
Zápisnica z 16. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa  
15. marca 2013  

 
 

Šestnáste zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Klokočov Ľuboš 
Stríž. Skonštatoval, že z počtu poslancov 9 je prítomných 8 poslancov, ospravedlnila sa pani 
Martina Michálková , čiže zastupiteľstvo je uznášania schopné. 
 
Voľba návrhovej komisie a overovateľov 
 
Návrhová komisia:  Pavol Dedič, Jana Foldinová 
Overovatelia:   Jarmila Tabačíková, Vlasta Kašíková 
Zapisovateľka: PhDr. Katarína Plešivčáková 
Hostia:           Mgr. Terézia Polková – spoločnosť BEST IN SR, s. r. o.  
                       Mgr. Pavol Lenhard – prevádzkový manažér - BIOMASA 
                       Jaroslav Svoboda –  firma : ESEL  TECHNOLOGIES, s. r. o. 
Občania:        Anna Gregorová 
                      Dušan Mudrík 
                      Mgr. Mária Bieliková 
                      Mgr. Ľuboslava Mudríková 
              
              
Následne prečítal program rokovania OZ, opýtal sa prítomných, či má niekto doplňujúci bod 
do programu. Pán starosta doplnil do programu  OZ: do bodu 6  - Spoločnosť BEST  IN  SR 
 s. r. o. – prezentácia prevádzkovania sociálneho zariadenia v budove vo  Vrchpredmieri  
 / bývalá polícia/ - Mgr. Terézia Polková. Keďže poslanci nemali žiaden doplňujúci bod, 

program rokovania bol jednohlasne schválený. 

 
Obecné zastupiteľstvo schválilo program rokovania a  prijalo  uznesenie č. 223 /2013 
 
Bod č. 6 
 
Ľuboš Stríž – /starosta/ -  privítal p. Mgr. Teréziu Polkovú a poprosil ju, aby vysvetlila OZ 
podrobnosti o prevádzkovaní sociálneho zariadenia  vo Vrchpredmieri  / bývalá polícia / 
Mgr. Terézia Polková /hosť/ – oboznámila OZ  o tom, že má záujem o prenájom budovy 
Vrchpredmier /bývalá polícia/ na prevádzkovanie sociálneho zariadenia. Dalo by sa tam 
umiestniť 70 až 80 klientov a zamestnať cca 35 zamestnancov - z obce a bližšieho okolia 
- nie je to prvé zaradenie,  ktoré plánujú  zriadiť 
- má záujem budovu od obce Klokočov prenajať  na 50 rokov za 1 Euro mesačne 
 - plánujú zriadiť  3 takéto zariadenia: na Západnom Slovensku už majú budovu. Na  
Strednom  Slovensku – majú záujem o spomínanú budovu v Klokočove a na Východnom 
Slovensku ešte nemajú vyhliadnutú budovu  
Anna Gregorová /občan/  -  sa opýtala, aké sociálne služby budú poskytované v tomto 
zariadení  -  či tam budú  aj bezdomovci 
Mgr. Terézia Polková /hosť/ - v tomto okamihu ešte nevie, lebo v obci už bude zriadený 
domov pre seniorov od 1.6.2013 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/ – sa opýtala, aké výhody z toho bude mať obec 



