
 
Zápisnica z 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa  

26. apríla 2013  
 

 
Sedemnáste zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Klokočov 
Ľuboš Stríž. Skonštatoval, že z počtu poslancov 9 je prítomných 6 poslancov, ospravedlnili sa 
pani Martina Michálková, Jozef Gacho a Pavol Polka, čiže zastupiteľstvo je uznášania 
schopné. 
 
Voľba návrhovej komisie a overovateľov 
 
Návrhová komisia:  Veronika Haferová, Vlasta Kašíková 
Overovatelia:   Ing. Tibor Michálek, Pavol Dedič 
Zapisovateľka: PhDr. Katarína Plešivčáková 
 
Hostia:        Ing. Jarmila Krišťáková  - riaditeľka ZŠ 
                    Bc. Ingrid Časnochová – riaditeľka MŠ 
                    Mgr. Ladislav Dorociak – riaditeľ CVČ 
                     
 Občania :   Ing. Milan Kasák 
                    Jana Kobolková 
                    Anna Gulčíková 
                    Martina Čagalová  
 
Následne prečítal program rokovania OZ, opýtal sa prítomných, či má niekto doplňujúci bod 
do programu. Pán starosta a OZ súhlasili, aby v programe OZ bol doplnený bod č. 15 Ostatné:  
b/ správa komisie dopravy a výstavby 
c/správa z komisie životného prostredia  
d/ žiadosť p. Martina Janca 
e/ zámer a vyhlásenie ponuky priestorov na prenájom bývalého Second handu v Klokočove 
   
Zároveň p. starosta obce upozornil na to, že podľa plánu zastupiteľstiev malo byť v programe  
OZ zaradené : plán hospodárenia obce, inventarizácia za rok 2012 a taktiež stanovisko 
kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2012. Nakoľko pracovníčka OÚ je PN, tieto tri 
body budú zaradené do programu na ďalšom zasadnutí OZ. Keďže poslanci nemali už  žiaden 
doplňujúci bod, program rokovania bol jednohlasne schválený. 
 
Obecné zastupiteľstvo schválilo   program rokovania a prijalo uznesenie č. 226/2013 
 
Bod č. 5  
 
Ľuboš Stríž – /starosta obce/  – sa opýtal poslancov OZ, či sú pripomienky k správe o 
 plnení  uznesení z 15. OZ zo dňa 8.3.2013 a 16. OZ zo dňa 15.3.2013  
Obecné zastupiteľstvo nemalo k plneniu prijatých uznesení z 15. OZ zo dňa 08.3.2013 a zo 
16. OZ zo dňa 15.3.2013 žiadne pripomienky, 
- upovedomil OZ o tom, že bod 15 b/ - správa z komisie dopravy a výstavby ohľadom opravy 
hasičskej zbrojnice  bude zaradená do programu na ďalšom zasadnutí OZ.  



Veronika Haferová /poslankyňa/  – predložila správu  z  komisie dopravy a výstavby 
a žiada, aby bol oslovený p. Ježik – predseda urbáru k povoleniu na stavebno -úpravné práce 
na odvodnenie budovy hasičskej zbrojnice 
Ľuboš Stríž – /starosta obce/  - odpovedal, že pracovníčka OÚ Ing. Veronika Gajdičiarová, 
bude zodpovedná  za zvolanie predsedu urbáru na vydanie súhlasného stanoviska na 
pozemky, ktoré sú ich vlastníctvom  a na ďalšom zasadnutí OZ sa prerokuje postup. Táto 
pracovníčka bude taktiež zodpovedná za ohlasovaciu povinnosť, ktorú pripraví OÚ    
  
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 227/2013 a zobralo na vedomie: 
Správu o plnení uznesení prijatých na 15.  a  16. zasadnutí OZ za informatívnu 
 
Bod č. 6 . 
 
