvy od novej vykurovacej sezóny – rok dopredu a zavolá 
minimálne 3 firmy, ktoré to robia a predložia nám ich možnosti a zvážime naše možnosti, aby 
sme im mohli splácať platbami za teplo. Budeme s BIOMASOU vyjednávať   
Ing. Tibor Michálek  /poslanec obce/ - nech pracovníčka OÚ pani Alena Brezinová pripraví 
podklady a dá sa urobiť analýza, koľko by stálo odstúpenie od zmluvy 
Mgr. Ľuboslava Mudríková – treba taktiež skontrolovať, čím BIOMASA kúri, či 
jednotkovým, dvojkovým, alebo trojkovým palivom  
Ing. Jarmila Nekorancová - /riaditeľka školy/ - treba zobrať vzorku z paletiek a treba to 
skontrolovať 
Vlasta Kašíková  /poslankyňa obce/ - treba požiadať kontrolný orgán nech to skontroluje 
Ing. Tibor Michálek  /poslanec obce/ - treba sa vzdať odmien pre poslancov 2 – 3 mesiace 
a nech prispeje určité percento aj starosta obce a uhradia sa náklady za analýzu BIOMASY. 
Nech sa tento problém vyrieši. 
Mgr. Ľuboslava Mudríková – poďakovala všetkým prítomným za ústretovosť pri riešení 
tohto problému. 
 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu o dodržiavaní VZN č. 3/2012 o určení 
výšky dotácie na prevádzku mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom 
na území obce Klokočov od 1.1.2012 do 30.11.2012 – uznesenie č. 180/2012 
 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu  o plnení uznesení prijatých na 13. OZ  
ako informatívnu– uznesenie č. 181/2012 
 
Bod č. 6 
 
Vlasta Kašíková  /poslankyňa obce/ - oboznámila OZ so správou z finančnej komisie zo dňa 
11.12. 2012: 
- v príjmoch refundácia kalamity a do budúcna všetky refundácie treba analyticky odčleniť, 
aby bolo zrejmé, čo nám preplatili 
- FK vyžiadala neuhradené faktúry za rok 2012, celková suma 41 915 Eur, žiada vysvetlenie 
a prijatie opatrení 
- informovala sa, či už boli vyplatené poukážky pre seniorov v hodnote 10 Eur 
- k 30.09.2012 je už prečerpaný limit za telekomunikačné služby, FK odporúča určiť limit, 
alebo zrušiť paušál 
- nákup frézy v hodnote 9.990,- EUR, z čoho sa uhradí, keď je nepriaznivá finančná situácia 
a bola porušená smernica – hospodárenie a nakladanie s majetkom obce, ktorá bola prijatá na 
minulom OZ, kde mal starosta stanovený limit 
- VZN obce č. 3 – návrh novelizácie č. 3 o určení výšky dotácie na prev. mzdy v šk. 
zariadeniach – FK neodporúča úpravu, zníženie financií o 5, 13 percent, nakoľko v polovici 
decembra je nevhodné brať financie, lebo by to vážne ohrozilo chod školských zariadení 



- v jarnom období treba zrealizovať reguláciu kontajnerov, čo predstavuje pri odpade 
najväčšiu položku a ku bytovke na Hlaviciach treba zakúpiť popolnice 
- FK žiada prehodnotenie  faktúry  za vodu v ZŠ Klokočov nakoľko je neúnosne vysoká 
a nezodpovedá fakturácii z minulých období a nie je vyhodnotený odpis z meračov, za ktoré 
platí nájom, ale z centrálneho merača, ku ktorému nebol prístup zo strany ZŠ a navyše cez 
tento predmetný merač ide voda aj do bytoviek, hydrantov a pod.     
- žiada prijať uznesenie o uverejňovaní celých zvukových záznamov do 14 dní od zasadnutia 
OZ 
- žiada, aby mohli občania zasielať svoje príspevky na stránku obce a aby tieto príspevky 
a názory nešli cez email starostu, lebo ak je to požiadavka, alebo niečo negatívne, starosta to 
nezverejní   
 - žiada zverejniť všetky zápisnice zo zasadnutí OZ     
 
