
 
Zápisnica z 25. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa  

20. júna 2014  
 

 
Dvadsiate piate zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Klokočov 
Ľuboš Stríž. Skonštatoval, že z počtu 9 poslancov je prítomných 6 poslancov, čiže 
zastupiteľstvo je uznášania schopné. 
Prítomní: Vlasta Kašíková 
     Veronika Haferová 
     Jarmila Tabačíková 
     Jana Foldinová 
     Pavol Polka 
     Pavol Dedič 
 
Neprítomní: Ing. Tibor Michálek 
         Martina Michálková 
         Jozef Gacho 
 
Voľba návrhovej komisie a overovateľov 
 
Návrhová komisia:  Vlasta Kašíková, Veronika Haferová 
Overovatelia:              Pavol Dedič, Pavol Polka 
Zapisovateľka: Mgr. Paula Pápolová 
 
Ľuboš Stríž /starosta obce/  - následne prečítal program rokovania OZ, opýtal sa 
prítomných, či má niekto doplňujúci bod do programu zasadnutia. Kontrolórka Mgr. Jarmila 
Šutá doplnila bod programu č. 7 o správu  nezávislého audítora. Bod č. 19 Ján Štefanka 
a manželka Terézia, Turzovka – Žiadosť o odkúpenie parciel CKN 9948 a CKN 9949 
a správa o hospodárení  CVČ  2013 boli odročené na ďalšie obecné zastupiteľstvo.  
Obecné zastupiteľstvo schválilo program rokovania a prijalo uznesenie č. 325/2014 
 
Bod č. 5   
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k programu rokovania uznesenie č. 326/2014 a zobralo na 
vedomie: Správu o plnení uznesení prijatých na 23. zasadnutí OZ a na 24. zasadnutí OZ 
ako informatívnu 
 
Bod č. 6   
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/ - v materiáloch bolo predložené stanovisko hlavného 
kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2013, bolo vypracované sumárne 
s ustanoveniami, a podľa zákona o rozpočtových pravidlách, boli dodržané všetky predpísané 
náležitosti, bol vyvesený 15 dní 
Veronika Haferová /poslankyňa obce– na minulých zastupiteľstvách sa nám vždy hovorilo, 
že sa nám odporúča zobrať úver, prečo sa to teraz zmenilo 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce-  stanovisko k úveru sa robí na predchádzajúce 
obdobie, minulý rok, keď som dávala stavisko k úveru, tak sa bral  rozpočet a financie, ktoré 
predchádzali r. 2012, v dlhodobom vývoji je aj úver zo ŠFRaB, a pri stanovisku k zobratiu 



ďalšieho úveru,  sa úver zo ŠFRaB neráta, toto je rátané aj so ŠFRaB, ale keď sa berie nový 
úver, úver zo ŠfRaB sa do toho neráta, ten by sa mohol kľudne zobrať 
Ľuboš Stríž /starosta obce/  - keby sme chceli iný úver, tak ten sa neodporúča zobrať  
Veronika Haferová /poslankyňa obce – úver zo ŠFRaB by sme boli teda boli schopní 
splácať 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/ - áno, je tam nízke úročenie – len 1% a spláca sa až 
po tých 2ch rokoch, a splácajú to nájomníci, ktorí tam bývajú 
Jana Foldinová/poslankyňa obce/– je riziko, že sa bytovka nenaplní 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/ - aj to je riziko, ale je výhodou, že úver je len 1% 
Ľuboš Stríž /starosta obce/  - už veľa krát tu bolo zvýšenie poplatkov, na ktoré obec dopláca. 
Sme tu pre ľudí, poplatky nezvyšujeme, znižujeme poplatky aj podnikateľom, podielové dane 
nám prichádzajú menšie, ako by mali - z podielových daní prišlo len 25 OOO eur, treba 
zaplatiť mzdy, elektriku, odpady. Kde nie je kontajner, ľudia si popolnice kúpiť nechcú -  
v prvom rade aby bol vyvezený odpad a čistá dedina. Je šiesty mesiac , odpady nie sú 
zaplatené a obec z  vlastného rozpočtu odoberá ostatným zložkám, aby bolo zaplatené za 
vývoz odpadu, inak za neuhradené faktúry hneď stopnú vývoz odpadu. Ďalšia vec je voda. 
My musíme povodiu váhu platiť aj za dažďovú vodu a  doteraz evidujeme aj nedoplatky za 
vodu ešte za rok 2013. Musíme povodiu Váhu platiť mesačne faktúru 400eur, len  za to, že 
prší. Navrhuje, aby odpis vody bol 2x ročne na úhradu takýchto faktúr 
Pavol Dedič /poslanec obce/ - nie je za, ale ani proti, aby sa voda odpisovala 2x ročne, len sa 
stretol s negatívnou reakciou od občanov na to, každý odpis je raz ročne 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/- bojovalo sa za to, aby bol odpis 1x ročne 
Ľuboš Stríž /starosta obce/  - mysleli sme, že bude stačiť odpis len 1x ročne, ale keď 
musíme platiť povodiu Váhu za nič na základe hlavného vodomeru do 400 eur za mesiac, 
platiť aj elektriku na čerpacích staniciach.  Elektrika sa platí zálohovo každý mesiac a každý 
si ju platí, a potom na konci roka je vyúčtovanie.  
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/- stále sa hovorí, že obec dopláca na vodu, na odpady, 
ale  za rok 2013 je voda v pluse 
Anna Koniarová /pracovníčka OÚ/ - celý rok sa presúvajú obecné peniaze do vody, odpis je 
až v októbri, vyfakturuje sa to a preto je to v pluse, ale inak celý rok dotuje peniaze obec 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/- rok 2013 je v pluse 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/ -  za minulý rok údaje o podnikateľskej činnosti je 
voda 712 eur v pluse 
Anna Koniarová /pracovníčka OÚ/- nedoplatky za vodu sú okolo 500-700 eur 
Ľuboš Stríž /starosta obce/  - takže sme v pluse možno 200 eur 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ - do kedy majú byť zaplatené dane a odpady 
Ľuboš Stríž /starosta obce/  - do 30.06. 2014 sú vystavené platobné výmery a ešte sme 
pristúpili aj k tomu, že nie všetci musia všetko naraz zaplatiť – do 30.06. môžu zaplatiť jednu 
polovičku dane a do 30.09. druhú polovičku. 
Pavol Dedič /poslanec obce/  – keď  ľudia zaplatia v decembri za odpad, treba odložiť tieto 
peniaze na odpad - uložiť peniaze tak, že sa z nich bude platiť odpad na budúci rok.  
Jana Foldinová/poslankyňa obce/  – ľudia naši nemajú robotu, začínajú chodiť sezónne až 
v aprílu, cez zimu sa nerobí, robia  na sezóny – všetky odpady, voda  sú naraz a preto je takáto 
odozva, že sa ľudia búria,  
Ľuboš Stríž /starosta obce/  – napr. v Turzovke tiež musí byť všetko zaplatené do konca 
júna, musíme platiť aj ostatné poplatky a keď občania prídu, že majú problém so splácaním, 
dáme splátkový kalendár. Vždy sa snažíme občanom vyhovieť. Bohužiaľ, sú aj takí, čo 
nemajú zaplatené ešte rok 2013 
Pavol Dedič /poslanec obce/ - – nepostrehol, že sa voda platí za rok dva krát, občania sa 
pýtali, prečo sa platí voda 2x, keď všetko sa platí raz ročne 



