
 
Zápisnica z 24. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa  

25. apríla 2014  
 

 
Dvadsiate štvrté zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Klokočov 
Ľuboš Stríž. Skonštatoval, že z počtu 9 poslancov je prítomných 7 poslancov, čiže 
zastupiteľstvo je uznášania schopné. 
 
Voľba návrhovej komisie a overovateľov 
 
Návrhová komisia:  Pavol Dedič, Jana Foldinová 
Overovatelia:              Ing. Tibor Michálek, Jozef Gacho 
Zapisovateľka: PhDr. Katarína Plešivčáková 
 
 
Ľuboš Stríž /starosta obce/  - následne prečítal program rokovania OZ, opýtal sa 
prítomných, či má niekto doplňujúci bod do programu zasadnutia OZ. Poslankyňa Vlasta 
Kašíková požiadala o doplnenie bodu – Ostatné : a/ prijať uznesenie k nepodpísanej Zmluve 
o nájme lesných pozemkov medzi Obcou Klokočov a Lesy SR, štátny podnik, OZ Čadca 
Poslanci nemali už žiaden doplňujúci bod, program rokovania bol jednohlasne schválený. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo program rokovania a prijalo uznesenie č. 314/2014 
 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ - Štátne lesy posielali na OÚ Klokočov list, zmluva 
o nájme lesných pozemkov nebola s nimi podpísaná, žiada, aby bolo k tomuto bodu  prijaté 
uznesenie a vysvetlené, prečo nebola táto zmluva podpísaná 
Ľuboš Stríž /starosta obce/ - odpovedal, že Štátne lesy mali v prenájme lesné pozemky na 
dobu 30 rokov.  Túto zmluvu sa rozhodol nepodpísať, lebo je pre obec nevýhodná. Obec si 
zabezpečí sama odborne spôsobilú osobu, ktorá bude zastávať naše záujmy. Ľuďom ostáva 20  
SK a 30 SK za kubík drevenej hmoty. Poradíme si aj bez Štátnych lesov. 
Jozef Gacho /poslanec obce/ - poznamenal, že tieto listy chodia aj súkromným vlastníkom, 
tiež to nepodpísali -  dohoda je na štyri roky -   Štátne lesy  to vyrúbu a potom im to vrátia 
 
Bod č. 5   
Jozef Gacho /poslanec obce/-  k uzneseniu č. 296/2014 poznamenal, že  sa tam bol osobne  
pozrieť u p. Čečotky a konštatoval, že cesta je opravená čiastočne, treba tam ešte naviesť dve 
autá materiálu. Taktiež sa pýtal na osvetlenie.  
Ľuboš Stríž /starosta obce/  - odpovedal, že  tam dá ešte drtený asfalt, má ho sľúbený  
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/– sa opýtala k uzneseniu č. 250/2014, či sú vypísané 
všetky dlžné faktúry - tie čo sú predložené  
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/ – odpovedala, že sú všetky vypísané od roku 2012 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – tvrdí, že nie sú zverejnené všetky  neuhradené faktúry 
– jedáleň, CVČ 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/ – faktúry sú vypísané podľa knihy došlých faktúr, len 
čo sa týka obce 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – žiada vypísať  aj ostatné faktúry 
Jozef Gacho /poslanec obce/ - sa opýtal, prečo sa nezaplatili faktúry p.  Kučavíkovi a zaráža 
ho, že CROSS – snežné skútre, tam by nemali byť náklady pre  obec, ale obec by mala z toho 



