
Zápisnica z 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa  
16.decembra 2011  

 
 

Šieste zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Klokočov Ľuboš 
Stríž. Skonštatoval, že z počtu poslancov 9 je prítomných 7 poslancov, ospravedlnila sa pani 
Martina Michálková a Ing. Tibor Michálek, čiže zastupiteľstvo je uznášania schopné. 
 
Voľba návrhovej komisie a overovateľov 
 
Návrhová komisia:  Veronika Haferová, Jana Foldinová 
Overovatelia:   Jozef Gacho, Pavol Polka 
Zapisovateľka: PhDr. Katarína Plešivčáková 
  
 
Následne prečítal program rokovania OZ, opýtal sa prítomných, či má niekto doplňujúci bod 
do programu. Pán starosta doplnil do programu  OZ  - do bodu 13/ ešte 2 žiadosti od občanov 
obce Klokočov: žiadosť Ľubomíra Furdana - prenájom nebytových priestorov a žiadosť 
Milana Kasáka – preskúmanie paušálneho poplatku za odber vody. Keďže poslanci nemali 
žiaden doplňujúci bod, program rokovania bol jednohlasne schválený. 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k programu rokovania uznesenie č. 70/2011 
 
Prítomný na OZ : občan Klokočova pán Dušan Mudrík, nakoľko chcel objasniť svoju 
finančnú situáciu- má pohľadávky voči Obecnému úradu Klokočov, ale čaká splatnosť faktúr, 
nakoľko je živnostníkom a má problémy s platbami od firiem.  
Ľuboš Stríž – starosta - keďže p . Dušan  Mudrík má finančné nedoplatky. žiada, aby do konca 
budúceho týždňa - do piatku mal splatené všetky pohľadávky a faktúry, ktoré má voči obci.  
 
Jozef Gacho- /poslanec OZ/ : vie, aké sú problémy so splatnosťami faktúr, taktiež žiada do 
konca týždňa budúceho zaplatiť všetky faktúry    
 
Správa o plnení uznesení 
 
Vlasta Kašíková /poslankyňa OZ/ - poznamenala, že občania žiadajú, správu od súdneho 
znalca aj CD zverejniť na internet.  
Ľuboš Stríž – starosta - ten, kto by chcel aj CD, môže si ho vyžiadať  na Obecnom úrade 
a pracovníčka Obecného úradu Klokočov  Katarína Plešivčáková zverejní tieto správy na 
internet - termín: do konca budúceho týždňa. Zodpovedná Plešivčáková.  
Ľuboš Stríž – starosta – informoval, že pán riaditeľ CVC  Rosička – doložil správu o  činnosti 
CVČ - Rosička za školský rok 2010/2011. 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k programu rokovania uznesenie č. 71/2011 
 
 
Vlasta Kašíková /poslankyňa OZ - informovala, že  zasadali 2 komisie, ohľadom daní 
a komunálneho odpadu – dohodli sa na stanovisku, aby a znížili všetkým zariadeniam  aj obci 
podielové dane o 4% . 