 Ľuboš Stríž /starosta obce/ - odpovedal na požiadavky FK: 
- on je zodpovedný za to, čo bude na stránke zverejnené. Anonymy sa uverejňovať nebudú len 
podpísané príspevky 
Jozef Gacho /poslanec obce/ - nech sa každý podpíše pod to, čo sa pýta 
Ing. Tibor Michálek  /poslanec obce/ - nech si je každý zodpovedný za to, čo povedal  
Vlasta Kašíková  /poslankyňa obce/  - požiadala, či by nebolo možné zverejniť na internetovú 
stránku obce  fotografiu a mail každého poslanca OZ 
Ľuboš Stríž /starosta obce/ - odpovedal, že každý kto bude mať záujem zverejniť fotografiu 
a mailovú adresu, tak má možnosť poskytnúť údaje a tie budú uverejnené.  
Zodpovedná: PhDr. Katarína Plešivčáková 
  
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie o uverejňovaní celých zvukových záznamov 
z každého rokovania OZ do 14 dní od zasadnutia OZ – uznesenie č. 182/2012  
zodpovedná: PhDr. Katarína Plešivčáková 
 
Ľuboš Stríž /starosta obce/ - odpovedal na ostatné na požiadavky FK: 
- ZŠ si zaplatí faktúru , ktorá je vystavená, koľko je na vodomere, toľko si každý platí 
Ing. Jarmila Nekorancová - /riaditeľka školy/ -  každý mesiac odpisuje školník stav vody 
MŠ, ZŠ, ŠJ. V stave vody za posledné roky nie sú odchýlky a žiada prerobiť potrubia v škole, 
paneláky by mali mať samostatné meranie. Sledovala 3 vodomery a štvrtý vodomer 
nesledovala, lebo nevedela, že  tento vodomer existuje.  Faktúra za vodu je veľmi vysoká.    
Vlasta Kašíková  /poslankyňa obce/  - nemala by sa celá strata vody účtovať škole, faktúra za 
vodu v sume 1900 Eur by sa mala rozúčtovať 
Ľuboš Stríž /starosta obce/ - do školy bola pozvaná firma, ktorá nezistila žiadny únik vody. 
Urobí sa priemer v minulom roku,  dokáže sa rozdiel  a bude vyfakturovaná  
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 183/2012 a schválilo A/ fakturáciu podľa 
pomerného merania a B/ v jarnom období sa vykoná kontrola potrubia, po nezistení úniku 
vody, bude voda vyfakturovaná, tak ako bola odobratá podľa hlavného merača vody, 
zodpovedný. správa obce    
 
Ľuboš Stríž /starosta obce/ - odpovedal na požiadavky FK: 
- k bytovke na Hlaviciach sú objednané 3 kontajnery – 2 ks na odpad a 1 kontajner na plast 
- do majetku obce od roku 2002 do roku 2012 starosta obce a niektorí poslanci nadobudli 
dotácie v hodnote 93 511 000 Sk 
 
 



fréza:  
- do skúšobnej prevádzky, /keď sa fréza osvedčí/,  zakúpil, zohnal snežnú frézu –  

na túto frézu peniaze zoženie on sám, je to jedna z najvýkonnejších fréz. Nebude sa s ňou 
rozhŕňať len námestie, ale aj lokality, ktoré treba. Za zimnú údržbu je zodpovedný len on sám 
a za minulý rok nás stála zimná kalamita za 3 dni 180 000 Sk. Je zakúpená nie pre starostu, 
ale pre všetkých občanov Klokočova, aby sa ušetrili v budúcnosti finančné prostriedky 
a mohli sa zvážať, keď bude treba aj občania z odľahlých lokalít.     
     -  dôchodcom nebolo vyplatených 10 Eur, nakoľko sa zakúpila snežná fréza , ktorá je 
v obci potrebná nielen na námestie, ale aj do určitých lokalít v obci a ak sa neosvedčí tak sa 
vráti a zaplatilo sa za ňu o 6000 Eur menej, akoby stála nová.  Ak prídu peniaze, tak sa urobí 
akcia, alebo sa im to vyplatí  
- je pyšný na námestie, nie v každej obci majú takéto námestie. Po dohode s p. Ing. arch. 
Chovanom nám boli znížené výdavky z ceny projektovej dokumentácie  o sumu 343 400 Sk 
 t. j. 11 400 Eur. Veľká vďaka patrí  taktiež firme Alpine a firme B&B Korňa, ktorá 
uskutočnila stavebné práce na námestí 
- telefón využíva na služobné účely, nie je problém si urobiť kedykoľvek výpis tel. volaní  
a od 22. 12. 2012 bude mať nový paušál  do bezvedomia za 50 Eur mesačne – vianočná akcia 
Jeden telefón nechá pracovníčkam OÚ, aby netelefonovali zo svojich telefónov. 
 