Veronika Haferová /poslankyňa obce - občania hovoria, že  nič neriešime len vodu, školu 
a odpad 
Jarmila Tabačíková /poslankyňa obce/ - či bude odpis prebiehať zas tým spôsobom, že 
pracovníci budú chodiť odpisovať vodomery a zas sa navýši aj spotreba pohonných hmôt 
Ľuboš Stríž /starosta obce/  – bude to urobené čo najlacnejším spôsobom, keď sa budú 
roznášať materiály ROEP, zároveň sa urobí odpis. Na minulom OZ sa to zrušilo, ale bola to 
chyba, chce aby s Vaším vedomím sa odpis vody bude robiť zas 2 krát ročne. Keď bude mať 
niekto problémy so zaplatením, nech príde a zaplatí to na dva razy 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – kapitálové príjmy od štátu – škola dostáva kapitálové 
príjmy, ktoré sú určené aj pre školu, prevádzkové náklady. Kontrolórka obce – pripraviť 
presný prepočet podľa podielových daní,  
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ –  prečo je všade v dokladoch havária strechy v sume 
23.000 eur. Prečo sa natierala stena, keď je písaná havária strechy. 
Ľuboš Stríž /starosta obce/– sa opýtal, či im zatekalo do školy okolo komína, či sa závada 
odstránila, či zatekalo okolo rímsy, či boli drevá okolo zhnité a či sa to vymenilo? Na budúce 
OZ zavolá p. Barčáka a ten to všetko vysvetlí 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/  - všetko videla a všetko je opravené a chce vidieť aj 
zmluvu, na čo boli tie peniaze určené 
Ľuboš Stríž /starosta obce – všetky zmluvy sú uverejnené na internete 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – prišli zmluvy, za čo boli peniaze použité, my už viac 
krát na tú strechu peniaze nedostaneme 
Pavol Dedič /poslanec obce/ - mal byť pozvaný na OZ aj p. Staník, či tie sklá v škole sú ozaj 
certifikované, lebo môže sa niečo stať, dieťa môže cez sklá preletieť, či sú ozaj certifikované 
Ľuboš Stríž /starosta obce/ – na budúce OZ bude prizvaný p. Barčák, p. Staník, ktorí to 
všetko vysvetlia 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – zasadnutie orgánov obce – komisie – na internete je 
zverejnené, že poslanci  prečerpali  rozpočet o 62,64%.  Pri porovnaní rokov, v roku 2013 sa 
čerpalo ešte menej finančných prostriedkov, prečo je tomu tak, žiada o vysvetlenie 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce – predchádzajúci rok 2012 bol zaplatený iba I. polrok, 
druhý polrok bol zaplatený až r. 2013, sú zaplatené  tri polroky, lebo dostávate odmeny 
polročne 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – rozpočet sa robí na kalendárny rok, tak prečo jeden 
rok dostaneme 1x a ďalší rok 3x 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce – v predchádzajúcom roku máte určite úsporu,  
pretože II. Polrok bol zaplatený v roku 2013 – zaplatené tri polroky za jeden rok 
Anna Koniarová /pracovníčka OÚ/ – výplata z decembra bola zaúčtovaná v januári 2013, 
december sa preklopil do januára 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/  – navrhla dať do novembra splatnosť, aby sa to potom 
stihlo zaúčtovať 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k programu rokovania uznesenie č. 327/2014 a schválilo 
stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2013 
 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce – poznamenala k nezaplateným faktúram, že faktúra 
240 z r. 2013 je uhradená  
Pavol Dedič /poslanec obce/ - v obci sme mali taký menší sviatok, naši chlapci bojovali 
o postup do tretej ligy 
Ľuboš Stríž /starosta obce/ - informoval poslancov, že pri ZŠ bude nové ihrisko 
Pavol Dedič /poslanec obce/ - sa opýtal Ing. Gajdičiarovej, koľko metrov2 je potreba na 
ihrisko hore na Kašanke 