chce podotknúť, že školám a MS, CVČ chýbajú financie a podľa zákona z prenesených 
kompetencie sa nesmú presúvať do originálnych kompetencií. Odpad – nech sa zoberú 
kontajnery z určitých oblastí a do budúcna, nech  je to s čím porovnať, či sa ušetrilo, či nie 
a preto poplatok za KO ostal bez navýšenia. Financie za odpad sú veľmi prečerpané.  Dane - 
úpravy na daniach sa nerobili. 
Ľuboš Stríž – starosta – čo sa týka tohto krátenia , súhlasí, dá sa uskromniť, platby ZŠ dostala 
menšie v poslednom mesiaci, nenabehli nám zo štátu podielové dane. Po novom roku 
zlepšenie finančnej situácie – môžeme získať odpredaj budovy, nakoľko nemáme šancu 
vybudovať domov pre seniorov. Tento rok musíme  hľadať vlastné príjmy, aby nám nechátrali 
budovy a nevrážali sme finančné príspevky, ide o vykurovanie , osvetlenie – budovy MŠ, ZŠ, 
Vrch Predmier - kasárne. Všade sú problémy  financiami za odpad  - sú aj v iných obciach. 
Skúšali sme kontajnery stiahnuť od p. Františka Čečotku, Jenoankovej, Okrasy – dali sme 
popolnice, pán Čečotka sa sťažoval. Najviac vývozu odpadu je v časti Vrch Predmier - 
Čečotka -5 kontajnerov,  najviac vývozu. Tieto kontajnery  na jar stiahnuť do chatárskych 
oblastí – či ich plnia chatári , či naši obyvatelia, Ak ich úplne stiahneme budú to ľudia sypať 
po priekopách , budeme mať čierne skládky. Budú kontroly námet do komisie životného 
prostredia do budúceho zastupiteľstva nájsť vhodné riešenia. Je otvorená nová skládka TKO – 
Semeteš, mali by sme ísť s poplatkami za odpad dole. Je rozdiel, kde náš občan a chatár – 
vlastník chaty platí len jeden poplatok. Dohodneme sa  na jednom poplatku pre chatárov. 
Jana Foldinová /poslankyňa OZ – súhlasí, nakoľko príde aj 10 chatárov na jednu chatu a tým, 
 majú aj veľa odpadu. 
    
Rozpočet:  
bod A/ 
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ/- do kapitálových príjmov – ide sa budovať vodovod  
do Janeskov, Kyčery, Zajacovia zvýši sa hodnota kapitálových príjmov o dotáciu 296 981 
Eur, celková hodnota  vodovodu so spoluúčasťou obce je 311 830,05 Eur   
JarmilaTabačíková /poslankyňa OZ/ – žiada, aby v novom rozpočte a našli financie na 
výmenu gumy na chodbe a vybavenia – stolov, stoličiek do zasadačky a možnosť  zavedenia 
ohrevu teplej vody v budove prevádzky  z vykurovacieho kotla /bojler/. 
 
Otázky: 
Vlasta Kašíková  /poslankyňa OZ/_ –  navrhla, že viac sa budú venovať čerpaniu  rozpočtu na 
celý kalendárny rok, lebo toto  je  čerpanie rozpočtu  len k 30.9.2011 
 
bod B/ rekapitulácia rozpočtu: 
Alena Brezinová /pracovníčka OÚ – začali sme  rozpočtom 1 846 777 Eur končíme s 
rozpočtom 2 560 359 Eur. Je veľmi prečerpaný.       
Vlasta Kašíková /poslankyňa OZ  - kedy budú dofinancované financie do ZŠ  
 Ľuboš Stríž – starosta - do konca roka budú vyplatené, keď nabehnú na účet podielové dane.  
 
 Obecné zastupiteľstvo prijalo k programu rokovania uznesenie č. 72/2011 
  
Správa o nedoplatkoch 
Jarmila Tabačíková /poslankyňa OZ/ – podala právu z finančnej komisie zo dňa 6. 7. 2011 -
exekúcie,  aby sa vymáhali pohľadávky. Obec toto plní -  nie dávať občanov hneď na 
exekúciu - dá sa  občanmi dohodnúť na splátkach. Vymáhať pohľadávky naďalej, 
zodpovedný: správa obce 
 
 Obecné zastupiteľstvo prijalo k programu rokovania uznesenie č. 73/2011 



  
 
Návrh VZN obce č. 1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Klokočov na rok 2012  
Ing. Veronika Gajdičiarová / pracovníčka OÚ/: zmeny: Jednotný poplatok 0,066 % zvýšený 
poplatok za každé podlažie okrem prvého nadzemného podlažia. 
Zmeny: rozdiel zastavaná plocha, stavebný pozemok, stavby – všetky parcely v stavebnom 
povolení – iná sadzba, stavebný pozemok. 
Daň za psa: zvýšený na sumu 3,50 Eur. 
Veronika Haferová: /poslankyňa OZ/_: neplatia za zastavanú plochu, alebo v horách okolo 
cesty/ zdedené podiely, by nemuseli prepočítavať/ všetky podiely Veronika Gajdičiarová 
zbytočne prepočítava.  
Ľuboš Stríž – starosta – žiada Ing. Veroniku Gajdičiarovú, nech si pripraví správu a opýta sa 
v iných obciach, ak sa to dá zjednodušiť, tak bude zmenený postup  práce 
 
Jana Foldinová /poslankyňa OZ/_:  návrh: Ambulantný predaj zvýšiť: za 1 m2 – 3, 50  Eura, 
a/ b/.  - § 14 
- prenájom-  tí čo platia obci na celý rok, budú oslobodení od poplatku za tento predaj.  
   