profitovať.  Prepočítal náklady na jenotlivé vozidlá a poznamenal, že najviac nafty ide do 
Tatry a Zetora Crystal. Navrhuje, aby sa tieto vozidla od jari do jesene využívali v čo 
najmenšom množstve, do nafty idú obrovské peniaze.  
Ľuboš Stríž /starosta obce/   – pracovníčka obce E. Stopková predložila tabuľku všetkým 
poslancom o spotrebe nafty, súhlasí, že  najväčšiu spotrebu má Tatra a snaží sa ju využívať, 
čo najmenej aj spoločne so Zetorom 162. Súhlasí, aby sa znižovala spotreba  nafty 
Jozef Gacho /poslanec obce/ – sa opýtal, či sa oplatí členstvo OCR Kysuce, členské 
príspevky sú vysoké 
Ľuboš Stríž /starosta obce/  – odpovedal, že oplatí, lebo p. Jakuš nám zaplatil už okolo 1000 
Eur za ubytovanie, dostávame zadarmo propagačné materiály, ide o  prezentáciu obce        
Jozef Gacho /poslanec obce/ - sa opýtal, či je už zaplatený odpad 
Ľuboš Stríž /starosta obce/  -  odpovedal, že  výmery sa robia do konca júna a kým výmery 
nie sú zaplatené, platíme odpad z nášho rozpočtu.  
Veronika Haferová /poslankyňa obce/ – poznamenala, že spotreba nafty je naozaj vysoká. 
Opýtala sa: „Kto eviduje spotrebu nafty?“  
Ľuboš Stríž /starosta obce/   – eviduje ju Elena Stopková, pracovníčka obce a každý príjem 
sa rovná výdaju. 
Veronika Haferová /poslankyňa obce/ – žiada, aby bolo v zápisnici uvedené, že za 
evidenciu nafty je zodpovedná Elena Stopková, pracovníčka obce   
Veronika Haferová /poslankyňa obce/ – poznamenala, že na internete sú zverejnené zlé 
poradia faktúr.  
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/ – odpovedala, že účtovníctvo je rozdelené, aby neboli 
dve rovnaké čísla, lebo by to nezobral program. Od 1 je – OÚ - hospodárenie, od 1000 začína 
podnikateľská činnosť. 
Ľuboš Stríž /starosta obce/  – informuje aj ohľadom faktúr – na schôdzi Biomasy bol aj 
právnik, ktorý to bude riešiť a bude k dispozícii. Je rád, že sú odpojené bytovky, ešte keby sa 
odpojil aj OÚ. Je zaznamenaná spotreba úniku tepla od školy k OÚ.  Toto potrubie je zle 
urobené, teplo uniká - zlá izolácia. Na OÚ je namontovaný nový merač – rozdiel je medzi 
meračom namontovaným v škole a na OÚ.  Najlepšie oddeliť sa od kotolne zo školy.   
Pavol Dedič /poslanec obce/- sa opýtal, či je vzťah s biomasou vysporiadaný, treba dať 
právnikovi, nech sa vzťahy s Biomasou vysporiadajú  
Ľuboš Stríž /starosta obce/ - na každý rok je podpísaný určitý odber tepla,  keď sa odpojíme 
od kotolne, nič sa nezmení, dá sa to právnicky vysporiadať. Sme stále členmi združenia 
Biomasy, máme ročnú výpovednú lehotu, záleží na nás, ako sa rozhodneme s vykurovaním 
Jozef Gacho /poslanec obce/ -  sa opýtal, či aj škola  zostane kúriť Biomasou 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/  – bolo by dobré, keby si škola vykurovala sama, je to  
výhodnejšie, v porovnaní s predchádzajúcim   palivom, boli na tom lepšie  
Pavol Polka /poslanec obce/– v škole je  nevýhodné ohrievanie vody – elektrické, opýtal sa 
prečo to nebolo riešené na začiatku – napojenie bojlera na Biomasu 
Ing. Tibor Michálek /poslanec obce/ – navrhol, že najlepšie je kúpiť nový moderný kotol do 
školy, náklady budú minimálne o tretinu nižšie 
Ľuboš Stríž /starosta obce/ – odpovedal, že kotol máme už 12 rokov.  V prípade výmeny 
kotla, žiadne obce nemajú urobený harmonogram výmeny kotla, náš kotol ide na 300%, lebo 
keď sa bytovky odpojili, má menší výkon a variabilné poplatky musíme platiť. Na OÚ volal 
jeden pán ohľadne kúrenia, môže sa pozvať aj na budúce OZ, môžeme skúsiť časť financií 
získať aj cez  projekty – na úsporu energ. palív 
Veronika Haferová /poslankyňa obce/ – poznamenala, že strata môže byť aj  v tom že sa 
vypína kúrenie a kotol stále ide  
Ľuboš Stríž /starosta obce/ – odpovedal, že  je merač v kotolni a merač je aj v našej budove 
-  je tam strata medzi jedným a druhým subjektom.  



Pavol Polka /poslanec obce/ - navrhol pripraviť ohľadne kotolne riešenie 
Ing. Tibor Michálek /poslanec obce/- je potrebné prepočítať, aké kúrenie by bolo lacnejšie. 
Osobne je za pelety hlavne z hľadiska ekológie.  
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – odpovedala, že kúrenie elektrické a plynové je úplne 
iné, nebolo by  také teplo ako z Biomasy,  chyba bola,  že sme dali kúrenie všetko dokopy 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/– navrhla zavolať p. Cudráka do školy, čo sa týka teplej 
vody, keby sa nato pozrel  
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k programu rokovania uznesenie č. 315/2014 a zobralo na 
vedomie: Správu o plnení uznesení prijatých na 22. zasadnutí OZ a na 23. zasadnutí OZ 
ako informatívnu 
 