Ing. Veronika Gajdi čiarová /pracovníčka OÚ/ - okolo 2500m2, ale sú tam aj neznámi 
vlastníci a v tom je problém 
Pavol Dedič /poslanec obce - bolo by veľmi dobré ihrisko pri ZŠ, ale radšej dať povrch – 
umelú trávu, na tvrdom povrchu by chlapci ľahšie prišli k úrazu a o našich chlapcov je veľmi 
veľký záujem 
Ľuboš Stríž /starosta obce/ - myslí si, že asfaltové ihrisko slúži skôr pre bicyklistov, napr. na 
autodráhy, ale nie na športovanie, výhodou je spevnená plocha. Majú prísť kompetentní ľudia, 
s ktorými sa bude jednať, a ak posúdia, že sa do parametrov zmestíme, bude veľmi rád , že 
spoločne aj s poslancami sa zámer podarí a bude tvrdo na tom pracovať 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/ - deti si to určite zaslúžia 
Ľuboš Stríž /starosta obce/ - vidí futbalistov pred školou trénovať a čím ďalej ich pribúda, 
tak sa im musia vytvoriť podmienky pre to 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/ - nemať tu Romana Koniara, tým deťom by sa nemal kto 
venovať, rozváža ich na vlastné náklady, venuje sa im, stará sa o nich  a taktiež  p. Sučíková – 
celý život deti k niečomu vedie a majú aj výsledky 
Ľuboš Stríž /starosta obce/  – dosť dlho robil pri futbale, taktiež aj Ján  Kapusňák, Pavol 
Polka, Ondrej Škerko. Roman Koniar je ozaj človek, akého ani v ostatných dedinách nájdeme, 
ako sa on deťom venuje, inak by sedeli doma pri počítaču. Je to moja priorita aby sa to do 
30.9. tento projekt uskutočnil.  
 
Bod č. 7A 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/ – prečítala z materiálov správu nezávislého audítora 
za rok 2013 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k programu rokovania uznesenie č. 328, IA/2014 a schválilo     
správu audítora za rok 2013 
 
Bod č. 7B 
Veronika Haferová/poslankyňa obce/– sa opýtala, či faktúra  44 OCR – členské pre rok 
2014 splatná do a potom je znova položka 97 – členské 2014 suma splatná, či to je to isté 
Ľuboš Stríž /starosta obce/  – vysvetlil – cestovný ruch Čadca – platí sa daň z ubytovania, 
kedy minulý rok nám p. Jakuš nám zaplatiť 500 eur, čo sa pokryli náklady za členské, teraz na 
Správnej rade, sa navýšil tento poplatok pre všetky obce, s tým že p. Jakuš rozšíril kapacitu 
ubytovania, poplatok za ubytovanie sa zvýši a druhý poplatok 50 eur za program Leader – 
združenie obcí Raková, Dlhá nad Kysucou, Zákopčie, Staškov, Podvysoká, Olešná a dajú sa 
získať finančné  prostriedky na propagáciu – letáky, kalendáre 
Veronika Haferová /poslankyňa obce/ - pozerala tabuľku za ostatné roky a klesla spotreba 
nafty v januári 2014 
Ľuboš Stríž /starosta obce/ - tento rok nebola až taká zima ako napr. v roku 2012. 
Pracovníčka má evidenciu spotreby nafty, vedie si evidenciu, koľko ktorý stroj spáli nafty  
Elena Stopková /pracovníčka OÚ/ - má hotovú k nahliadnutiu tabuľku spotreby nafty za 1. 
štvrťrok 2014, ďalší štvrťrok hotový nemá – nebol ešte ukončený a na sklade je 800l nafty 
Pavol Dedič /poslanec obce/– zdá sa mu veľa, toľko litrov nafty mať v zásobe toľko stojí 
liter nafty 
Ľuboš Stríž /starosta obce/ – jedno natankovanie Tatry je 150l, za jeden deň keď jazdí celý 
deň, minie 50l – keď napr. navážame cestu celý deň 
Anna Koniarová /pracovníčka OÚ/ – my keď máme lacnejšieho dodávateľa, vždy berieme 
naftu odrazu do barelu, lebo dovážame naftu zo Žiliny, nechodíme pre ňu, neprevážame nič 
Jarmila Tabačíková/poslankyňa obce/ – medzi neuhradenými faktúrami je dlhodobo dlh 
advokátskej kancelárie  
Ľuboš Stríž /starosta obce/ – je už dlh vyrovnaný 



Jarmila Tabačíková /poslankyňa obce/ - sa opýtala, kto obhajuje Biomasu 
Ľuboš Stríž /starosta obce/ – Biomasu obhajuje JUDr. Kasatkin, s tým, že pripravuje určite 
veci a tá strata bohužiaľ je na nás - strata medzi OÚ a ZŠ je 240000 Sk. Vtedy nebol taký 
kvalitný materiál a tá strata tam je a Biomasa nám ju účtuje. 
Jarmila Tabačíková /poslankyňa obce/ – či fakturovali  zmluvné teplo, hoci bolo 
neodobraté 
Ľuboš Stríž /starosta obce/ – za skutočne odobraté teplo sa účtovalo, spoločne aj s tou 
stratou a nikto zo správnej rady to nevie pochopiť 
Pavol Dedič /poslanec obce/– dokedy je zmluva s biomasou do r. 2018, chyba bola, že sa 
predĺžila zmluva, teraz sa nevyrieši nič, až keď skončí zmluva 
Pavol Polka /poslanec obce/ – teraz s tým nevyriešime nič 
Jarmila Tabačíková /poslankyňa obce/  - sa opýtala na právne zastúpenie v tejto veci 
Ľuboš Stríž /starosta obce/   - my máme jedného svojho právnika a v tejto veci nás zastupuje 
JUDr. Kasatkin, ktorého vybavil Ing. Tibor Michálek a neplatíme mu nič 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k programu rokovania uznesenie č. 328 /2014, 2A 
a prerokovalo záverečný účet obce za rok 2013 a č. 328/2014, 2B  a neschválilo  
záverečný účet obce a celoročné hospodárenie s výhradami - uhrádzať neuhradené faktúry        
a predkladať o akú sumu sa znížili záväzky obce 
 