Ľuboš Stríž – /starosta obce/ - oboznámil OZ o tom, že je zodpovedný za ZŠ Klokočov 
a preto sa rozhodol o takýto krok, aby sa zlúčila ZŠ, MŠ a CVČ v Klokočove. Ministerstvo 
školstva núti samosprávy, aby šetrili finančné prostriedky. Či sa to urobí dnes, zajtra 
v budúcnosti to našu obec neminie. S touto myšlienkou sa zaoberajú aj iné okolité obce.  
V roku 2016 bude v I. triede 9 detí, demografický vývoj ide dole. Musíme sa k tomuto 
problému postaviť. Keď sa postavia v obci bytovky tak pribudnú aj deti. Na Hlaviciach máme 
novú bytovku a nemáme tam ani jedno dieťa. Počet detí klesá a my sa musíme na takúto 
alternatívu pripraviť. Naša škola je najmodernejšia na Kysuciach a musíme si ju udržať, takú 
aká je, ale  musíme mať peniaze. Na základe zápisu zo  školskej rady, s niektorými názormi 
nesúhlasí, lebo v zákone 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov nie je uvedené, že ak dôjde k zlúčeniu školy, tak 
učiteľom končí pracovný pomer a musia mať vyplatené odstupné. Ak dôjde k zlúčeniu ZŠ 
s MŠ a CVČ Klokočov, bude jeden riaditeľ a budú len zástupcovia. Kto si tento zákon čítal, 
tak zistí, že to nie je žiadna tragédia. Nedoplatia nato žiaci, ale riaditelia. Ušetrilo by sa 
finančných prostriedkov: cca milión slovenských korún -  41 699 Eur – t. j. úspora riaditeľov 
na platoch, ktoré v budúcnosti budeme potrebovať.  Týka sa to len riaditeľov a zamestnancov 
sa to vôbec netýka, zamestnancov sa to bude týkať až vtedy, keby sa znížil počet žiakov v ZŠ. 
Bude vyhlásené nové výberové konanie na riaditeľa školy a tiež sa bude voliť nová rada 
školy. Starosta tento bod navrhuje otvoriť až vtedy, keď  budú prítomní všetci poslanci na OZ, 
až sa k tomu vyjadria – dnešným dňom odmieta prijať nejaké uznesenie a navrhuje tento bod 
z programu rokovania stiahnuť. 
Milan Kasák /občan/  – zrušia sa 3 riaditelia a ostane 1, keď ostanú zástupcovia, tiež budú 
mať nejaký plat, hovorí sa o zlúčení  ZŠ s MŠ a CVČ  a obec má nachystané VZN o zrušení – 
zruší sa IČO, zamestnanci musia mať vyplatené odstupné.  Od 1.7. 2013 by museli  mať 
zamestnanci  nové pracovné zmluvy  a  škola by musela mať nový rozpočet. Už niekedy 
v minulosti navrhoval zlúčiť ZŠ s MŠ, keď sa robila nadstavba nad telocvičňou, ale starosta 
obce vtedy s týmto návrhom zlúčenia nesúhlasil a presadil, aby mala MŠ právnu subjektivitu. 
Školská rada nesúhlasí  s návrhom zlúčiť ZŠ s MŠ a CVČ. Všetci zamestnanci by mali potom 
dostať odstupné. Upozorňuje na to, že tento bod z programu nie je možné stiahnuť nakoľko je 
už program rokovania schválený  
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/ -  keď sa zrušia, tak prechádzajú práva na nástupcu -   
práva prechádzajú na nový vytvorený právny subjekt. 
Pavol Dedič /poslanec / – sa opýtal starostu, či má vedomosť o tom, koľko obcí  
na Kysuciach má skúsenosť so zlučovaním ZŠ s MŠ, CVČ   
Ľuboš Stríž – /starosta obce/ -  v obci Vysoká nad Kysucou chceli zlúčiť ZŠ v Kelčove,  
ale poslanci nesúhlasili. V obci Korňa chceli zlúčiť ZŠ a tiež poslanci nesúhlasili, lebo sa báli 



do toho ísť. Prepúšťať sa bude len vtedy, ak klesne počet detí v ZŠ. Treba zvýrazniť to, že nás 
to počká. Predpokladá, že v  roku 2018 viac ako  150 žiakov v ZŠ v Klokočove  nebude   
Pavol Dedič /poslanec / - máme najmodernejšiu školu, treba v obci urobiť ihrisko nalákať 
deti. Nechajme to tak, ako to je a netreba rušiť tohto riaditeľa v ZŠ.  Tento bod treba vyriešiť 
dnes a nie na budúcom OZ.  S týmto zlučovaním nesúhlasí a je proti zrušenia ZŠ,  MŠ a CVČ, 
lebo sa na tom neušetrí. Nesúhlasí, aby sa rušili riaditelia ZŠ, MŠ, CVČ 
Ľuboš Stríž – /starosta obce/  – zdôraznil, že škola sa neruší, len zlučuje, aby bol 1 riaditeľ, 
aby sme ušetrili. Príde doba, kedy to budeme musieť urobiť, toto je problém celého 
Slovenska. Pani učiteľka Mgr. Mária Jasenovská to v programe už v minulosti pri výberovom 
konaní navrhovala, aby bol len jeden riaditeľ.  Priznáva chybu že dal MŠ Klokočov právnu 
subjektivitu, už by to nikdy neurobil. Príde doba, kedy  to budeme musieť aj tak  urobiť.  
Je to na rozhodnutí OZ, či tento návrh príjme, alebo nie       
Ing. Tibor Michálek / poslanec obce/  - už v minulosti  navrhoval integráciu všetkých 
činností na OU- centralizáciu. Malo sa to hneď centralizovať už vtedy, nebola v minulosti 
taká zlá situácia ako je teraz. Centralizácia prebieha preto, aby sa ušetrili financie. Podporuje 
túto alternatívu. Zlúčením týchto inštitúcii nedôjde k ich zrušeniu, aby si to občania zle 
nevysvetľovali. Čo druhé obce navrhujú, nás nezaujíma, ako to majú vyriešené iné obce, to je 
neprofesionálne vyjadrenie. Plánovanie je výmysel západných rozvinutých trhových 
ekonomík. Nikto nehovorí, že súčasná riaditeľka ZŠ už nebude riaditeľka., ale nás zaujímajú 
podklady na ušetrenie. Poprosil, nech sa k tomu vyjadrí  poslankyňa Vlasta Kašíková, ktorá 
má v tom perfektný prehľad a postupne  nech sa k tomu vyjadrí každý jeden poslanec 
Vlasta Kašíková /poslankyňa/ - odpovedala, že s k tomu vyjadrí 
Mgr. Ladislav Dorociak /riadite ľ CVČ/ – oboznámil OZ o tom, že nie starosta, nie 
zastupiteľstvo, ale štát dáva ZŠ  finančné prostriedky. Bavíme sa o štátnom zariadení. 
V utorok bola porada v Gerlachove, súčasný minister školstva, nevie zagarantovať finančné 
normatívy pre ZŠ, SŠ, VŠ – výnosy daní pre obce. Máme výborné výsledky z CVČ –  CVČ 
sa zriadilo, aby bol prínos financií v obci, dnes máme v CVČ 117 detí , aby sme tu dotiahli 
peniaze. Súhlasí za zlúčením CVČ a MŠ so ZŠ a aby  sa volali: CVČ pri ZŠ a MŠ pri ZŠ 
v Klokočove. Musíme začať šetriť, zjednodušovať riadenie, lebo ak neprídu peniaze od štátu, 
obec ich nebude mať z čoho dať. Nikto nechce aby deti mali horší výchovno-vzdelávací 
proces. Treba začať pracovať na procese spojenia CVČ k ZŠ Klokočov. Trend je zlučovať 
a rušiť školy, z dôvodu šetrenia a súhlasí so zlúčením so ZŠ. Vo VZN sa nikde nespomína, že 
sa budú rušiť pracovné miesta   
Ľuboš Stríž – /starosta obce/ – v ZŠ sú vytvorené  lepšie podmienky pre deti, ako mali 
kedysi  a určite sa v ZŠ všetko zmenilo. Keď sa zlúčia ZŠ s MŠ,  s CVČ -  normatív na dieťa 
sa zvýši.  
Ing. Jarmila Kriš ťáková  - /riaditeľka ZŠ/  – finančná analýza, ktorá je predložená na 
zasadnutie OZ  je o platoch  riaditeľov v sume 41 699, 40 Eur – to sú tri platy riaditeľov a je 
to o dosť navýšené. Riaditeľ ZŠ, jeho  výška platu je určená podľa dosiahnutého vzdelania - 
podľa tarifného platu. Príplatok za riaditeľa- 12 percent, ostáva rovnaká. ZŠ musí mať svojho 
riaditeľa neušetrí sa nič – MŠ, CVČ musia mať zástupcov s predpísaným vzdelaním 
a s príplatkom za riadenie, tak ako to je aj teraz. Náklady na prenájom energie CVČ 
neuhrádza ZŠ a má len čiastočnú úhradu od MŠ. Znižujú sa počty žiakov v ročníkoch. Keby 
bolo aj 9 detí v triede, môže sa spojiť s inou triedou. Po preštudovaní zlúčenia – nevidí 
v zlúčení  subjektov  v súčasnosti žiadnu úsporu.  Riaditeľka školy musí mať vzdelanie – 
učiteľstvo pre MŠ.  Do budúcna  sa uvažuje o tom, že štát  nebude financovať na žiaka, ale na 
triedu. Možnosti sa budú hľadať  do r. 2016, to je ešte ďaleko. Ušetrenie na plate riaditeľov 
a ponechanie jedného, nie je žiadna úspora. Pokles žiakov s platmi riaditeľov nič nemá. 
 