 
Bod č. 6   
 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – poznamenala, že bola v hlavnej inventarizačnej 
komisii, nepodpísala inventarizáciu, lebo tam chýbali určité veci – boli tam nedostatky   
Ľuboš Stríž /starosta obce/  – odpovedal, že všetky pripomienky sú zaznamenané – na 
ďalšom OZ sa k tomu môžu vrátiť 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – poznamenala, že sa robili prístavby, nadstavby v 
škole, nie sú zaradené v inventarizácii a neodpisuje sa majetok 
– projekt mala vtedy sama škola –  škole nebolo jasné, kto má odpisovať majetok – prišla 
kontrola z ministerstva. Po porade, s nimi kto má odpisovať majetok sa dozvedeli. že ten,  
s kým bola podpísaná zmluva a vtedy bola podpísaná zmluva medzi školou a obcou 
Klokočov.  Ten musí zaradiť majetok do stavu a ten je povinný majetok odpisovať. Keď je 
zmluva podpísaná medzi obcou Klokočov a ministerstvom 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/ -  urobí sa dodatok do zriaďovateľskej listiny, od tej 
doby, čo prešli veci do správy školy,  od tej doby, ak sa urobili rekonštrukcie, opravy. Ak sa 
navýšila hodnota majetku, urobí sa dodatok k zriaďovateľskej listine medzi obcou a školou 
a dá sa im to do správy navyše – o tú sumu sa zvýši majetok  
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/  – upozornila, že zas po 5 rokoch príde kontrola, treba to 
riešiť 
Ľuboš Stríž /starosta obce/ – poznamenal, že treba si k tomu sadnúť -  obe účtovníčky a od 
r. 2002,  aby sa to dalo všetko na správnu mieru a dali budovy školy dokopy 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ - sa opýtala, či sú čakárne autobusov pripravené na 
vyradenie 
Ľuboš Stríž /starosta obce/ - odpovedal, že staré čakárne sú pripravené na zdemolovanie, 
čaká nás výmena ešte v Riečkach a Vrchpredmieri. Zástaviek bolo veľa – mali sme každú 
tretiu zadarmo, od nového roka je zadarmo každá štvrtá. Poveril pracovníčky obce p. A. 
Koniarovú a E. Stopkovú, aby nachystali všetko, čo sa týka nákladov za zástavky do 
budúceho OZ 
- je vymenených 11 zástaviek, suma bude ešte odpočítaná o sumu za šrot a je podaná 

žiadosť aj na VÚC, keby nám niečo dali 
Ing.  Veronika Gajdičiarová  /pracovníčka OÚ/  - vyjadrila sa k lesom zdedených do obce 
–  obec zdedila podiely v lesoch, podľa pracovníčky okresného úradu Čadca odbor 
pozemkový a lesného hospodárstva -  toto ocenenie podielov v lesoch, by bolo obtiažne, lebo 
platí stav parciel CKN. Kataster musí urobiť identifikáciu parciel a potom zas podľa bonity 
pôdy oceňovanie. Lesy sú v podieloch, momentálne sú založené v liste vlastníctva, ale 
ocenenie nie je.    



Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – treba sa poradiť aj s ostatnými obcami, či to majú 
zaradené v majetku a ako to zaradili 
Ľuboš Stríž /starosta obce/  – súhlasí, aby sa zistilo, ako to majú iné obce zaradené do 
majetku a ako postupovali 
Ľuboš Stríž /starosta obce/  - oboznámil OZ, že čo sa týka vojenského tovaru  navrhuje 
zvolať komisiu. Počas zimnej kalamity, obci bol darovaný vojenský tovar – treba ho rozdať 
obyvateľom. Tovar je ešte uskladnený - treba tovar oceniť.  
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – navrhla, že treba potom hodnotu, ktorá je tam daná, 
dať preč, zbytočne to navyšuje majetok - niečo za čo sa nezaplatilo  
Ľuboš Stríž /starosta obce/   - stretne sa oceňovacia komisia, ktorá to ocení a na základe 
výdajky sa to odpíše 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k programu rokovania uznesenie č. 316/2014 a zobralo na 
vedomie: Správu o výsledku inventarizácie majetku Obce Klokočov k 31.12.2013 s 
pripomienkami 
 
Bod č. 7  
PhDr. Plešivčáková K. /pracovníčka OÚ/ – oboznámila OZ o nedoplatkoch za komunálny 
odpad – 1724,68 Eur 
Ing. Veronika Gajdi čiarová /pracovníčka obce/  - oboznámila OZ nedoplatkoch na daň 
z nehnuteľností – 1924,28 Eur, pozemky – 52,44 Eur, daň za psa – 63,98 Eur 
Elena Stopková /pracovníčka OÚ/ - oboznámila OZ o nedoplatkoch za nájom – 901 Eur 
Anna Koniarová /pracovníčka OÚ/ - oboznámila OZ o nedoplatkoch na preddavkoch 
vykurovania - 452,36 Eur,  o nedoplatkoch za odber elektrickej energie – neeviduje sa  a 
nedoplatkoch za odber vody – 1276,71 Eur  
Ľuboš Stríž /starosta obce/  – poznamenal, že sa bude pokračovať vo vymáhaní všetkých 
nedoplatkov 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k programu rokovania uznesenie č. 317/2014 a zobralo na 
vedomie:  
A/ Správu o nedoplatkoch na DZN, na komunálnom odpade, vodnom, stočnom,  elektrickej 
energie, nájomnom a na kúrení  k 31.12.2013 
 