Mgr. Terézia Polková /hosť/ - budú tam poskytované špeciálne sociálne služby, urobia si aj 
prieskum  
Jarmila Tabačíková /poslankyňa obce/ - sa opýtala, aké sociálne služby tam budú 
poskytované: štandartné, alebo nadštandartné  - či budú finančne dostupné pre našich občanov 
Mgr. Terézia Polková  - odpovedala, že obec bude mať z toho len výhody, stúpne  
navštevovanosť v obci, stúpnu príjmy podnikateľom, návštevníci sa v obci môžu aj ubytovať   
Ľuboš Stríž – starosta – sa opýtal, či  na základe finančných  nákladov v tomto zariadení     
si bude môcť dovoliť využiť  tento pobyt náš občan Klokočova  z dôchodkov, ktoré tu ľudia 
poberajú cca 300 Eur 
Mgr. Terézia Polková /hosť/ - odpovedala, že keď chcú niečo takéto zriadiť,  musia mať 
povolenie z VÚC a  zmluvu s VÚC a to by mali potom  dofinancovať. Ide o podnikateľský 
zámer 
Ľuboš Stríž – /starosta/ - sa opýtal, kedy by toto zariadenie sprevádzkovali 
Mgr. Terézia Polková /hosť/ - odpovedala, že treba tam veľkú rekonštrukciu budovy –
plánujú to tak do 2 rokov sprevádzkovať – v tejto budove bude vždy zriadené len soc. 
zariadenie – tento projekt predložila OZ už  pred 2 rokmi 
Ing. Tibor Michálek / poslanec obce/  -  poznamenal, že majetok v obci v podobe tejto 
budovy chátra, prikláňa sa k hociktorému  zámeru, len aby spĺňal potreby občanov, ale 
potrebuje viac informácii k tomuto zariadeniu a chcel by vidieť projekt. Je tu požiadavka 
prenájmu budovy na 50 rokov, odporúča OZ sadnúť si s právnikom a všetko zvážiť, aby sa 
toto zariadenie nezneužilo na iné účely      
Pavol Polka /poslanec obce/ - poznamenal, že v obci sa už buduje domov pre seniorov – je 
prispôsobený našim občanom bude tam aj denný stacionár, to nám zatiaľ stačí. Teraz 
začíname budovať aj byty pre ľudí, treba tento zámer ešte zvážiť, je tam veľmi pekné 
prostredie   
Ľuboš Stríž – /starosta/ - do budúceho OZ poslanci zvážia tento zámer a potom sa rozhodne 
čo ďalej. Už od 1.6. 2013 sa nám otvára zariadenie - domov pre seniorov, budeme robiť 
všetko preto, aby sa našli ľudia  do tohto zariadenia. To, že sa nám zvýši zamestnanosť, to 
bude ďalšie plus do našej obce. Bude rád, keď sa všetky prázdne budovy, ktoré  takto chátrajú 
-  využijú. Bude robiť všetko preto, aby sa toto zriadenie zaplnilo. Mladí ľudia nemajú v 
súčasnosti čas na starších rodičov, možno príde čas, že rodiny radšej doplatia na  pobyt 
v takomto zariadení 
Ing. Tibor Michálek / poslanec obce/ - požaduje, aby p. Mgr. Terézia Polková pripravila a  
doložila návrh zmluvy - medzi obcou a tým, kto to bude prevádzkovať. Aby sa OZ vedelo 
rozhodnúť 
Veronika Haferová /poslankyňa – poznamenala, že  pred dvomi rokmi tu bolo prezentované 
na OZ ako zariadenie pre ľudí s alzhaimerovou chorobou. Na základe tohto projektu máme 
obavy, že naši občania si nebudú môcť dovoliť takýto pobyt 
Mgr. Terézia Polková /hosť/  – odpovedala, že  ten, kto tam bude chcieť mať niekoho 
umiestneného, tak si pobyt doplatí  - deti doplácajú, napr.  na rodičov  
Ľuboš Stríž – /starosta/ -  navrhol, že do budúceho OZ sa  pripravia podmienky a premyslí 
sa, čo sa doplní  ešte do zmluvy - potom sa budeme rozhodovať  
Mgr. Terézia Polková /hosť/ - poznamenala, že zaplatí právnika, aby  urobil  návrh zmluvy 
a zatiaľ nemá ošetrené, či má vôbec obec záujem prenajať túto budovu   
Ing. Tibor Michálek / poslanec obce/ -  poznamenal, že nemusí byť teda návrh zmluvy, ale 
nech predloží podmienky na tento zámer, aby OZ malo o čom  rozhodovať a vedelo o čom 
bude rozhodovať     
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/  - sa opýtala p. Mgr. Terézii Polkovej akú má firmu, 
a koľko rokov funguje  



Mgr. Terézia Polková /hosť/  – má firmu na čistenie a fungujú 15 rokov, je to s. r .o, má 
viacero živností 
Jarmila Tabačíková /poslankyňa obce/ - sa opýtala, či si nebudú po niekoľkých rokoch  
nárokovať na budovu 
Jana Foldinová /poslankyňa obce / – sa opýtala, či má už nejaké takéto zariadenie otvorené 
a či má už aj skúsenosti s fungovaním takéhoto zariadenia 
Mgr. Terézia Polková /hosť/ - odpovedala, že  ide otvárať takéto zariadenie na Západnom 
Slovensku  
Mgr. Terézia Polková /hosť/ -  poznamenala, že ak    do dvoch rokov nesprevádzkuje toto 
zariadenie, tak  budovu vráti obci 
Ľuboš Stríž – starosta  - požiadal, aby  mu p. Mgr. Terézia Polková  zaslala elektronicky 
projekt, všetky podklady aj podmienky  do 15. apríla a na  budúcom OZ sa rozhodne čo ďalej 
s budovou 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 224/2013: 
 