Ing. Tibor Michálek / poslanec obce/   – poznamenal, že si  riaditeľka ZŠ mala pripraviť 
analýzu 
Ing. Jarmila Kriš ťáková  - /riaditeľka ZŠ/ - odpovedala, že jej nebola doručená oficiálna 
pozvánka na zasadnutie OZ  a nebola oboznámená ani s programom rokovania OZ. 
Vlasta Kašíková /poslankyňa/ - poznamenala, že bola za to, keď sa rušila MŠ Hlavice, lebo 
to malo  finančný efekt. Ale nesúhlasí so zlúčením ZŠ s MŠ, CVČ, lebo sa neušetria  finančné 
prostriedky – nevidí v tom žiadny efekt, ale vidí v tom iný zámer, ako financie. Ministerstvo 
školstva pripravuje zmeny vo financovaní, v túto chvíľu tento zámer nepodporuje – nevidí 
v tom ekonomický efekt. Keď sa zmení financovanie a uvidí v tom efekt, potom podporí tento 
zámer.  
Ing. Tibor Michálek / poslanec obce/   -  podporuje centralizáciu všetkých činností, ak to 
OZ spochybňuje, vyzýva ich, aby predložili relevantné dôkazy, prečo nezlúčiť  ZŠ-  
do budúceho OZ a potom môžu  o tom diskutovať. 
Ľuboš Stríž – /starosta obce/ -  pozvú sa kompetentní hostia do budúceho OZ, aby sme 
mohli o tomto  diskutovať a rozhodovať   
Milan Kasák /občan/  – pri takomto postupe, zrušení a znovu otvorení školy – vidí jasný 
zámer, aby sa zrušila školská rada 
 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 228/2013 a neschválilo: 
VZN č. 2/2013 o zrušení Základnej školy Klokočov Ústredie č. 976, Materskej školy 
Klokočov Ústredie  č. 976 a Centra voľného času Klokočov Ústredie č. 976 a následne 
o zriadení Základnej školy s materskou školou Klokočov Ústredie č. 976, ktorej súčasťou je 
školský klub, školská jedáleň a centrum voľného času.  
 
 
Ľuboš Stríž /starosta obce/ - na výzvu návrhovej komisii, aby prečítala znenie uznesenia,  
poznamenal, že  od dnešného dňa bude formulovať uznesenia predseda návrhovej komisie 
Martina Čagalová /občan/  - opýtala sa, čo s kontajnerom u Pavlíka – Vrchpredmier 
potraviny – keď sa zoberie tento kontajner, ako to bude riešené, lebo k ich domom auto, ktoré 
zváža odpad z popolníc nevyjde  
Ľuboš Stríž – /starosta obce/ -  toto sa bude riešiť v bode 15 c/ , bohužiaľ v kontajneroch  
nachádzame aj to, čo tam nepatrí. Komisia životného prostredia rozhodla niektoré kontajnery 
na zimu zobrať a nahradiť popolnicami. Pred potravinami sa zabetónuje tyč,  každý tam bude 
mať svoju popolnicu na zámok . V zime tam bude kontajner naspäť.  
 