B/ ukladá  
Pracovníkom Obecného úradu Klokočov naďalej pokračovať pri vymáhaní nedoplatkov 
Termín: úloha stála 
Zodpovedný: správa obce Klokočov 
 
Bod č. 8   
PhDr. Katarína Plešivčáková /pracovníčka OÚ/ – upovedomila OZ o tom, že nakoľko sa 
niektoré prevádzky zrušili a boli zaradené do 5- ročného plánu prevencie, museli sa z tohto 
plánu vyradiť. Je potrebné schváliť na rok 2014 plán prevencie pre DHZ obce Klokočov  
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k programu rokovania uznesenie č. 318/2014  
Dobrovoľnému hasičskému zboru obce Klokočov plán prevencie obytných, hospodárskych 
budov a  garáži na rok 2014 
Osady: Riečky, Vrchpredmier, Moravské, Chatová oblasť Vrchpredmier 
Verejné budovy:  Potraviny Kornica, Mária Šuríková 
        Domov pre seniorov, Klokočov – Hlavice 
        Budova bývalej Okrasy Klín, Milan Žilka 
        Kaderníctvo Klokočov, Barbora Staníková 



        Budova bývalej školy Rybárie, Ing. Miroslav Hlad 
        Budova bývalej školy Riečky, Ing. Rudolf Mudrík, firma Offer 
 
Bod č. 9 
Ing. Gajdičiarová V /pracovníčka obce/ – oboznámila OZ o tom, že na OÚ bola prijatá 
žiadosť od F. Krištiaka. Nakoľko na zasadnutí  OZ dňa 7.3. 2014 bol uznesením č. 301/2014 
schválený zámer prenájmu časti pozemku CKN 6600 o výmere 1152 m2. Zámer bol 
zverejnený na úradných tabuliach obce a na  stránke obce. K zámeru bola podaná jedna 
žiadosť . 

Veronika Haferová /poslankyňa obce/ – poznamenala, že chýba jej tam geom. plán   
Ing. Gajdičiarová V /pracovníčka obce/  -  odpovedala, ž p. Krištiak má záujem o oplotenú 
časť pozemku 
Ľuboš Stríž /starosta obce/  - súhlasí s prenájmom, záleží na OZ akú stanoví výšku 
prenájmu, na akú dobu a geometrický plán s vytýčenými hranicami sa môže dať spraviť 
dodatočne.    
Jozef Gacho /poslanec obce/– navrhuje 150 Eur  štvrťročne nájom na dobu 5 rokov s 
možnosťou predĺženia,  tak ako to je v žiadosti 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce – poznamenala, tak aby tam bolo presne napísané tak 
ako je to v žiadosti - m2 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k programu rokovania uznesenie č. 319/2014 a schválilo:  
A/ Priamy prenájom časti pozemku CKN 6600 o výmere 1152 m2, druh pozemku – trvalý  
     trávny porast, vedený na LV 1876 Obce Klokočov, v kat. území Klokočov  p. Františkovi 
     Krištiakovi, bytom Hlavice 1152, 023 22 Klokočov, IČO 40139859  
     za účelom umiestnenia pracovných strojov, prípravy a uskladňovania palivového dreva  
     od 15.5.2014 na dobu 5 rokov s možnosťou predĺženia nájomnej zmluvy  
     za cenu štvrťročne 150 Eur. 
 
B/ u k l a d á 
     Zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 
     Zodpovedná: správa obce 
     Termín: do 15.5. 2014 
 
Bod č. 10 
 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/-  má výhrady a pripomienky k paragrafom: § 5, ods. 
č. 17.  - zo zákona nevyplýva každoročne overovať inventarizáciu a každoročne podávať 
správu, môže to dostať ako úlohu od OZ.  Každoročne správu dáva iba inventarizačná 
komisia. Inventarizáciu kontroluje, ale neoveruje. Kontroluje ju v zmysle plánu kontroly 
činnosti. Iba ak dostane úlohu uznesením OZ.  
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – odpovedala, že zákon to neukladá, ale my keď to tam 
dáme a odhlasujeme, tak to môže tak byť. Majú to aj v iných obciach 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/ – upovedomila OZ o tom, že niektoré obce to 
zaužívané majú z niekoľkých rokov dozadu, ale na školeniach – zo zákona bolo vysvetlené, 
že nemáme overovať každoročne, iba ak mi to OZ zadá,  ako úlohu 
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/ - oboznámila OZ o tom, že čo sa týka záverečného účtu, 
výročnej správy, inventarizácie - to overuje auditor, overí to účtovne. Potom podá správu 
a pokiaľ niečo nájde, napíše to do správy   
Ing. Tibor Michálek /poslanec obce/ – nadväzuje na p. Kašíkovú, či to myslí tak, že či tie 
súpisky majetku sedia fyzicky 



Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/  – odpovedala, že na to sú dielčie komisie, kt.  
dostanú účtovný stav a na základe toho stavu kontrolujú fyzicky, či tam niečo je 
Ľuboš Stríž /starosta obce/  – navrhuje, aby sa bod č. 17 vypustil  a dal sa do plánu 
kontrolnej činnosti kontrolórke na konci roka, kde to kontrolórka skontroluje a podpíše 
Mgr.Jarmila Šutá /kontrolórka obce/ - § 11, bod č.2  - priamy predaj - do 40000 Eur sa 
zvyčajne nerobí znalecký posudok – myslí si, že 333 Eur je malá suma. Priamy predaj sa 
nemôže uskutočniť – potom už len dražbou, alebo formou obchodnej verejnej súťaže. Priamy 
predaj je do 40000 Eur, nad je už priama dražba. Toto je v zákone. 
Veronika Haferová /poslankyňa obce/  – chce doplniť a opýtať sa, či podlieha predaj 
majetku schváleniu OZ 
Kontrolórka obce – odpovedala, že všetko schvaľuje OZ, aj podmienky, spôsob predaja, 
prenájmu v zmysle zákona o Obecnom riadení. Všetko podlieha schváleniu OZ. 
Pavol Dedič  /poslanec obce/ - navrhuje 5000 Eur 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/ - navrhuje 1000 Eur  
Elena Stopková /pracovníčka OÚ/- uviedla pripomienky k: § 12 ods. 6c/   -  nahradiť slovo 
prítomných slovom „všetkých“...rozhodne 3/5 väčšinou všetkých  poslancov  
doplniť: 
- § 18 bod č. 8) Spoločné a záverečné ustanovenia – Prílohu týchto zásad tvorí sadzobník 
stanovujúci minimálnu výšku nájomného, ktorú obec aktualizuje raz ročne k 1.1 príslušného 
kalendárneho roka. Sadzobník schvaľuje OZ. 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k programu rokovania uznesenie č. 320/2014 a schválilo: 
 
A/Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Klokočov a s majetkom štátu, ktorý 
obec užíva s úpravami 
 
B/ r u š í   
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Klokočov prijaté uznesením č. 173/2012 
zo dňa 26.10.2012   
 
Bod č. 11.  
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/ -  žiada OZ o súhlas na vykonávanie inej zárobkovej 
činnosti hlavného kontrolóra obce Klokočov, nakoľko od 1. apríla 2014 je zvolená ako nová 
kontrolórka v Kysuckom Lieskovci.  
Ľuboš Stríž /starosta obce/  -  u nás v obci pracuje 40 hodín mesačne, tak zbytok si môže 
niekde privyrobiť 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/ - sa opýtala, či ešte niekde inde nemá zárobkovú činnosť 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolórka obce/  - odpovedala, že zatiaľ nie  
 
        
Obecné zastupiteľstvo prijalo k programu rokovania uznesenie č. 321/2014 a schválilo: 
Žiadosť kontrolórky obce Klokočov č. 628/2014 zo dňa 22.4.2014   na  vykonávanie inej 
zárobkovej činnosti 
 
Bod č. 11b/ 
Ing. Gajdičiarová V. /pracovníčka OÚ/ - na obecný úrad bola doručená dňa 11.4. 2014 
žiadosť p. Júlie Madajovej o odkúpenie podielov obce v parcelách, ktoré boli vytvorené 
geometrickými plánmi.  Schválený odpredaj podielov bude slúžiť p. Madajovej 
k vysporiadaniu parciel v rámci projektu ROEP. Pôvodnú  žiadosť podával ešte v roku 2012 
jej manžel František, t.č. nebohý. Obecné zastupiteľstvo zámer odpredaja schválilo, cena bola 



stanovená na 0,50 eur za m2. Jedná sa o pozemky v blízkosti jej domu.  - je to dvojstupňový 
proces prerokovania, schválenie zámeru odpredaja, potom to visí 15 dní 