Bod. Č. 18 
Ing. Veronika Gajdi čiarová /pracovníčka obce/ – podobný prípad ako u p. Madajovej, 
v materiáloch je k dispozícii aj prefotená mapa. V zmysle osobitého zreteľa – dvojstupňový 
proces odpredaja - zo všetkých  poslancov trojpätinová väčšina musí odsúhlasiť. Minule bolo 
p. Madajovej  odsúhlasených 0,50 centov 
MUDr. Viera Belková – sesternica p. Lukšu, ktorému  boli predané pozemky – okolie 
chalupy a pod chalupou  – lesné pozemky tam nie sú, aj keď sú takto zaevidované -  ústnou 
dohodou darované -  je to parcela vedľa domu, ktorá je skosená. Mama ju celý život užívala. 
Po p. Hrabinovej neboli žiadni dediči - zo zákona nemali dedičov, prešlo to na štát. 
O pozemky sa starali, kosili ich. Mama stala v podieloch v Madajových a naopak, p. Lukša to 
chce mať vysporiadané, inak obec na vlastné náklady geometrický plán, aby sa o to starala. 
On už časť pozemkov vysporiadaných má.  
Ing. Veronika Gajdi čiarová /pracovníčka obce/ – predložila prefotený snímok mapy, p. 
Lukša má písaný návrh k ROEPu, a potrebuje potvrdenie od obce, že nie je spoluvlastníkom 
ak sa schváli – postup ako u p. Madajovej – dvojstupňová proces ten dvojstupňový proces 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k programu rokovania uznesenie č. 338/2014 a  
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 parcele CKN   9795/2  , ktorá parcela 
je vytvorená GP  43344721-26/2012  ako diel od EKN 25957, v prospech p. Lukša Pavla, 
bytom Čeladná č. 592, okr. Frýdek Místek za cenu 0,50eura/m2 za účelom vysporiadania 
vlastníckych vzťahov. Dôvodom prípadu osobitného zreteľa, že pozemky sa nachádzajú 
v blízkosti rodinného domu č. 941, ktorý p. Lukša nadobudol od svojej tety Anny Polkovej. 
Obec Klokočov tieto podiely neužíva. 
 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/ – ohľadom k záverečnému účtu presne citovala 
zákon: Zákon o rozpočtových pravidlách, hovorí, že prerokovanie záverečného účtu sa končí 
jedným z výrokov: „Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad alebo Celoročné 



hospodárenie sa schvaľuje s výhradami, čiže záverečný účet schváliť s výhradami alebo bez 
výhrad“.  Ak sa schválilo  s výhradami – OZ povinné prijať opatrenia na nápravu nedostatkov 
– tak ako bol návrh Záverečný účet s výhradami -  úhrada faktúr, nenakupovať  a neprijať 
žiadne úvery 
Vlasta Kašíková/poslankyňa obce/ - sa opýtala, čo keď sa výhradu nebudú plniť 
Ľuboš Stríž /starosta obce/ – prídu podielové dane, zas sa z nich niečo zaplatí a snaží sa nič 
nenakupovať naviac, snaží sa niektoré veci riešiť aj sponzorsky 
Jarmila Tabačíková /poslankyňa obce/ – sa opýtala ohľadne mzdy, že či je prijatý nový 
zamestnanec do obce p. Horčičák, je to uverejnené aj na internete a či v Klokočove nebol 
niekto nezamestnaný 
Ľuboš Stríž/starosta obce/ – p. Horčičák je prijatý z Korne vrámci projektu – vykonáva 
absolventskú prax do 25 rokov a na túto pozíciu nikto z Klokočova nebol a z Klokočova 
máme prijatých 32 ľudí.  
Vlasta Kašíková/poslankyňa obce/– výhrada pri záverečnom účte - aby sa nezvyšoval dlh, 
faktúry sa stále navyšujú, prečo sa to robí, nesmie sa nakupovať 
Pavol Dedič /poslanec obce/– musíme počítať s tým, či sa bytovka obsadí, nie je to tu 
lukratívna oblasť, ak bytovka prejde, obec sa ešte viac zadĺži 
Pavol Polka /poslanec obce/ – 100% stojí bytovka – 40% nenavratná pôžička  a 60% 
s úrokom 1% a to nám tí ľudia splácajú. Na bytovke sa nemôže prerobiť, lebo ľudia to budú 
splácať 
Pavol Dedič /poslanec obce/ – sa opýtal, aká je hlavná podmienka, aby to ľudia splácali 
Ľuboš Stríž/starosta obce/  – máme tu dve bytovky – u Šuríka a naša bytovka. 6 bytov 
máme voľných – prišli tu bývať noví ľudia, na kt. sú podielové dane. Všetko čo tu je 
vybudované, ostane občanom Klokočova 
Pavol Polka /poslanec obce/  - bytovka je stavaná tak, že sú tam aj 1 izbové byty, DD mal ísť 
do Vrchpredmiera a je plný ten DD.  
Jana Foldinová/poslankyňa obce/– tí čo tu prišli bývať, neberieme na nich podielové dane 
ešte, oni nie sú tu prihlásení na trvalý pobyt 
Ľuboš Stríž /starosta obce/  - ak nájomca uzatvorí s nimi nájomnú zmluvu a dá im trvalý 
pobyt, tí ktorí si plnia svoje povinnosti, trvalý pobyt sa pridelí  
Jarmila Tabačíková/poslankyňa obce/– na Hlaviciach ponúknuť ten druhý byt na prenájom 
Ľuboš Stríž/starosta obce/ – ponúkali sme, ale je to bez kúrenia byt, skôr na letnú sezónu 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/ – k bytom a k úveru - mesačná splátka 1264, 88 eur   
– splátka na ŠFRB, príjem z prenajatia z bytov – 17290 zo všetkých bytov 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/ – keď obyvatelia riadne platia, nech sa im trvalý pobyt 
pridelí, a budú podielové dane 
Pavol Polka /poslanec obce/  – odpredaj bytu potom - zmluva o zmluve, kedy po 20 rokoch, 
kedy si ten človek byt môže byť za nejakú sumu odkúpiť 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/ – až po vyplatení úveru 
Ľuboš Stríž/starosta obce/ - sa vrátil k bodu č. 7 Správa o hospodárení obce, aby sa prijal 
návrh na uznesenie, s tým, že pani kontrolórka bude predkladať o akú sumu sa neuhradené 
faktúry znížili.  
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/- nemôže byť zodpovedná za správu obce, 
zodpovedný je starosta. Podľa zákona – záverečný účet sa prerokoval – schvaľuje a druhý bod 
ostane tak ako je – s výhradou 
 - bod, ktorý sa neschválil, ten ostáva, ďalej OZ  schvaľuje prerokovanie záverečného účtu, 
kde sú výhrady – splácanie záväzkov a úloha kontrolórke stále trvá – predkladanie splatených 
faktúr 
 