Anna Gulčíková /hosť/ – sa opýtala, či nová fréza sa dostane do lokalít  - Kyčery 
Ľuboš Stríž /starosta obce/ - odpovedal, že fréza sa dá zapojiť za terénne auto na vozík 
a vyvezie sa tam, kde treba  
Jozef Gacho /poslanec obce/ - do lokality napr. Javorová veľmi pomôže táto fréza pri 
odstraňovaní snehu 
Veronika Haferová /poslankyňa obce/ - sa opýtala, či neboli pri nákupe frézy porušené 
Zásady o hospodárení a nakladaní s majetkom obce Klokočov  
Alena  Brezinová /pracovníčka obce/ - odpovedala, že o nadobúdaní s hnuteľným majetkom 
do vlastníctva obce rozhoduje starosta obce v súlade s rozpočtom obce a nebola tu určená 
suma 
Vlasta Kašíková  /poslankyňa obce/ - poznamenala, že by v Zásadách hospodárenia 
a nakladania s majetkom obce mala byť opravená suma tak, ako to je pri prevode majetku  
K tomuto však OZ neprijalo žiadne uznesenie 
Dušan Mudrík /občan/ - informoval sa, či by do budúcna nebolo možné vytvoriť v obci 
stavebný podnik, robiť žľaby, odtoky a iné práce a boli by peniaze aj pre obec   
Ľuboš Stríž /starosta obce/ - možné je do budúcna o tom rozmýšľať, ale na našej technike sa 
nedá zarábať 
Ľuboš Stríž /starosta obce/ – odpovedal na požiadavku FK: 
- štát obci ku dňu 11.12.2012 dlží 26 000 Eur, ak peniaze prídu, uhradia sa nezaplatené 
faktúry   
Ing. Tibor Michálek  /poslanec obce/ -  položil otázku ako je to s poistením majetku v ZŠ 
Klokočov 
Ľuboš Stríž /starosta obce/ – musí pochváliť pracovníčky Obecného úradu, lebo majú 
uzatvorené výhodné zmluvy, čo sa týka poistenia majetku. Škola, riaditeľka je zodpovedná za 
škodu v hodnote 22 000 Eur, na účte už máme 20 000 Eur. Až 95 percent dali financie 
inštitúcie. Kritizuje riaditeľku školy za to, že nemala uzatvorenú výhodnú poistnú zmluvu 
v prípade takejto havárie.      
Ing. Jarmila Nekorancová - /riaditeľka školy/ - priznala svoju chybu, že neprerobila hneď 
túto poistku, dopoistila len to, čo v poistke chýbalo.  V prvom rade prerobila poistku na deti. 
Keď nastúpila do funkcie poistné zmluvy už boli uzatvorené a nechce, aby celé zastupiteľstvo 
teraz  útočilo na ňu a na ZŠ 



Mária Bieliková  /hosť/– upozornila celé zastupiteľstvo, že škola je na perfektnej úrovni 
a nech OZ neútočí len na pani riaditeľku školy, ktorá potrebuje teraz od nich pomoc     
 
14:00 hod. – odchod zo zasadnutia OZ : poslankyňa Vlasta Kašíková 
 
Ľuboš Stríž /starosta obce/ - po odchode poslankyne Vlasty Kašíkovej, členky návrhovej 
komisie určil člena návrhovej komisie Pavla Dediča 
 