A/ B e r i e   n a   v e d o m i e  
Informáciu od p. Mgr. Terézii Polkovej o prevádzkovaní sociálneho zariadenia v budove  vo 
Vrchpredmieri  /bývalá polícia/  
 
 
B/  Ž i a d a  
Na základe prezentovaného zámeru vyzvať Mgr. Teréziu Polkovú  ohľadom prevádzkovania 
sociálneho zariadenia o elektronické zaslanie všetkých materiálov. Na základe tohto materiálu 
sa tento bod  zaradí do najbližšieho zasadnutia OZ    
Termín: do 15.4.2013 
Zodpovedný: Správa obce 
 
 
 Bod č. 5 
 
Ľuboš Stríž /starosta/ -  privítal p. Jaroslava Svobodu, ktorý navštívil obec Klokočov 
a urobil obhliadku, ako kúriť lacnejšie 
Jaroslav Svoboda  /hosť/ - .  
- ponúkol návrh,  že treba urobiť v bytovke vlastné kúrenie – pec priamo v bytovke 
- prepočítal: rok 2012 –  sa platí  24, 70 Euro za GJ rozdiel je 11 Eur za gigajoule, ako platia 
ľudia v bytovke,  kde robila táto firma kúrenie 
- doterajší kotol je stratový  
Ľuboš Stríž – /starosta/  – žiadal BIOMASU o preradenie do iného pásma – BIOMASA 
nevyhovela – platíme za teplo asi najviac, na rozvodoch tepla strácame min 40 % tepla. Všade 
kde vedú potrubia sú pásy, kde nie je sneh  
Mgr. Pavol Lenhard / BIOMASA /– majú aj iné obce urobené  rozvody.  
Dušan Mudrík /hosť/ – všetci sme boli ubezpečení, že nebudú žiadne straty, že budú 
kvalitne zabezpečené potrubia 
Ľuboš Stríž /starosta/ - sa opýtal, nech mu odpovie na otázku, či je terajší kotol 
predimenzovaný 
Mgr. Pavol Lenhard /BIOMASA / – odpovedal áno, je predimenzovaný  
Veronika Haferová /poslankyňa obce/ -  poznamenala, že obyvatelia bytového domu sú 
v koncoch, majú strach, že ak sa odpoja od BIOMASY, čo s nimi bude  
Jaroslav Svoboda  /hosť/ -  odpovedal: 