- chce si vysporiadať parcely v rámci  ROEPu, stojí tam  obec v niektorých podieloch 
Veronika Haferová /poslankyňa obce/  – cena jej bola schválená, ľudia v minulosti boli 
reálne podelení, bola reálna deľba, každý užíval svoj pozemok. Teraz si ľudia vysporiadavajú 
každý svoje a ostatní to prídu podpísať, ale finančne sa nevysporiadavajú. Navrhuje  
bezodplatný prevod, alebo úplne minimálnu cenu, ak chceme dodržať tú reálnu deľbu.   
Jozef Gacho /poslanec obce/ – navrhuje sumu 0,50 centov by sme mali nechať, z dôvodu, 
keď p. Madajová si dala požiadavku na tieto pozemky, tak s tou sumou zrejme musela v tú 
dobu súhlasiť  
Ľuboš Stríž /starosta obce/ – sú možno aj ďalší ľudia, ktorí chcú v rámci ROEPu 
vysporiadať si pozemky a pýtajú aj 2 Eurá. My, obec chceme dať niekomu niečo zadarmo 
a ľudia, čo si to majú jeden druhému podpísať, si podpisujú za peniaze.  
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ - navrhla, že keď ľudia idú niečo odkupovať, treba im 
povedať, aby sa OZ zúčastňovali, lebo my nevieme, aký má nato  názor ona 
Ľuboš Stríž /starosta obce/ - navrhuje  schváliť jednotnú sumu, aby v ďalších takýchto 
prípadoch sa odpredávalo za jednotnú sumu každému.  Navrhuje sumu 0,50 centov, aby sa 
dodržala  
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k programu rokovania uznesenie č. 322/2014: 
 

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/  Schvaľuje zámer  
Odpredať 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, z čoho na podiel Obce Klokočov pripadá 1356 m2 a podiely 
v parcelách CKN 9778/4 a 10223/5, ktoré parcele sú vytvorené GP č. 38/2012 ako 
diely od EKN parcele  č. 25951/2, zapísaná na LV 8106, z čoho na podiel Obce 
Klokočov pripadá 772 m2, spolu podiel predstavuje 2128 m2 v prospech Júlie 
Madajovej, rod. Jedličková, 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 č. 12 a/ 
 
Ľuboš Stríž /starosta obce/ - odpovedal, že nepodpísal zmluvu na prenájom lesných 
pozemkov medzi obcou Klokočov a Lesy SR Čadca z dôvodu, o ktorom sa už vyjadril na 
začiatku zasadnutia OZ a navrhuje prijať k tomuto bodu uznesenie. 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k programu rokovania uznesenie č. 323/2014 a neschválilo 
Podpísať Zmluvu o nájme lesných pozemkov medzi Obcou Klokočov a Lesy SR, štátny 
podnik., OZ Čadca 
 



Bod č. 12 b/ 
 
Ľuboš Stríž /starosta obce/ - oboznámil OZ o doručenom oznámení na OÚ od p. riaditeľky 
MŠ Klokočov Bc. Ingrid Časnochovej o počte detí v MŠ Klokočov zapísaných na rok 
2014/2015 
Pavol Dedič /poslanec obce/ - či by nemalo zmysel  na budúci rok, keď by aj bolo napr. o 5 – 
6 detí viac otvoriť o jednu triedu viac 
Ľuboš Stríž /starosta obce/ -  môžeme samozrejme o tom uvažovať 
Jozef Gacho /poslanec obce/ - prečo k 2.9. 2014  nebolo prijatých 6 detí 
Ľuboš Stríž /starosta obce/ -  deti sa berú na základe kapacity MŠ Klokočov 
a uprednostňujeme predovšetkým žiadosti z Klokočova 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k programu rokovania uznesenie č. 324/2014 a zobralo 
 na vedomie: 
Oznámenie o počte detí v MŠ Klokočov zapísaných na rok 2014/2015 
 