Bod. č. 7  
 
Ľuboš Stríž /starosta obce/ - oboznámil  OZ o tom, že treba ešte upovedomiť verejnosť 
o možnosti umiestnenia klientov do Domova pre seniorov, ktorý sa buduje v bývalej MŠ 
Hlavice. Boli zaslané aj oznámenia do okolitých obcí, aby sa prihlásili, ak by mal niekto 
záujem o umiestnenie do Domova pre seniorov.  Každý poslanec  sa  môže prísť pozrieť ako 
pokračujú stavebné úpravy v bývalej MŠ Hlavice 
Ing. Tibor Michálek / poslanec obce/    – poznamenal, že obec Klokočov nie je kraj pre 
Domov pre dôchodcov, nakoľko tu sa snaží každý dochovať svojich rodičov doma 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 229/2013 a schválilo: 
 
Prenájom majetku  a to nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území Klokočov 
časť Hlavice,  budova č.s.542 (budova bývalej MŠ), vrátane príslušenstva , postavená na 



parcele CKN č. 7195,  parcela CKN. č. 7195 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2196 m2 
a parcela  CKN č.7196 zastavané plochy a nádvoria o výmere 68 m2, zapísané na liste 
vlastníctva Obce Klokočov č. 1876, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ust. § 9a 
ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. O majetku obci v znení neskorších právnych 
predpisov 
subjetku (nájomcovi):  Zariadenie pre seniorov Dom sv. Alžbety Zákopčie, n.o., zast. Annou 
Vravníkovou, riaditeľkou ZpS, Stred 827, 023 11 Zákopčie, IČO. 42167787 
za účelom prevádzkovania sociálnych služieb -  Zariadenie pre senior a denný stacionár 
za dôvody hodného osobitného zreteľa sa považuje to, že nájomca bude v uvedenej 
nehnuteľnosti zabezpečovať sociálnu službu prednostne pre odkázaných občanov obce 
Klokočov  
doba nájmu:  na 20 rokov odo dňa uzatvorenia nájomnej zmluvy  
cena prenájmu uvedenej nehnuteľnosti 1 euro ročne  
 
 
Bod č. 8  
 
Ľuboš Stríž /starosta obce/ -  oboznámil, že je potrebné odvolať člena komisie dopravy 
a výstavby Moniku Brezinovú, nakoľko  už  nepracuje na OÚ a nahradila ju nová pracovníčka 
Elena Stopková, ktorá bude zároveň jej novým členom 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 230/2013 : 
 
A/  o d v o l á v a  
      Moniku Brezinovú ako člena Komisie dopravy a výstavby  
 
B/  v o l í 
      Elenu Stopkovú, zamestnankyňu OÚ,  za člena Komisie dopravy a výstavby     
 
Bod č. 9  
 
Ing. Veronika Gajdi čiarová /pracovníčka obce/ – informovala OZ o nedoplatkoch na 
daniach z nehnuteľností k 31. 12.2012, ktoré sú v sume 2 532,46 Eur, naďalej sa budú 
neplatičom zasielať upomienky. Taktiež informovala o nedoplatku za psov, ktorý je v sume 
56,80 Eur  
Ľuboš Stríž /starosta obce/ – poprosil, aby každý, kto niekoho videl, že odhodil psa, aby to    
nahlásil na OÚ. Pretože jeden odchyt psa stojí 50 Eur a od 1. 1. 2013 sa v našej obci 
uskutočnili už štyri odchyty psov   
PhDr. Katarína Plešivčáková /pracovníčka obce/ – informovala OZ o nedoplatku na 
komunálnom odpade k 31.12.2012, ktorý je v sume 2009, 71 Eur. Zasielajú sa priebežne 
výzvy a budú sa vykonávať aj exekúcie 
Anna Koniarová /pracovníčka obce/ – oboznámila OZ o tom, že neplatičov za vodu aj 
osobne  navštívila. Nedoplatok za  vodu k 31.12.2012  je v sume 1281, 20 Eur, z toho 1 
odberateľ má splátkový kalendár   
Ľuboš Stríž /starosta obce/ - upozornil na to, že ak do 30.6.2013  nezaplatia dlžníci za vodu, 
tak im bude pohrozené odpojením 
Elena Stopková /pracovníčka obce/ – informovala OZ o tom, že nie sú evidované žiadne   
nedoplatky za nájomné  
Ľuboš Stríž /starosta obce/  – pochválil pracovníčky OÚ, že vymáhajú nedoplatky 
 



 Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 231/2013 : 
 
 
A/ b e r i e   n a  v e d o m i e   
Správu o nedoplatkoch na dani z nehnuteľností, dani za psa, o nedoplatkoch   
 na komunálnom odpade, vodnom,  elektrickej energie, na nájomnom a  
 na kúrení k 31.12.2012  
 
 
B/ u k l a d á 
Pracovníkom Obecného úradu Klokočov naďalej pokračovať pri vymáhaní nedoplatkov 
Termín: úloha stála 
Zodpovedný: správa obce Klokočov 
 
 
Bod č. 10 
 
ZŠ 
Vlasta Kašíková /poslankyňa/-  predložila na OZ správu o hospodárení ZŠ a oboznámila OZ 
o čerpaní finančných prostriedkov za obdobie od 1.1. 2012 do 31.12.2012, zároveň požiadala, 
aby bola informovaná v časovom predstihu, ak má niečo vypracovať na zasadnutie OZ  
Ľuboš Stríž /starosta obce/ - odpovedal, že každý poslanec dostal plán zasadnutí OZ na celý 
rok 2013, ale bude sa snažiť, aby bola včas vždy informovaná   
 
Stav k 31.12.2012: 309 891,00 Eur  
 
MŠ 
Vlasta Kašíková /poslankyňa/-  predložila na OZ správu o hospodárení MŠ a oboznámila 
OZ o čerpaní finančných prostriedkov za obdobie od 1.1. 2012 do 31.12.2012 
 
Stav k 31.12.2012: 41 450,00  Eur  
 
ŠJ 
Vlasta Kašíková /poslankyňa /  - oboznámila OZ o čerpaní rozpočtu pre ŠJ a predložila 
správu o hospodárení za obdobie od 1.1.2012 do 31.12 2012 
 