 



Bod č. 8 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – Správa o hospodárení - je to vypísané z čerpania, 
peniaze čo sme dostali cez obec, z školského úradu pre školu, celková dotácia  a plus ešte 
nejaké vlastné príjmy a refundácie z MŠ.  Mzdy sa čerpali ako sme mali 80% - na mzdy, vo 
výdavkoch sa robili veci – údržba  objektov, nová zrekonštruovaná špeciálne učebňa, stolíky 
uzamykateľné, aby im tam nikto nič nezobral, stále sa niečo rekonštruuje - materiál sa kúpil 
na kanalizáciu, na vodu. 
                                                            - MŠ – rozpočet navýšený - navýšil sa počet detí v MŠ – 
museli prijať novú pracovnú  silu na 4 mesiace– rozpočet sa navýšil, to bolo v septembri  
schválené . Kúpili sa učebné pomôcky, triedu dovybavovali 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/  - Žiadosť od p. riaditeľky na prázdniny, pani chce 
umiestniť dieťa z inej obce – bolo by treba zvážiť, či bude škôlka otvorená. Bolo by 
dohromady 10 detí, je to treba zvážiť 
Ľuboš Stríž/starosta obce/ – je za to aby bola otvorená, mamičky aj z ostatných obcí budú 
radi, že si môžu  umiestniť deti  a budú mať o starosť menej. Budú aj pionierske tábory, 
náklady nebudú až také vysoké, keď sa bude variť.  
Jarmila Tabačíková/poslankyňa obce/– či sa môžu presúvať deti z jednej dediny do druhej, 
keď je to len na jeden mesiac 
Ľuboš Stríž/starosta obce/ – riaditeľka má za úlohu zistiť, či je  možné takéto deti umiestniť, 
aby sa s tým zaoberala, ak je to možné tak vyhovieme 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k programu rokovania uznesenie č. 329/2014 a zobralo na 
vedomie  správu o hospodárení ZŠ Klokočov za rok 2013, MŠ 2013 
 
Bod č. 9  
Elena Stopková /pracovníčka obce/ – nedoplatky hlavne u nájomcov bytu, ktorí tam už 
niesú – pán čo sa vysťahoval. Všetky nedoplatky sa vymáhajú cez právnika.  
Ľuboš Stríž/starosta obce/ – stalo sa nedorozumenie, jeden  pán zmenil číslo bankového 
účtu - ten pán nás neinformoval o zmene účtu, takže  zas sa  nedoplatky znížili o nejakú sumu.  
Pavol Dedič /poslanec obce/  – dvojsečná zbraň, keď niekto prestane platiť, treba mu nájsť 
náhradné bývanie 
Ľuboš Stríž/starosta obce/ – my mu trvalý pobyt zrušíme a  prihlásime ho na OÚ. Zanikla 
povinnosť poskytnúť bývanie 
Anna Koniarová /pracovníčka obce/ – vo vykurovaní sú nedoplatky – okolo 534 eur  
Obecné zastupiteľstvo prijalo k programu rokovania uznesenie č. 330/2014 a zobralo na 
vedomie správu o nedoplatkoch , elektrická energia,  na nájom a kúrení  k 30.04.2014 ako 
informatívnu 
 
Bod č. 10 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/ – predniesla návrh plánu kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra na II. polrok 2014 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k programu rokovania uznesenie č. 331/2014 a schválilo    
návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra obce na II. polrok 2014 
 
Bod č. 11 
Ľuboš Stríž /starosta obce/ - z dôvodu ukončenia pracovného pomeru PhDr. Kataríny 
Plešivčákovej je navrhnutý nový člen komisie školstva, kultúry a športu – Paula Pápolová. 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k programu rokovania uznesenie č. 332/2014 a schválilo 
nového člena  Paulu Pápolovú do komisie školstva, kultúry a športu    
 