14:00 hod. – odchod zo zasadnutia OZ : kontrolórka obce Mgr. Jarmila Šutá 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 184/2012 - A/ zobralo na vedomie správu 
z finančnej komisie zo dňa 11.12.2012 B/ v rozpočte obce neboli vyčlenené finančné 
prostriedky na nákup frézy a týmto starosta nedodržal zásady hospodárenia a nakladania 
s majetkom obce 
 
Alena  Brezinová /pracovníčka obce/ - oboznámila OZ o hospodárení obce k 30.9.2012 a 
o rozpočtovom opatrení č. 1/2012 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 185/2012 – A/ schválilo hospodárenie obce 
k 30.9.2012  B/ rozpočtové opatrenie č. 1/2012  
 
Bod č. 7 
 
Alena  Brezinová /pracovníčka obce/ - predložila OZ Novelizáciu 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. 186/2012 a Novelizáciu č. 3/2012 o určení výšky 
dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce 
Klokočov schválilo s pripomienkami 
 
 
Bod č. 8 
 
Ing. Veronika Gajdičiarová /pracovníčka obce/ - predložila návrh VZN obce č. 1/2013 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na 
území Obce Klokočov na rok 2013  - vyvesené dňa 28.11.2012, neboli prijaté žiadne 
pripomienky  
 
Obecné zastupiteľstvo navrhlo zmenu v § 5 Daň zo stavieb, sadzba dane  
a/ 0,066 eura za stavby na bývanie a drobné stavby 
e/ 0,660 eura za priemyselné stavby 
f/ 0,660 eura za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť  
 
PhDr. Katarína Plešivčáková /pracovníčka obce/ - oboznámila OZ o poplatku za odpad 
 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 187/2012 – A/ schválilo VZN č. 1/2013 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
na území Obce Klokočov na rok 2013 s pripomienkami  



 
Bod č. 9 
 
PhDr. Katarína Plešivčáková /pracovníčka obce/  -  predložila plán zasadnutí OZ na rok 
2013 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 188/2012 a schválilo plán zasadnutí na rok 2013 
 
Bod č. 10 
 
 Ing. Veronika Gajdičiarová /pracovníčka obce/  - predložila OZ právu o nedoplatkoch na 
dani z nehnuteľností a dani a psa k 30.11.2012  
PhDr. Katarína Plešivčáková /pracovníčka obce/  - predložila OZ správu o nedoplatkoch za 
komunálny odpad za rok 2011 a správu o nedoplatkoch za komunálny odpad  k 30.11.2012 
Anna Koniarová /pracovníčka obce/ - predložila správu o nedoplatkoch na elektrickej energii 
a na preddavku na kúrení k 30.11.2012 
Monika Brezinová /pracovníčka obce/ - predložila správu o nedoplatkoch za nájomné 
k 30.11.2012 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 189/2012 a zobralo na vedomie správu 
o nedoplatkoch na dani z nehnuteľnosti a dani za psa k 30.11.2012, správu o nedoplatkoch 
na komunálnom odpade, elektrickej energii, na nájomnom, na preddavku na kúrení 
k 30.11.2012. B/ vymáhať tieto nedoplatky   
 
Bod č. 11 
 
Monika Brezinová /pracovníčka obce/  - predložila OZ sadzobník prenájmu nebytových 
priestorov k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce Klokočov schválené 
uznesením č. 173/2012 zo dňa 26.10.2012 
   
Ľuboš Stríž /starosta obce/ - navrhuje cenu 13,33 Eur/m2: /obchodné, reštauračné, 
prezentačné, školské, zdravotnícke a kancelárske a ďalšie priestory podobných úžitkových 
vlastností/ bez inflácie 
Jarmila Tabačíková /poslankyňa obce/ - požaduje túto sumu znížiť a zastaviť infláciu 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/ - požaduje 9 Eur/m2 bez inflácie, klesá kúpna sila 
 
Obecné zastupiteľstvo sa dohodlo  na týchto cenách od 1.4.2013: 

- 10,00 Eur/m2/ročne obchodné, reštauračné, reprezentačné, školské, zdravotnícke, 
 kancelárske a ďalšie priestory podobných úžitkových vlastností/ 