- máte  vybudovaný systém čo vám mal ušetriť za teplo a vy máte  najdrahšiu cenu. Cena za 
teplo je dvojnásobná, súčasný kotol veľmi žerie. nefunguje regulácia, všade kde vedú potrubia 
sú pásy, kde nie je sneh - 30 % tepla ide do zeme.  Až 40 % ste stratový na cene tepla, nie je 
tu riešená akumulácia, všetko teplo ide do komína. Pri obhliadke zistil: 
-  nevhodný kotol 
- strata na horkovodu 
- strata na regulácii 
Pri kalkulácii  vychádzal z cien tepla. Za teplo treba ušetriť – preto si ľudia dávajú kotle na 
pelety. 
Ing. Tibor Michálek / poslanec obce/ - podotkol, že nikto  nespochybňuje túto  kalkuláciu, 
obec zaujíma koľko platíme za teplo a ako zaplatiť menej za teplo 
Mgr. Pavol Lenhard / BIOMASA /–  sa opýtal  prečo nevypovie obec Klokočov  zmluvu s 
BIOMASOU 
Mgr. Ľuboslava Mudríková /občan/– poznamenala, že pred 7. rokmi jej bolo povedané, že 
pokiaľ túto zmluvu vypovieme, budeme platiť za teplo ešte pol roka po vypovedaní zmluvy. 
Nechápe  prečo nemajú v bytoch  namontované  merače, prečo si nemôžu regulovať teplotu 
sami 
- nepodpísali sme túto zmluvu s BIOMASOU, keď sme chceli elektrické vykurovanie,  bolo 
nám povedané, že nie je tu elektrický stĺp, teraz to nestíhame platiť, preto bojujeme, čo je aj 
logické  
Dušan Mudrík /hosť/  – dávali nám z BIOMASY do bytov merače a sľúbili že, z toho sa 
vyhodnotí, či je tento pec výhodný 
Ľuboš Stríž  /starosta/ - nás teraz zaujíma, čo bude nasledovať, ak odstúpime od zmluvy s 
BIOMASOU a  opýtal sa p. Lenharda, či nebudú rekonštruovať kotle, keď vedia v 
BIOMASE, že je predimenzovaný a nech obci   skúsia poradiť,  ako túto situáciu vyriešiť 
Mgr. Pavol Lenhard / BIOMASA /–  odpovedal, že kotle rekonštruovať nebudú 
Ľuboš Stríž  /starosta/ -  poznamenal: 
- mesačne platí obec  6307 Eur Biomase za teplo  
-  za to, že niekto nezvládol projekt, my musíme trpieť platbami za teplo  
navrhol:  
nech má škola, bytovky, a OÚ -  každý extra kotol  až je to spravodlivé a k  30. 6. 2013 
odstúpime od zmluvy  
Veronika Haferová /poslankyňa/ –sa opýtala, či  nie je možnosť vymeniť súčasný kotol za 
menší kotol 
 Mgr. Pavol Lenhard  / BIOMASA /– odpovedal, že sa nedá  dať menší kotol 
-  kotol je majetkom Združenia – keby sme ho   chceli odkúpiť musí byť na neho znalecký 
posudok 
Ľuboš Stríž – starosta  - obecný úrad by zaplatil stavebné úpravy odobratia kotla. Opýtal sa,  
koľko má súčasný kotol životnosť 
Mgr. Pavol Lenhard  / BIOMASA / - odpovedal, že má životnosť 8 rokov  
Alena Brezinová /pracovníčka obce/ - sa opýtala, že keď  máme najvyššiu cenu tepla a 
nebudeme v Združení, akú budeme mať cenu za teplo 
Mgr. Pavol Lenhard  /BIOMASA/  - odpovedal : vypovedajte zmluvu a za akých podmienok 
treba odstúpiť sa treba  dohodnúť 
-  je 6 mesačná lehota - po dohode môže byť aj iná lehota, keď sa vypovie zmluva, potom sa 
je ochotný o tomto baviť, treba poslať oficiálny list o vypovedaní zmluvy  
- sú dve možnosti: 1/ vystúpiť zo združenia BIOMASA 
2/ ukončiť zmluvu o dodávke tepla a objem fixných nákladov sa musí zaplatiť   
Jaroslav Svoboda  /hosť/  - navrhol, aby obec Klokočov v rámci dohody naďalej ostala brať 
od Biomasy pelety  



Pavol Dedič /poslanec obce/  - sa opýtal, koľko by stál nový kotol, ktorý navrhoval p. 
Jaroslav Svoboda   
Jaroslav Svoboda  /hosť/   - celá investícia by stála okolo  140 000 Eur, do 6 týždňov sú 
schopní namontovať nový kotol, kotol na OÚ by bol v cene  – 41630 Eur, kotol do školy 
v cene 71 570 Eur a samozrejme k tomu budú pripočítané ešte náklady na stavebné úpravy  
Mária Bieliková /hosť/  - poznamenala, že 740 Sk  za 1 GJ – platíme za teplo doteraz,  p. 
Lenhard po ľudskej stránke, tiež by ste sa mali brať na nás ohľad    
Jana Foldinová /poslankyňa obce/ – žiada  premontovať súčasný kotol za  menší kotol 
Pavol Polka /poslanec/ – navrhol, aby obec Klokočov  k 1.6. 2013 skončila zmluvu 
s Biomasou 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 225/2013: 
 
 
A/  S c h v a ľ u j e  
Vystúpenie zo Združenia Biomasy k 30.6.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      



Z Á V E R  
 
 

Starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.  
 
 
 
V Klokočove 15.03.2013 
 
 
Overovatelia: 
 
Jarmila Tabačíková  .................................. 
 
Vlasta Kašíková         .................................. 
 
 
 
 
 
          starosta obce 
          Ľuboš Stríž 