Stav k 31.12.2012: 36 097,00 Eur  
 
Ing. Jarmila Kriš ťáková  - /riaditeľka ZŠ/  -  oboznámila OZ o tom, že poskytnuté  
finančné prostriedky z obce im nestačia, pokryjú len bežné výdavky. Uskutočnili sa úsporné 
opatrenia, znižoval sa v ŠJ  pracovný úväzok – jeden zamestnanec sa prepustil. Urobili sa  aj 
revízie elektrických zariadení, snažia sa šetriť. Normatívy sú všetky stanovené v zákone na 
žiaka. CVČ Klokočov od 1.7.2012 škole nedáva nič, funguje za nulové náklady.  
Ľuboš Stríž /starosta obce/ - má evidenciu  obedov v ŠJ - 90 obedov denne. Keby sa 
nestravovali pracovníci OÚ a VPP pracovníci, tak by bolo len 90 obedov  denne  
 
ŠKD 
Ing. Jarmila Kriš ťáková  - /riaditeľka ZŠ/ : oboznámila OZ o čerpaní rozpočtu pre ŠKD a 
predložila správu o hospodárení za obdobie od 1.1.2012 do 31.12 2012 
Stav k 31.12.2012: 14 175,00 Eur  



 
 
CVČ 
 Mgr. Ladislav Dorociak /riadite ľ CVČ/  - oboznámil OZ o čerpaní rozpočtu pre CVČ a 
o predložila správu o hospodárení za obdobie od 1.1.2012 do 31.12 2012 
Stav k 31.12.2012: 45 994 08 Eur  
- je tu snaha o šetrenie finančných prostriedkov, v súčasnosti funguje v CVČ - 10 krúžkov, 
minulý rok fungovalo 37 krúžkov. Znížil  sa počet krúžkov, už máme v nich len deti 
z Klokočova.  V minulosti bol normatív 190,00 Eur na jedného žiaka a postačoval nám na 
všetky náklady CVČ. Od r. 2013 platí normatív zhruba 60 Eur na  jedno dieťa. Poplatok je 
schválený vo VZN - 1 Euro mesačne, je s tým problém, lebo deti nechcú chodiť, keď musia 
zaplatiť. Žiada, aby tento poplatok bol na budúcom OZ zrušený 
Ak budú chcieť mať deti viacero krúžkov v CVČ, tak za každý musí zaplatiť. Treba hľadať 
riešenie, aby bol napr. len 1 cent. Tento rok sa neorganizovala ani Hornokysucká liga, kvôli 
peniazom – nemáme peniaze. Je s tým problém, lebo deti si musia hradiť cestu, ak chcú ísť na 
súťaž 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/  – nesúhlasí s tým, aby deti, ktoré reprezentujú školu  si 
musia všetko hradiť sami, aj cestu. 
Ing. Tibor Michálek / poslanec obce/   - vyslovil tri návrhy:  
a/ znižovalo sa nájomné podnikateľom. Navrhuje, aby sa zvýšil nájom podnikateľom v obci, 
alebo, aby bol stanovený na výšku, ako bol pred jeho znížením 
b/ aby sa poslanci vzdali odmien, aj členovia komisií, ktorí sú poslancami a tieto finančné 
prostriedky sa použili  napr. na potrebné náklady deťom v CVČ, alebo  na platenie 1 Eura na 
krúžky v CVČ 
c/ aby sa zvýšila cena vody v obci   
Tieto návrhy sú navrhnuté preto, lebo keďže obec nesmeruje ku centralizácii ZŠ, CVČ,MŠ 
tak je potrebné hľadať peniaze do rozpočtu niekde inde   
Anna Gulčíková /občan/- žiada kontrolórku obce, aby skontrolovala rozpočet a opýtala sa, 
prečo bolo financovanie CROSSU z rozpočtu obce  
Ľuboš Stríž /starosta obce/  – odpovedal, že na financovanie CROSSU bola získaná dotácia 
z ministerstva dopravy  
Ing. Jarmila Kriš ťáková  - /riaditeľka ZŠ/  – požiadala, aby sa zastávka v školskom areáli 
pri škole presunula na iné miesto  
Ľuboš Stríž /starosta obce/  – odpovedal, že to dá  do poriadku 
Jarmila Tabačíková /poslankyňa -  navrhla, aby táto zastávka slúžila ako kryt na popolnice, 
kde sa rušia kontajnery 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 232/2013 : 
Správu o hospodárení  za obdobie od 1.1.2012 do 31.12.2012 : 
 
ZŠ Klokočov – 309 891,00 Eur 
MŠ Klokočov – 41 450,00 Eur 
ŠJ Klokočov – 36 097,00 Eur 
ŠKD Klokočov – 14 175,00 Eur 
CVČ Klokočov – 45 994,08 Eur 
 
Veronika Haferová /poslankyňa/  – nesúhlasí so vzdávaním sa odmien poslancov, na 
zasadnutie OZ  si musí brať v práci dovolenku. V rozpočte CVČ bolo vyčlenené aj cestovné 
a nevie, prečo by si mali deti platiť na krúžkoch cestu. 



Vlasta Kašíková /poslankyňa/ – tiež s týmto návrhom nesúhlasí, je síce pekný, ale všetky 
organizácie majú rozpočet schválený a keď ho bude obec dodržiavať, tak bude postačujúci 
a mal by každému stačiť  
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo a neschválilo uznesenie č. 233/2013 : 
Zrieknutie ročných odmien poslancov v Klokočove, ktoré budú dané do jedného balíka 
a potom sa rozhodne čo s tým   
Toto uznesenie sa neschválilo 
 
Ing. Tibor Michálek / poslanec obce/ - na základe toho, že treba hľadať finančné 
prostriedky, navrhuje zvýšiť cenu vody v obci a peniaze nech sa použijú  napr. na budovanie 
 vodovodu. Žiada, aby pracovníčky OÚ zistili do budúceho OZ, aká by mala byť  cena vody, 
aby nebola obec v strate.     
 
 Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 234/2013 : 
 A/ ukladá 
 Spracovanie finančnej analýzy,  kde bude určená,  aká je strata vody na obecnom 
vodovode a na základe tejto  konkrétnej sumy  zaujme  zastupiteľstvo  stanovisko na 
budúcom OZ   
Termín: do ďalšieho OZ 
Zodpovedný: správa obce    
 
Ing. Tibor Michálek / poslanec obce/   - navrhuje  zvýšiť ceny nájomného podnikateľom v 
obci 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/ – reagovala na tento návrh, pretože tržby sú nízke 
a niektorým podnikateľským subjektom hrozí aj zatvorenie. Ak chceme zlikvidovať služby 
a obchody a netreba podkopávať nohy ľuďom, čo niečo robia v obci. Tak  teda zvýšme 
nájomné a v obci nič nebudeme mať. Môžeme byť radi, že niekto v obci podniká    
Ľuboš Stríž /starosta obce/  – každá  obec zvyšovala nájom, len v našej obci sa znížil. Komu 
sa v prenájme nepáči, môže ísť z priestorov preč. Vytvorili sa také podmienky pre 
podnikateľov, aby v obci  boli.  
Jana Foldinová /poslankyňa obce/ - Je tu drahé kúrenie,  znížil sa len o 5 Eur nájom. Mali 
by  byť podporované služby v obci.  V minulosti boli zle pomerané priestory na prenájom, tak 
obci ostali ešte peniaze – preplatky od podnikateľov 
Jarmila Tabačíková /poslankyňa/ - žiada kontrolórku obce, aby do ďalšieho OZ pripravila 
ako sa vysporiadala obec s preplatkami obce na kúrení, lebo potom môže byť podozrenie 
z neoprávneného obohacovania obce, pokiaľ sú nesprávne, na čo sme už v minulosti 
upozorňovali   
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo a neschválilo uznesenie č. 235/2013 : 
Zvýšenie nájomného pre podnikateľov v obci na tú hranicu, aké bolo pred jeho znížením  
 
Toto uznesenie sa neschválilo 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Bod č. 11 
   
Anna Koniarová /pracovníčka obce/ – oboznámila OZ o tom, že priemerná mesačná mzda 
v národnom hospodárstve sa zvýšila  na 805 Eur a doposiaľ mal starosta obce základný plat 
1594 Eur a aj  zvýšený o 18 %. Je na zvážení OZ, aký plat schváli starostovi obce 
Ľuboš Stríž /starosta obce/  – poznamenal, že 99 miliónov slovenských korún išlo do obce  
jeho zásluhou, je na rozhodnutí zastupiteľstva ako ho ohodnotia 
Pavol Dedič /poslanec /  –  je proti znižovaniu platu starostovi 
Ing. Tibor Michálek / poslanec obce/ -  je proti znižovaniu platu starostovi 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/ – je proti znižovaniu platu starostovi, súhlasí, aby sa 
zachoval doterajší plat starostu   
 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo  a schválilo uznesenie č. 236/2013 : 
 
Na základe zmeny priemernej mesačnej mzdy v národnom  hospodárstve za rok 2012   
plat starostovi obce Klokočov s účinnosťou od 1.1.2013 
a/  Podľa zákona  č. 253/1994 Z. z a ustanovenia § 4 ods. 1 v sume 1594 Eur a ustanovenia 
§ 4 ods. 2 vo výške 18 %, t. j. 287 Eur   
    
 
Bod č. 12 
 
Miroslava Menšíková /pracovníčka obce/ – oboznámila OZ o tom, že niektoré poplatky 
obce, by nemali byť uvedené vo VZN č. 3/2010 O správnych poplatkoch, ale obec  ich môže 
mať uvedené v sadzobníku. 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 237/2013 : 
OZ zrušilo:  
VZN Obce Klokočov č. 3/2010 O správnych poplatkoch za úkony vykonávané Obecným 
úradom a prenájom majetku obce a Prílohu č. 1 okrem časti: 

- 1. Poplatky v obecnej knižnici, ktoré sa presúvajú do Knižničného a vypožičného 
poriadku obecnej knižnice v Klokočove  

- 5. Prenájom majetku obce a Doplnok č. 1 k VZN, ktoré sa presúvajú do Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom obce Klokočov   

 
Bod č. 13 
 
Ľuboš Stríž /starosta obce/  – p. Mgr. Terézia Polková predložila materiály k zámeru 
prenajať budovu Vrchpredmier /bývalá polícia/ a doložila aj návrh zmluvy. V zmluve sú 
uvedené aj komerčné účely a doba prenájmu 70 rokov  je veľmi dlhá. 
Veronika Haferová /poslankyňa/  - je to strašne dlhá doba, budovu by sme v podstate 
darovali  
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo  a neschválilo uznesenie č. 238/2013 : 
 
Zámer prenajať nehnuteľný majetok obce Klokočov: 
 Budovu  bývalého  KR PZ, Vrchpredmier  č. s. 966  na  parcele  CKN  5088  a  príslušenstva                                           



 CKN 5088 – 2310 m2 – zastavané plochy a nádvoria, CKN 5089/2 – 457 m2 – zastav. plochy a       
 nádvoria,   CKN 5155/2 – 100 m2 – zastav. plochy a nádvoria, zapísané na liste  vlastníctva 
 č. 1876   
 
 
Ing. Tibor Michálek / poslanec obce/  –  o budovy, ktoré sú majetkom obce, nie je 
v súčasnej dobe  záujem a preto, keby prišiel hocikto a mal záujem o prenájom, podporí ho, 
lebo tieto budovy zbytočne chátrajú  
 