- 9,50 Eur/m2/ročne /výrobné, dielenské, skladové  a na účely garáži a ďalšie priestory 
podobných úžitkových vlastností/  

- 9,00 Eur/m2/ročne /spoločenské, kultúrne a ďalšie priestory podobných úžitkových 
vlastností/  

- 7,10 Eur/m2/ročne  /ostatné, predovšetkým provizória/  
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 190/2012 a schválilo sadzobník prenájmu 
nebytových priestorov k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce Klokočov 
schválené uznesením č. 173/2012 zo dňa 26.10.2012 bez zvyšovania miery inflácie platný od 
1.4.2013 
 



Bod č. 12 
 
Monika Brezinová /pracovníčka obce/ - upozornila, že keďže  OZ schválilo nový sadzobník 
prenájmu nebytových priestorov je potrebné zrušiť znenie pôvodného sadzobníka prenájmu 
nebytových priestorov 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 191/2012 – zrušilo bod č. 8 v prílohe č. 1 VZN 
 č. 3/2010 o správnych poplatkoch za úkony vykonávané obecným úradom a prenájom 
majetku obce   
 
Bod č. 13 
 
Monika Brezinová /pracovníčka obce/ - predložila OZ všetky inventarizačné komisie na 
vykonanie inventarizácie majetku k 31.12. 2012. Všetci členovia inventarizačných komisií 
ostali nezmenení, len zmena nastala v MŠ Klokočov, kde je členkou inventarizačnej komisie 
nová pani riaditeľka MŠ Bc. Ingrid Časnochová 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 192/2012 – schválilo predsedov a členov 
inventarizačných komisií na vykonanie inventarizácie k 31.12.2012 
 
 Hlavná inventarizačná komisia: 
Predseda: Jozef Gacho 
Členovia:  Pavol Dedič, Vlasta Kašíková 
 
Obecný úrad Klokočov  
Predseda: Jozef Gacho 
Členovia: Miroslava Fujaková,  Alena Brezinová, PhDr.  Katarína Plešivčáková, Monika 
Brezinová  
                    
IPCHO:  
Predseda: Ľuboš Stríž 
Členovia: Milan Krenželok st.,  Miroslava Menšíková  
 
MSK 
Predseda: Jana Foldinová 
Členovia: PhDr. Katarína Plešivčáková, Miroslava Fujaková  
 
Požiarna ochrana 
Predseda: Pavol Polka 
Členovia: Ján Horčičák, PhDr. Katarína Plešivčáková, Alena Brezinová, Monika Brezinová 
 
Základná škola Klokočov a ŠJ, CVČ 
Predseda: Jarmila Tabačíková 
Členovia: Vlasta Kašíková, Mgr. Ľuboslava Mudríková, Mgr. Ladislav Dorociak, Anna  
Soviarová  
 
Materská škola Klokočov  
Predseda: Veronika Haferová 
Členovia: Irena Škorníková, Bc. Ingrid Časnochová 
 



Vyraďovacia komisia 
Predseda: Vlasta Kašíková 
Členovia: Monika  Brezinová, Alena Brezinová 
 
Likvida čná komisia 
Predseda: Jozef Gacho 
Členovia: Anna Koniarová, Monika  Brezinová 
 
Oceňovacia komisia 
Predseda: Jozef Gacho 
Členovia: Monika Brezinová, Alena Brezinová 
     
 
 
Bod č. 14  
 
Monika Brezinová /pracovníčka obce/  - predložila OZ na schválenie ceny nájmu bytových 
priestorov pre obecný byt č. 2 Klokočov č. 846 a obecný byt na Hlaviciach č. 1083 na rok 
2013 nasledovne: 
- obytná miestnosť – 1,12 Eur/m2/mesiac 
- vedľajšia miestnosť – 0,52 Eur/m2/mesiac 
- základné prevádzkové zariadenie – 203,94 Eur/rok 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 193/2012 schválilo ceny nájmu bytových 
priestorov pre obecný byt č. 2 Klokočov č. 846 a obecný byt na Hlaviciach č. 1083 na rok 
2013  
 