Bod č. 12 
Ľuboš Stríž /starosta obce/ - predniesol Spoločný program odpadového hospodárstva 
 – okolité obce by sa mali zaujímať, že skládka odpadu je už naplnená 
VlastaKašíková /poslankyňa obce/ – tam bola zmluva prijatá na 20 rokov, že to bude 
dostačujúce 
Ľuboš Stríž /starosta obce/ – tak plné kontajnery p. Valčuha ešte nevyvážal a keby tie smeti 
mali končiť v rieke, v lesoch, tak naša obec by bola Semeteš 2 a ľudia smeti kdesi dávať 
musia 
Veronika Haferová /poslankyňa obce/ – ľudia si myslia, že kontajnery pri obchode na 
plasty, sklo - to je vlastníctvom obchodu - a zdôrazniť, aby sa plastové fľaše stláčali 
Pavol Dedič /poslanec obce/ – separuje odpad a nevie si predstaviť koľko odpadu a v akej 
krátkej dobe, by bolo v popolnici dohromady 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k programu rokovania uznesenie č. 333/2014 a schválilo 
spoločný program odpadového hospodárstva do roku 2015 
 
Bod č. 13 
Anna Koniarová /pracovníčka obce/ – podľa zákona č. 253/1994 Z.z. v znení neskorších 
predpisov, sa schvaľuje starostovi obce plat, dávame aj preto, lebo sa zvýšila priemerná 
mesačná mzda na 824 eur, koeficiet pre obyvateľov ostal ten istý, ako vlani, podľa §4 
starostovi obce vychádza plat 824xkoeficient = 1632 – minulý rok podľa §4 ods.2 zákona č. 
253/1994 OZ zvýšilo plat o 18% 
Pavol  Dedič /poslanec obce/ – navrhuje, aby to ostalo tak, ako to je 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k programu rokovania uznesenie č. 334/2014 a schválilo plat 
starostu  Ľuboša Stríža obce Klokočov, s účinnosťou od 1.1. 2014 a)  podľa § 3 ods. 1 zák. 
č. 253/1994 Z. z.  -   1.632 eur, b) podľa § 4 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z. z. zvýšený o 18%   - 
294 eur celkom: 1.926 eur. 
 
Bod č. 14 
Ľuboš Stríž /starosta obce/ - nakoľko sa už k tomuto bodu diskusia viedla, poznamenal, že 
náklady čo sa týka odpisu vody sa nezvýšia, ak sú ľudia, ktorí majú problém so splácaním, 
splátky sa rozdelia na polovicu, vždy sme vyšli v ústrety, aj pri odpadoch. Bol na návšteve 
generálny riaditeľ povodia Váhu, bol mu napísaný list, že odmietame platiť za dažďovú vodu, 
kt. je zadarmo.  Za tie roky, čo platíme tento poplatok sa nerobila žiadna úprava riek – kde sa 
brehy zvážajú, kde sú poškodené mosty.  A prečo sa nedali do plánu činnosti opráv aj brehy 
riek – napr. spád oproti školy, oproti OÚ, vodu keď bola povodeň nepodmývalo. Tento rok 
začnú robiť úpravu na rieke Predmieranka. 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ - je za to, aby odpis vody ostal raz ročne, aj pracovníci 
budú mať menej roboty, nie je to až taká vysoká suma, ktorá by nás zachránila 
 
Pozn. K bodu č. 14 nebolo prijaté uznesenie, nakoľko to bolo len oznámenie 
 
Bod č. 15 
Ľuboš Stríž /starosta obce/ – o tomto bode sa viedla diskusia na začiatku . čo sa týka  
ZMOSu, odmietol zaplatiť faktúru, pretože nie je z toho žiadny úžitok   a napíšeme  do 
ZMOSu, že chceme vystúpiť 
Jarmila Tabačíková /poslankyňa obce/  - sa opýtala, čo ak bude  občianske združenie 
potom pýtať viac peňazí 
Ľuboš Stríž /starosta obce/ – teraz sa môžeme uchádzať o finančné prostriedky na 
propagáciu obce už do 5000 obyvateľov, predtým to bolo len nad 5000 obyv.  



Jarmila Tabačíková /poslankyňa obce/   – dodala, aby bola splnená podmienka, tých 50 eur 
– ročný poplatok  
Obecné zastupiteľstvo prijalo k programu rokovania uznesenie č. 335/2014 a schválilo 
 A/ Vstup a zaradenie obce Klokočov do verejno – súkromného partnerstva Občianskeho 
združenia: Miestna akčná skupina Krajšie  Kysuce   počas rokov 2013 – 2020  
 a spolupracovať na príprave a implementácii stratégie rozvoja územia Miestnej akčnej 
skupiny Krajšie Kysuce  
B/ schválilo ročný poplatok do občianskeho združenia Miestna akčná skupina Krajšie    
Kysuce vo výške 50 EUR 
 