Bod č. 14 
 
Ľuboš Stríž /starosta obce/  – k žiadosti p. Miroslavy Šamajovej, ktorá žiada o zhotovenie 
prístupovej cesty.  Sme užívatelia  pozemku, máme súhlas od p. Šamajovej, treba túto žiadosť 
vybaviť hneď v pondelok. Zodpovedná: Anna Koniarová 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo  a schválilo uznesenie č. 239/2013 
Úpravu prístupovej cesty a prekopanie kanálu na základe žiadosti p. Miroslavy Šamajovej 
zo dňa 19.2.2013   
 
Bod č. 15 a/ 
 
Ľuboš Stríž /starosta obce/  – podal informáciu OZ o tom, že dňa 15.4.2013 bol zaslaný list 
o vystúpení obce Klokočov zo združenia BIOMASA, ale dodnes neprišla na tento list ešte  
žiadna odpoveď 
 
 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie uznesenie č. 240/2013 : 
Správu o BIOMASE   
 
Bod č. 15 c/ 
 
Ing. Veronika Gajdi čiarová /pracovníčka obce/ - predložila OZ správu z komisie životného 
prostredia zo dňa 17.4.2013, kde sa rozhodovalo o zrušení niektorých kontajnerov v obci, 
s tým že na zimu, by sa vrátili späť. Dňa 24.4.2013 bola vykonaná obhliadka v teréne za 
prítomnosti  Jána Fila a jedného zo šoférov zo združenia TKO Semeteš. Vyjadrenie 
k jednotlivým zrušeným kontajnerom a nahradenie popolnicami nám združenie TKO Semeteš 
zašle - potom bude predložené toto stanovisko na zasadnutie OZ   
Ľuboš Stríž /starosta obce/  - sú to úsporné opatrenia, aby sa znížili náklady na vývoz 
kontajnerov. Sú už objednané aj umelé kontajnery na plast, aj na sklo  
 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie uznesenie č. 241/2013 : 
Správu z komisie životného prostredia 
 
Bod č. 15 d/ 
 
Ing. Veronika Gajdi čiarová /pracovníčka obce/ - oboznámila OZ o žiadosti p. Martina 
Janca, ktorý žiada o preverenie parcely „ Klokočov Riečky  CKN 1370“, od koho nadobudla 
obec tento pozemok a prečo má viac m2,  ako má mať. V 90 -  tych rokoch bolo zrealizované 
letecké snímkovanie a obec má zapísanú  prístupovú cestu, rozdiel je 52 metrov   
Veronika Haferová /poslankyňa/  – poznamenala, že prečo je o 50 metrov viac zameraný, 
ako to obec  nadobudla. 



Ľuboš Stríž /starosta obce/ - navrhuje,  nech si urobí geometrický plán na svoje náklady a ak 
tam chce mať garáž,  nech si  novovytvorenú parcelu odkúpi 
 
Obecné zastupiteľstvo schválilo a prijalo uznesenie č. 242/2013 
Žiada pána Martina Janca, aby si na vlastné náklady vyhotovil geometrický plán na časť 
parcely CKN 1370 a potom si podal žiadosť o odkúpenie novovytvorenej parcele   
 
 
Bod č. 15 e/ 
 
Elena Stopková /pracovníčka obce/ -  oboznámila OZ o tom, že priestory bývalého  Second 
handu sú opäť k dispozícii od 1.5.2013 na prenájom a bolo by potrebné, vyhlásiť verejnú 
ponuku na priamy prenájom nebytových priestorov majetku Obce  Klokočov č. s. 962 
 
Obecné zastupiteľstvo schválilo a prijalo uznesenie č. 243/2013 
 
A. /  zámer prenajať nebytové priestory nachádzajúce sa na prvom nadzemnom podlaží v   
        budove OÚ Klokočov č. s. 962, (priestory bývalého Second handu)  o výmere 14,80 m2    
        podlahovej plochy 
 
B. /  vyhlásenie verejnej ponuky na priamy prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich   
       sa na prvom nadzemnom podlaží v budove  OÚ Klokočov č. s. 962, (priestory bývalého  
       Second handu)  o výmere 14,80 m2 podlahovej plochy 
 
 
C. /  termín podania návrhov na priamy prenájom nebytových priestorov do  31.05.2013 do 
       14.30 h do kancelárie 1. kontaktu  OÚ Klokočov 
 
 
 
Diskusia 
 
 
Jarmila Tabačíková /poslankyňa/ – sa opýtala, na to, že občania z Kornice sa informujú, 
ako sa majú dostať k hlavnej ceste, keď na ďalšom mieste je zákaz vstupu 
Ľuboš Stríž /starosta obce  odpovedal, že je to naďalej v súdnom konaní – zatiaľ neprišla 
žiadna pozvánka na miestne šetrenie z OS Čadca 
Jarmila Tabačíková /poslankyňa/ - žiada, aby bola opravená rúra u pána Polky smerom ku 
Tabačíkovej Emílii a tiež , aby boli opravené výtlky od p. Zigmunda - po p. Tabačíkovú 
smerom na Konečnú 
Ľuboš Stríž /starosta obce/ - odpovedal, že niektoré výtlky už boli zasypané kamienkami, 
ale je pozvaný p. Kolárik do našej obce a budú sa riešiť cesty a bude vyriešená oprava rúry 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/  – sa vyjadrila k  zakúpeniu  frézy do obce - má svoj 
plán kontrolnej činnosti , keď bude mať záverečný účet skontrolovaný, dá stanovisko  
k záverečnému účtu.  
Ing. Jarmila Kriš ťáková  - /riaditeľka ZŠ/ -  požiadala starostu obce: 
– či, by bolo možné vyčistiť asvaltové ihrisko, keď sa čistia cesty v obci  
Ľuboš Stríž /starosta obce/ - táto požiadavka bola ihneď vyriešená a pracovník OÚ vyčistil 
ihrisko 