Bod č. 15 
 
 Monika Brezinová /pracovníčka obce/  - predložila OZ na schválenie postup pri žiadostiach 
o finančný príspevok na opravu miestnych komunikácií v obci Klokočov za spoluúčasti 
občanov 
Ing. Tibor Michálek  /poslanec obce/ - žiada doplniť do bodu č. 6  - v prípade nedoloženia 
pokladničných blokov a faktúr, komisia dopravy a výstavby posúdi finančný príspevok 
žiadateľovi podľa platného cenového sadzobníka stavebného materiálu a stavebných prác  
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 194/2012 a schválilo postup pri žiadostiach 
o finančný príspevok na opravu miestnych komunikácií v obci Klokočov za spoluúčasti 
občanov s pripomienkami 
 
Bod č. 16 a/ 
 
Ing. Veronika Gajdičiarová /pracovníčka obce/  - predložila OZ žiadosť Pavla Rudinského, 
bytom Klokočov č. 889 o odkúpenie novovytvorenej parcele   
 
Obecné zastupiteľstvo sa dohodlo na cene 2,32 Eur/m2   
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 195/2012- A/ prerokovalo zámer obce Klokočov 
previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle  §9a ods. 8 
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 



B/schválilo zámer obce Klokočov previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa v zmysle  §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov parc. CKN 3627/6 – ostatné plochy o výmere 70 m2, ktorá 
vznikla na základe geometrického plánu č. 32/2012, vyhotoveným Bc. Jánom Jančíkom, 
overený Správou katastra pod č. 377/2012 v prospech Pavla Rudinského, bytom Klokočov – 
Kornica č. 889 za cenu 2,32 eur/ m2 za účelom vysporiadania vlastníckych vzťahov. 
Dôvodom prípadu osobitného zreteľa je, že pozemok sa nachádza v blízkosti pozemku, ktorý 
si pán Rudinský Pavol majetkoprávne vysporiadáva, na odkúpenom pozemku si chce 
postaviť garáž, ktorá je pre nich nevyhnutná z dôvodu, že má postihnutého syna. Obec 
Klokočov tento pozemok nevyužíva. 
 
Ľuboš Stríž /starosta obce/  - náklady s geometrickým plánom a prepis vlastníctva bude 
znášať nadobúdateľ 
 
Bod č. 16 d/ 
 
Ing. Veronika Gajdičiarová /pracovníčka obce/  -predložila žiadosť Petra Broscha a manž. 
Adely Broschovej, rod. Koždoňovej, bytom Klokočov  - Kornica č. 1035  o odkúpenie 
novovytvorenej parcele 
 
Obecné zastupiteľstvo sa dohodlo na cene 2,32 Eur/m2   
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 196/2012 A/  prerokovalo zámer obce Klokočov 
previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle  §9a ods. 8 
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
B/ schválilo zámer obce Klokočov previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa v zmysle  §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov a to: 
parc. CKN 3627/7 – ostatné plochy o výmere 33 m2, ktorá vznikla na základe 
geometrického plánu č. 101/2012, vyhotoveným Bc. Jánom Jančíkom, overený Správou 
katastra pod č. 1080/2012 v prospech Petra Broscha a manž. Adelu Broschovú, rod. 
Koždoňová, bytom Klokočov – Kornica č. 1035 za cenu 2,32 eur/ m2 za účelom 
vysporiadania vlastníckych vzťahov. 
Dôvodom prípadu osobitného zreteľa je, že pozemok sa nachádza v blízkosti ich garáže, 
ktorá je postavená na prístupnom mieste, nakoľko p. Koždoň je ťažko telesne postihnutý. 
Parcela bude slúžiť ako vjazd do garáže. Obec Klokočov tento pozemok nevyužíva. 
 