Diskusia 
Jozef Gacho /poslanec obce/  – koncom roka končí ROEP, sme iba v tretej etape, pýta sa kde 
stále tápeme a robia sa len dodatky a sú štyri etapy. Kataster si zobral firmu – Geodet Skalité, 
ktorá bude zisťovať, či tam niektorý z tých neznámych vlastníkov stál – resp. zisťuje, kto v 
tých parcelách  stojí. Kataster mal posielať už výpisy, stále nič – má obavy,  či to ľudia stihnú 
si dať do poriadku, keď to začnú posielať  napr. koncom augusta 
Ľuboš Stríž /starosta obce/  – od r. 2010 je ROEP. Len 180 žiadostí bolo za 4 roky, je to 
veľmi málo 
Jozef Gacho /poslanec obce/  – KÚ si nevie   s týmito žiadosťami poradiť, má najatú firmu a 
tej firme treba platiť. Je to firma, ktorá vyhrala súťaž. Kataster je na mŕtvom bode v tejto 
tretej etape - ľudia si to nemôžu vysporiadať 
Ing. Gajdičiarová /pracovníčka OÚ/ - katastrálny úrad má firmu, ktorá vyhrala verejnú 
súťaž na spracovanie ROEPu.  Spracovateľ mal určitú lehotu, kt. sa predlžuje – malo to byť 
ukončené do konca marca, kde spracovateľ mal odovzdať správe Katastra  túto tretiu etapu – 
mala byť odovzdaná obci Klokočov, kde by bol zapísaný register vlastníckych práv, ktorú 
obec má už rozposielať - fotokópie 
Veronika Haferová /poslankyňa obce/ - KÚ, nemá s tým nič  spoločné,  nenajal si firmu na 
zhotovovanie geometrických plánov  
Jozef Gacho /poslanec obce/  - má to na starosti Ing. Kublová, naposledy keď sedeli 
v komisii, hovorila, že už to bude, apríl prešiel, a už je máj -  stále nič 
Ľuboš Stríž /starosta obce/  – napíšeme, že OZ žiada aj v mene obyvateľov, ktorí si dali 
žiadosti, že firma, ktorá to má na starosti, aby začala konať - dodnes neurobila, to čo mala 
Veronika Haferová /poslankyňa obce/ – tá firma nie je zamestnancom KÚ.  Treba jednať s 
pracovníkmi Ing. Kublovou a s p. Janíkom  
Jozef Gacho /poslanec obce/  – nejakým spôsobom sa im treba pripomenúť 
Ľuboš Stríž /starosta obce/ - navrhol napísať list, blíži sa koniec - prečo je zastavená táto 
etapa -  žiadať  o informácie,  ako to bude pokračovať ďalej 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ – p. Polka sľúbil, aj sa za to hlasovalo, že do p. Bajáka 
bude 1 svetlo, ktoré ešte nie je hotové. Už sa o tom predtým jednalo.  
Pavol Polka /poslanec obce/ - sľúbil, že sa tam pôjde pozrieť  
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ - upozornila na cestu od p. Tabačíkovej  po p.  Bajáka - 
spodná cesta. Je to obecná cesta, sú tam hrozné diery. Je to podnet od chatárov. Zájdite sa tam 
pozrieť, ak tam nie sú veľké náklady na to treba to opraviť 
Ľuboš Stríž /starosta obce/ - dá na cestu naviesť jemného štrku zo spodu a nato „lopušák“  



Pavol Dedič /poslanec obce/  - upozornil, že u Ondreja Dodka treba natočiť rozhlas, alebo 
namontovať novú trúbu, nie je tam nič počuť.   
Pavol Polka /poslanec obce/ – odpovedal, že tam treba dať novú trúbu 
Pavol Dedič /poslanec obce/  - aj čo sa týka cesty u Dodka, nie je tam síce zlá, ale treba sa ísť 
na ňu pozrieť. Sú tam aj prisťahovaní noví obyvatelia, ak by sa robil niekedy postrek. 
Navážať sa tam asi neoplatí.  Sú tam aj malé deti, budú chodiť do školy, aj neskoršie, treba sa 
tam pozrieť aj na osvetlenie  
Ľuboš Stríž /starosta obce/ - teraz prišla ponuka, že nemusíme ťahať káble, ale nad tým 
svetlom je senzor, ktorý sa nabije cez deň a v noci svieti. Ušetrilo by sa na stĺpoch, na 
drôtoch, žeby sme skúsili do niektorých takýchto lokalít toto svetlo umiestniť 
Pavol Polka /poslanec obce/- vie o tom, cena sa pohybuje okolo tých 100 eur, môže sa to 
vyskúšať 
Pavol Dedič /poslanec obce/- sa pýta, ako teraz funguje CVČ, keď zomrel p. L. Dorociak 
Ľuboš Stríž /starosta obce/- bude rád, keď do ďalšieho OZ poslanci popremýšľajú, čo ďalej. 
Dočasne je poverená Mgr. Mária Valčuhová a to do konca šk. roka, aby dokončila určité veci. 
Od  nového šk. roka sa rozhodne, či to bude jedno riaditeľstvo – čiže zlúčiť to pod ZŠ, alebo 
sa spraví nové výberové konanie na obsadenie pozície v CVČ. Chce, aby poslanci o tom 
popremýšľali, čo by bolo najvýhodnejšie. Zatiaľ všetko funguje ako doteraz. 
Pavol Dedič /poslanec obce/ -  sa pýtal koľko šlo peňazí na seniorov. Chce sa prihovoriť za J. 
Kapusňaka, či by sa mu niečo prispelo na bývanie – napr. zaplatiť vodu, kúrenie, alebo časť 
za nájom.  
Ľuboš Stríž /starosta obce/ – odpovedal, že si p. Kapusňaka veľmi váži, no za poslednú 
dobu sú jeho osobné skúsenosti také: postaral som sa o neho, ako o vlastného otca, mal všetko 
zabezpečené, p. Hanka sa o neho starala, opatrovala ho ako  najlepšie vedela – každý deň 
chodila s plačom, ako jej nadával.  
Pavol Polka /poslanec obce/   – žiada: 