Ing. Jarmila Kriš ťáková  - /riaditeľka ZŠ/ - oboznámila OZ o tom, že  pergola v ZŠ je 
zaplesnená a je tam potrebné urobiť vetráky 
Ľuboš Stríž /starosta obce/ -  odpovedal, že firma KROSS to príde opraviť 
Ing. Jarmila Kriš ťáková  - /riaditeľka ZŠ/ - v areáli školy sa ide  robiť pieskovisko 
a preliezky, pýta sa, či  treba nejaký súhlas od  obce a či, by bolo možné pomôcť im pri 
presťahovaní ihriska 
Ľuboš Stríž /starosta obce/ -  odpovedal, že súhlas netreba a pri sťahovaní pracovníci OÚ 
pomôžu 
Ing. Tibor Michálek / poslanec obce/   – sa opýtal, ako bude vyriešený rozhlas u Zajacov 
Ľuboš Stríž /starosta obce/ - príde M. Sebechlebský na obhliadku do lokality u Zajacov,  
u Dodeka  a  bude  OZ informovať  
Ing. Tibor Michálek / poslanec obce/   - žiada, aby obec poskytla na webovej stránke 
umiestnenie banerov pre podnikateľov,  
Ľuboš Stríž /starosta obce/ - odpovedal, že tí ktorí majú záujem o banery na webovej 
stránke, treba to nahlásiť na OÚ a taktiež si môžu  umiestniť grátis banery vedľa OÚ ku ceste 
Ing. Tibor Michálek / poslanec obce/    - žiada, aby bola vytvorená na webovej stránke obce 
–  ďalšia záložka:  MŠ, ZŠ,CVČ 
Ľuboš Stríž /starosta obce/  - p. Pekár to skúsi na našu stránku umiestniť  
Ing. Tibor Michálek / poslanec obce/    - na minulom zasadnutí OZ žiadal od riaditeľky ZŠ 
určité doklady a tie mu neboli do dnešného dňa predložené. 
Ing. Jarmila Kriš ťáková  - /riaditeľka ZŠ/ - odpovedala, že kým bola prítomná na minulom 
zasadnutí OZ, nikto nič nechcel. Do dnešného dňa nedostala žiadnu  písomnú žiadosť 
o vyžiadaní podkladov. Informovala sa u právnika obce, ktorý ju upozornil, že ak chce 
poskytovať doklady školy, musí mať písomný doklad a účel, na čo majú byť poskytnuté. Sú 
veci, ktoré môžu byť poskytnuté, a sú veci, ktoré nemôžu byť poskytnuté 
- koncepciu rozvoja školy – môže predložiť na požiadanie všetkým poslancom, nielen 
jednému poslancovi. Treba ešte všeličo opraviť. Každý rok treba niečo urobiť za 
mimoškolské akcie, napr. vymeniť okná 
- pracovné porady – zápisnice- kontroluje ŠŠJ 
- smernice – požiarne - robil BOZP – preventivár, p. Valčuha všetko bolo v poriadku   
- špeciálny pedagóg - neposkytne žiadne doklady – sú tam osobné údaje o žiakoch       
- organizačný poriadok – všetky  vnútorné  normy sú  schválené na rade školy 
To nebude posielať, nech si  prídu  poslanci do nich nahliadnuť osobne 
- žiada o pomoc obce - o nejaký vzor smernice z obce, aby si to mohli podľa toho opraviť, tak 
ako má obec predstavu  
Anna Gulčíková /občan/  – chváli prístup p. riaditeľky ZŠ - jej prístup je profesionálny, lebo 
si zistila, čo môže poskytnúť a čo nie 
Pavol Dedič /poslanec/ - podotkol, že naozaj treba zvážiť, či  určité  interné veci a doklady  
môžu byť poskytnuté 
Ing. Tibor Michálek / poslanec obce/ - bolo by dobré urobiť v našej obci pasportizácii ciest.  
Nech urobí  starosta prvú  etapu- mapu a začne rokovať, bude to taký audit ciest v obci 
Ľuboš Stríž /starosta obce/ - odpovedal, že pozve odborníka na budúce OZ a vysvetlí, ako to 
urobí aj v iných obciach a oboznámi OZ o pasportizácii ciest 
 
Obecné zastupiteľstvo schválilo a prijalo uznesenie č. 244/2013: 
Zámer urobiť prvotnú pasportizáciu obecných komunikácii, na základe, ktorej sa v ďalšej 
etape vypracuje plán podrobnej pasportizácie obecných komunikácii  
 
 



Ing. Tibor Michálek / poslanec obce/ - chce písomnú správu, ako boli použité financie za 
zastupiteľstvá od neho a aj od p. Martiny Michálkovej, ktoré venovali ZŠ a MŠ. 
Vlasta Kašíková /poslankyňa/  – sú ešte na účte, ale spracuje do budúceho OZ písomné 
stanovisko. 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/ - smernica – jej tvorba je náročná, kto má, aký úsek 
na starosti, ten ju vypracuje, keď sa mení zákon, tak musí sa to sledovať a zmeniť aj smernicu 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/ - žiada, či by bolo možné, keby komisia dopravy 
výstavby urobila obhliadku  cesty k p. Pavlovi Muchovi, Kornica – treba ju opraviť. Nech sa 
vyrieši kontajner u vodárne, nech sú tam popolnice, alebo ho treba dať niekde vyššie  
Ľuboš Stríž /starosta obce/  - poveril komisiu dopravy a výstavby a komisiu životného 
prostredia vypracovať stanovisko k týmto požiadavkám  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Z Á V E R  

 
 

Starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.  
 
V Klokočove 26.04.2013 
 
 
 
 
Overovatelia: 
 
Pavol Dedič  .................................. 
 
Ing. Tibor Michálek  .................................. 
 
 
 
 
 
                                                                                                                      starosta obce 
          Ľuboš Stríž 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