Ľuboš Stríž /starosta obce/  - náklady s geometrickým plánom a prepis vlastníctva bude 
znášať nadobúdateľ 
 
Bod č. 16 b/ 
 
Ing. Veronika Gajdičiarová /pracovníčka obce/ - predložila žiadosť Františka Madaja, bytom 
Urbáškova 101, Bučovice – Žiadosti o odkúpenie nehnuteľnosti 
 
Obecné zastupiteľstvo sa dohodlo na cene 0, 50 eur/m2 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 197/2012 - A/ /  prerokovalo  
Zámer obce Klokočov previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa v zmysle  §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení 



neskorších predpisov 
B/ schválilo  
Zámer odpredať podiely Obce Klokočov v parcelách CKN č. 8774/1, 9776/2, 9775/2, 
9780, 9778/2, 10223/3, ktoré parcele sú vytvorené GP 43344721-41/2010 ako diely od 
EKN parcele č. 25951/2, z čoho na podiel Obce Klokočov pripadá 1356 m2 a podiely 
v parcelách CKN 
č. 9778/4 a CKN č. 10223/5, ktoré parcele sú vytvorené GP č. 38/2012 ako diely od EKN 
parcele č. 25951/2, z čoho na podiel Obce Klokočov  pripadá 772 m2, spolu podiel 
predstavuje 2128 m2 v prospech Františka Madaja,  bytom Urbáškova 101, Bučovice  za 
cenu 0,50 eur/ m2 za účelom vysporiadania  vlastníckych vzťahov. 
Dôvodom prípadu osobitného zreteľa je, že pozemky sa nachádzajú v blízkosti 
rodinného  domu. Na jednej parcele je postavená garáž. Obec Klokočov tieto podiely 
neužíva. 
 
Bod 16 c/ 
 
Ľuboš Stríž /starosta obce/  - informoval OZ o nájomných bytoch na Hlaviciach č. 1296, 
ktoré sú už všetky obsadené  
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 198/2012 a zobralo na vedomie informáciu 
o nájomných bytoch na Hlaviciach č. 1296  
 
 
Bod č. 16 e/ 
 
Ján Hruška /veliteľ OHZ/ - oboznámil OZ o práci OHZ Klokočov a žiada odmeny členom 
OHZ  
Ľuboš Stríž /starosta obce/  - nemajú vyčerpaný rozpočet a navrhuje 500 Eur odmeny členom 
OHZ 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 199/2012 a schválilo členom OHZ odmenu v 
sume 500 Eur 
 
Bod č. 16 f/ 
 
Ľuboš Stríž /starosta obce/ - navrhuje splátkový kalendár na 2 roky  
Anna Koniarová /pracovníčka obce/ - predložila žiadosť p. Heleny Stuchlíkovej 
o odpustenie poplatku za vodu v sume 1224,81 Eur. Navrhla splátkový kalendár na 2 roky 
v sume 51 Eur mesačne. Odpustiť nie, lebo v minulosti nebol nikomu poplatok odpustený  
Jozef Gacho /poslanec obce/ -  navrhol znížiť tento poplatok za vodu na 1000 Eur 
 
Obecné zastupiteľstvo sa dohodlo na spoločnom riešení tejto žiadosti  a prijalo uznesenie č. 
200/2012 – A/ znížilo poplatok za vodu na sumu 1000 Eur B/ splátkový kalendár na 2 roky  
 
 
Diskusia 
 
Ľuboš Stríž /starosta obce/  - oboznámil OZ, že v rámci šetrenia od 1. 1. 2013 bude všetkým 
pracovníkom znižovať platy o 5 percent - z osobných príplatkov. Z bežných  výdavkov 
musíme hľadať spoločne, kde ušetríme 10 percent. Tieto opatrenia sa týkajú aj ZŠ, MŠ, CVČ 



 Jozef Gacho /poslanec obce/ - žiada, aby v Kornici, kde býva  p. Štefánia Blažková  sa 
vypínali svetlá v noci  o 24:00 hod. a ráno sa zapínali o 3:30 hod. 
Jozef Gacho /poslanec obce/  - navrhol starostovi obce odmenu 
Ľuboš Stríž /starosta obce/   - navrhnutú odmenu odmietol z dôvodu šetrenia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.  
 
V Klokočove  14.12.2012 
 
 
Overovatelia: 
 
 
Ing Tibor Michálek  .................................. 
 
Martina Michálková                 ................................. 
 
 
 
 
          starosta obce 
          Ľuboš Stríž 