Bod č. 16 
Ing. Veronika Gajdi čiarová /pracovníčka OÚ/ – z minulého zastupiteľstva bol schválený 
zámer odpredaja - dvojstupňový proces, teraz je návrh na uznesenie, že už schvaľuje priamy 
odpredaj z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle §9aods. 8 písm. e) – odpredaj 
podielov obce Klokočov, tento zámer bol vyvesený na obecnej stránke, na obecnej tabuli – 
treba schváliť  druhý stupeň 
Pavol Polka /poslanec obce/  -  sa opýtal, kto robí geometrické plány  
Ing. Veronika Gajdi čiarová /pracovníčka OÚ/ – oni na vlastné náklady 
Pavol Polka /poslanec obce/  – dodal, aby tie peniaze z odpredaja ostali vo Vrchpredmieru, 
mala by byť zásada, kde sa čo sa odpredá, aby tie peniaze ostali v tej časti obce 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k programu rokovania uznesenie č. 336/2014 a  
A/ schválilo  odpredaj 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 podiely obce 
Klokočov v parcelách CKN 9774/1, 9776/2, 9775/2, 9780, 9778/2 a 10223/3, ktoré parcele 
sú vytvorené GP 43344721-41/2010 ako diely od EKN parcele č. 25951/2, zapísaná na   LV 
8106  v prospech Júlie Madajovej, rod. Jedličková, Bytom Urbáškova 101, Bučovice za 
cenu 0,50 eura/m2 za účelom vysporiadania  vlastníckych vzťahov 
B/ uložilo  zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 
 
 
Bod č. 17 
Ing. Veronika Gajdi čiarová /pracovníčka OÚ/  – poslanci dostali v materiáloch kópiu 
v žiadosti o odkúpenie parcely, snímok prefotený priložený, orná pôda o výmere 207 m2, 
parcela na Hrubom Buku  - majú pozemok ohradený, starajú sa o neho 
Veronika Haferová  /poslankyňa obce/  - v 70 rokoch začali stavať, ten človek predal 
pozemok p.Varmusovi a obec MNV to musela zaplatiť a potom to dala do užívania im, obec 
nemohla dať určitú výmeru – zbytnú výmeru – v podstate bola zaplatená celá výmera rod. 
Škuľavíkovej, zbytnú výmeru obec už nemohla zdaniť, lebo to dávali do osobného užívania, 
a až potom prišiel zákon – kedy zbytok parcely ostal ostal na obci  
Ing. Veronika Gajdi čiarová /pracovníčka OÚ/   - v r. 2008 bolo schválené uznesenie, 
odpredaja pozemkov vo vlastníctve obce – tam bola schválená suma 10 SK, ak žiadateľ 
preukáže že v minulosti pozemok vlastnila ich rodina a nedostali za tento pozemok žiadnu 
finančnú náhradu alebo potom individuálne posúdenie. 
Pavol Dedič /poslanec obce/ - v žiadosti píšu, že to 30 rokov užívali – dať mu to za tú sumu, 
ako je v žiadosti 
Ľuboš Stríž /starosta obce/ - dať to tak, ako sa to urobilo aj ostatným v takomto prípade 
Ing. Veronika Gajdi čiarová /pracovníčka OÚ/   - ak sa to schváli – bude dvojstupňový 
proces – schvaľuje zámer odpredať parcelu z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
 
 



Obecné zastupiteľstvo prijalo k programu rokovania uznesenieč. 337/2014 a  
A/ prerokovalo zámer obce Klokočov odpredať 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 z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 8 
písm. e) zákonač. 138/1991 Zb.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov parcelu CKN 
8169 –orná pôda o výmere 207 m2, vedenú na LV 1876 v kat. území Klokočov za cenu  
0,33 eura /m2 . Dôvodom prípadu osobitného zreteľa je , že parcela sa nachádza v blízkosti 
rodinného domu č. 1100 a rodičia túto parcelu užívajú viac ako 30 rokov. Obec Klokočov 
túto parcelu neužíva. 
 
Bod č. 19 – odročené na ďalšie OZ 
Ing. Veronika Gajdi čiarová /pracovníčka OÚ/   - podal písomnú pripomienku k ROEPu, 
niektoré podiely sú ešte Československý štát MNV Klokočov – či to pripadá ešte obci – bude 
stretnutie na Katastrálnom úrade, kde to treba poriešiť 
 
Diskusia 
Jarmila Tabačíková /poslankyňa obce/ -  rodiny Žáková – v mene dcérky Natálky ďakujú –  
starostovi obce Ľubošovi Strížovi a poslancom obce, zúčastnených na 19 OZ  – Jarmila 
Tabačíková, Vlasta Kašíková, Veronika Haferová,  Ing. Tibor Michálek, Pavol Dedič, Pavol 
Polka, Jana Foldinová za schválenie príspevku v sume 500 eur a vzdanie sa jednej  finančnej 
odmeny z 19. OZ pre Natálku Krišťákovú. Peniaze boli  využité na rehabilitačnú liečbu v reh. 
centre v Ostrave. Prílohu poďakovania tvorí fotografia Natálky z rehabilitačného centra 
a faktúra o zaplatení – peniaze boli účelovo využité na to čo požadovali. 
– ďalej sa opýtala na zmenu vedenia stavebného úradu vo vzťahu stavebný úrad Turzovka 
a Klokočov 
Ľuboš Stríž /starosta obce/ – doteraz sa to robilo na dohodu, od 1.1. zo zákona musí byť 
trvalý pracovný pomer, môže to vykonávať odborne spôsobilá osoba s okrúhlym razítkom, 
týchto ľudí v okrese je len pár. Po niektorých veciach, ktoré s p. Jurgovou nastali, sme sa 
rozhodli že pracovný pomer s ňou skončíme s dohodou a bol oslovený odborne spôsobilá 
osoba – p. Čavajda – dlhoročný pracovník na stavebnom úrade. – dohodli sme sa na tej  istej 
sume, za akú pracovala p. Jurgová, že bude vykonávať túto činnosť a p. Gajdičiarová dá na 
internetovú stránku oznámenie o zmene – stavebný úrad je v zastúpení p. Čavajdom pre obec 
každý štvrtok 
Jarmila Tabačíková /poslankyňa obce/  – navrhuje zmenu  hranice obce Klokočov, aby 
nebola pod kopcom pod p. Brečťovou, ale na rozhraní Bila a Klokočov, pretože je to úsek 
častých dopravných nehôd , napísať na dopravný inšpektorát premiestniť značku na začiatku 
obce konečná, nakoľko obec na svojom zasadnutí prijala uznesenie kde dochádza k úseku 
častých dopravných nehôd.  
Ľuboš Stríž /starosta obce/- napíše sa na dopravný inšpektorát žiadosť, v spolupráci 
s okresnou správou ciest, premiestnili značku na začiatku obce Konečná – aby obec už 
začínala už tam, OZ  na svojom zasadnutí podala návrh  z hľadiska bezpečnosti, kde na tomto 
úseku dochádza k častým dopravným nehodám  
Pavol Polka /poslanec obce/ – napísať na dopravný inšpektorát, dať im podnet, že sa stala na 
tomto úseku nehoda, aby na tomto úseku merali 
Jarmila Tabačíková /poslankyňa obce/   – sa opýtala, prečo je v už v Kysuciach, na 
internetovej stránke vypísané výberové konanie na riaditeľa  CVČ, keď na minulom OZ je 
uvedené, že poslanci majú rozmýšľať, čo bude ďalej 