- vyrúbať stromy Kornica smer Staník – vybíja Kornicu 
− vyrúbať stromy okolo Matúša Čečotku smerom do Litvíka 
− vyrúbať stromy Brisuda -Kyčery 
− klokočovské skálie vyrúbať stromy -  do spodu /do Kyčer/ 
− Čečotkovi natiahnuť nové senzorové svetlo 
− Kornica- rozvádzač vymeniť, je rozbitý, Klín – rozvádzač rozbitý, Hlavice – do Kyčer 

spolu vymeniť 3 rozvádzače, trúbu dať tiež na výdajku 
Ľuboš Stríž /starosta obce/  - odpovedal, že pracovníčka obce E. Stopková dá na výdajku 
rozvádzače, rozhlasovú trúbu a za odstránenie závad bude zodpovedný P. Polka 
Jana Foldinová/poslankyňa obce/ – sa opýtala na to, že svetlá vo Vrchpredmieri stále 
nesvietia, či sa to tento rok ešte spraví, či to je reálne 
Pavol Polka /poslanec obce/ - odpovedal, že hneď v pondelok sa nato pozrie  
Jana Foldinová /poslankyňa obce/  – žiada senzorové svetlo, či by sa nedalo dať, ako býva 
p. Staníková /upratovačka/,   aj ku Katke Marcovej 
Ľuboš Stríž /starosta obce/  - takéto odľahlé miesta skúsme poriešiť senzorovými svetlami,  
ušetríme stĺpy, drôty 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/  - žiada, či by sa dal dať rozhlas na Doroťanku, nemajú 
tam ani svetlo, ani cestu dokončenú, ani rozhlas 
Ľuboš Stríž /starosta obce/ – rozhlas  končí u Menšíkovej vo Vrchpredmieri, je to dlhá trasa, 
skúsiť to, čo je aj v Riečkach – bezdrôtový rozhlas – ak príde p. Mikula, pozrie sa, či by 
signál  prešiel aj na Doroťanku 
Jana Foldinová /poslankyňa obce/ - sa opýtala, čo s nedokončenou cestou smerom na 
Doroťanku. 



Ľuboš Stríž /starosta obce/ - odpovedal, že p. Kolářik tu bol pred troma týždňami dozadu, 
všetky cesty sme si prešli – kde sa našli výtlky, to že sa tam niekde dostala voda, nie je jeho 
vina. Stará cesta do Kornice, aj cesta pri Katke – je v pláne sa robiť  v ôsmom mesiaci, aj 
opravy, čo sú po záruke 
Pavol Dedič /poslanec obce/ – upozornil na cestu na Podjavorovú, sú tam dosť veľké diery, 
po pílu je ešte dobrá – ďalej sú diery, kde sa drží voda,  či by sa potom vyhladili  
Ľuboš Stríž /starosta obce/  - odpovedal, že cestári sľúbili drveného asfaltu 
Veronika Haferová /poslankyňa obce/  -  sa pýtala, či sa za 23000 Eur urobila len tá strecha 
a jedna stena v škole 
Ľuboš Stríž /starosta obce/- urobilo sa celé podbitie, farba, polystyrén. Firma, ktorá to 
robila, to nepodlepila tak ako mala – je aj fotodokumentácia. Polystyrén sa musel celý odtrhať 
– lepidlo spred 12 rokov nebolo tak kvalitné ako teraz, celé sa to šúpalo. Celý polystyrén, 
nová farba sa dávala, strecha sa opravovala, lešenie okolo celej budovy - žiadosť bola na 
34000 Eur, dostali sme 23000 Eur. Teraz v programovacom období 2014 – 2018  sa má celý 
program otvoriť, na čo sa môžu získať finančné prostriedky. 
Pavol Polka /poslanec obce/ – sú hrozné cesty v Groniku, tisíce kubíkov vyvezeného dreva,  
traktoristi nejazdia po ceste, ale po „sihlách“ Dajme tým prepravcom nejakú výzvu, aspoň 10 
Eur nech nám dávajú. Dať zákaz vstupu do 3,5 t vozidlám na mostík, a nepúšťať ich tam 
Ľuboš Stríž /starosta obce/- máme zákaz nad 7,5 t vozidlám na starej ceste do Kornice, do 
Vrchpredmiera 
Pavol Polka /poslanec obce/ - to čo vybudovali naši dedovia, všetko je zničené. Ako býva p. 
Žilka – všetko zničené. Priekopa za M. Žilkom - treba ju prekopať, aby voda nešla na cestu  
Jana Foldinová /poslankyňa obce/ - upozornila, že tam kde sa chodí k vodárni – tam sa to 
všetko vylieva na cestu, keď hodne prší –  je  tam malý odtok, ktorý nestíha 
Ľuboš Stríž /starosta obce/ - odpovedal, že dá priekopu prečistiť, dá tam o dva priepusty 
viac 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Z Á V E R 
 

Starosta  obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 
 
V Klokočove 25. 04. 2014 
 
 
 
 
Overovatelia: 
 
 Ing. Tibor Michálek ...................................................... 
 
 Jozef Gacho .................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
        starosta obce 
         Ľuboš Stríž 
 
 