Ľuboš Stríž /starosta obce/ - musíme postupovať podľa zákona, keby sa neurobilo výberové 
konanie na riaditeľa, tak musíme urobiť výberové konanie na ostatných riaditeľov - musel by 
byť jeden riaditeľ, ktorý by zastrešoval MŠ, ZŠ a CVČ a do 1. septembra musí byť nový 
riaditeľ CVČ. Máme len dočasne povereného riaditeľa a do pol roka musí byť vymenovaný 
ďalší riaditeľ 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – ešte stále je čas vypísať výberové konanie,  ešte stále 
by sa dalo s tým niečo robiť, keby sa nič nenavrhlo a dúfa, keď už je výberové konanie na 
riaditeľa, obec by ho nemusela vypisovať, keby sa ešte nič neudialo a dúfa že tam bude na 
100% úväzok, lebo doteraz tam bol 
Pavol Dedič /poslanec obce/ – sa opýtal, či už je kandidát a čo ak sa nikto neprihlási 
Mgr. Jarmila Šutá  /kontrolórka obce/ - keď sa nikto neprihlási, musí sa vymenovať nový 
riaditeľ po pol roku, na poverenie zastupovania riaditeľa nový riaditeľ a nové výberové 
konanie 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/ - mal by sa zobrať riaditeľ na menší úväzok, aby sa 
ušetrilo 
Anna Koniarová /pracovníčka obce/ - podmienky sa vyberali ako sme dali, vo výberovom 
konaní sme neuvádzali či na plný úväzok 
Ľuboš Stríž /starosta obce/ - starosta nevyberá riaditeľa, ale je stanovená komisia 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ - sa opýtala, ktorí sú členovia komisie 
Anna Koniarová /pracovníčka obce/ - minule bola členkou spoločne s  M. Fujakovou, E. 
Stopkovou 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ - riaditeľ CVČ by sa mal vyberať na OZ 
Pavol Polka /poslanec obce/ - nesúhlasí, aby bol riaditeľ CVČ na 50% úväzok, ale na 100%, 
aby človek, ktorý tam bude sa staral riadne o deti  a poukázal nato koľko práce tam odviedol 
p. Dorociak. Nech tam je človek na plný úväzok. 
Anna Koniarová /pracovníčka obce/ - dodala, že riaditeľ si robí všetko sám, aj 
administratívu 
Pavol Dedič /poslanec obce/ – je zato, aby sa deťom niekto venoval a aby to bol človek 
aktívny  a opýtal sa, keby to robila riaditeľka MŠ  
Ľuboš Stríž /starosta obce/ - to by musela byť znova nová voľba riaditeľa ZŠ,  MŠ, CVČ 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – nemusela  by byť nová voľba, by sa rozšíril len 
subjekt 
Anna Koniarová /pracovníčka obce/ - chceli to tak urobiť, ale sa to neschválilo 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – neschválili to, lebo na jedného človeka by to bolo 
príliš veľa 
Ľuboš Stríž /starosta obce/ - riaditeľ by mal pre každý úsek svojho zástupcu a dodal, že tú 
funkciu by mohol zastupovať p. Papík, ale nevie či už spĺňa podmienku zo zákona mať 5 
ročnú prax a navyše má na Zákopčí už trvalý pracovný pomer 
Jana  Foldinová /poslankyňa obce/ – v prípade, ak bude viac uchádzačov, aby ich starosta 
obce prizval na komisiu a by sa aj dojednalo na aký úväzok, či na 50% prizval šetriť, keby sa 
to zlúčilo 
Ľuboš Stríž /starosta obce/  – keď sa bude zasadať s uchádzačmi, ktorí si podali žiadosť, 
zvolá všetkých, aby boli prítomní pri výbere riaditeľa CVČ, dalo by sa to na poobedňajšiu 
hodinu 
Jana  Foldinová /poslankyňa obce/  – či by nebolo možné, ako je starý cintorín čo hraničí 
s Furdanovou, vysekať to tam a vyčistiť a troška skultúrniť,  
Anna Koniarová /pracovníčka obce/  – robilo sa 3m široké za plot - vrchnú stranu 
Jana  Foldinová /poslankyňa obce/   – keby sa to tam celé vyčistilo 

 
 



 
Z Á V E R 

 
Starosta  obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 
 
V Klokočove 25. 04. 2014 
 
 
 
 
Overovatelia: 
 
Pavol Dedič .... ............................................................ 
 
Pavol Polka .................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
        starosta obce 
         Ľuboš Stríž 