Odpad: 
Pripomienky: 
Ľuboš Stríž – starosta: zmeníme množstvový zber, poplatok zvýšiť na 30 EUR pre chaty 
a rodinné domy, ktoré sa využívajú na rekreačné účely. Žiadne úľavy pre chatárov nebudú, 
len úľavy /mimo chatárov/, do chatových oblastí previesť kontajnery chatárom. Zobrať 
kontajnery: u Menšíka, u Brezinu, u Polky, u vodárne a dať popolnice.  
Jana Foldinová /poslankyňa OZ/:  : popolnice v zime, ako sa budú vyvážať. 
Vlasta Kašíková  /poslankyňa OZ/: navrhuje, kde sa dá dať, nech sa dajú popolnice.  
Jozef Gacho /poslanec OZ/ - navrhuje dať ľuďom popolnice  a zobrať kontajnery - navrhuje 
20 Eur – poplatok KO.  Obec nech zabezpečí popolnice a každý občan si bude za ňu 
zodpovedať sám.  
Pavol Polka – žiada, aby občania boli písomne upozornení, že v ich osade, kde je kontajner, 
bude vyvážený na ich náklady      
Ľuboš Stríž – starosta, návrh: Kontajnery nadbytočné, predáme ich a nakúpime popolnice, 
štartovací systém: Vrch Predmier – 1. 1. 2012,  prevezme : zodpovedná Katarína 
Plešivčáková, na 6 rokov – evidencia, zoznam občanov. V pondelok bude určená osoba, 
technický stav popolnice. Začínajú sa v lokalitách, kde boli odňaté kontajnery. Úloha do 
konca  roka. Pracovníci overiť technický stav doterajších používaných popolníc u občanov.  
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k programu rokovania uznesenie č. 74/2011 
 
 
Správa od kontrolórky o výsledku finančnej kontroly č. 2, č. 4 a č.5 
Bc. Jarmila Šutá  /kontrolórka/ -  pripomienka: CVČ dosť veľa  nákladov za telefón. 
Vlasta Kašíková /poslankyňa OZ – zhodnotila, že je v CVČ sám a musí všetko vybavovať aj 
telefonicky   
Ľuboš Stríž – starosta  prehodnotí zmluvu na mobilný telefón.- p. riaditeľa Mgr. Ladislava 
Dorociaka – CVČ Rosička 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k programu rokovania uznesenie č. 75/2011 
 



 
Monika Brezinová  /pracovníčka OÚ/- navrhla predsedov a členov inventarizačných komisií 
na vykonanie inventarizácie k 31. 12. 2011 : 
 
Hlavná inventarizačná komisia 
Predseda: Jozef Gacho 
Členovia:  Pavol Dedič, Vlasta Kašíková  
 
Obecný úrad Klokočov  
Predseda: Jozef Gacho 
Členovia: Miroslava Fujaková,  Alena Brezinová, PhDr.  Katarína Plešivčáková, Monika 
Brezinová  
                    
IPCHO:  
Predseda: Ľuboš Stríž 
Členovia: Milan Krenželok st.,  Miroslava Menšíková  
 
MSK 
Predseda: Jana Foldinová 
členovia: PhDr. Katarína Plešivčáková, Miroslava Fujaková  
 
Požiarna ochrana 
Predseda: Pavol Polka 
Členovia: Ján Horčičák, PhDr. Katarína Plešivčáková, Alena Brezinová, Monika Brezinová
  
 
Základná škola Klokočov a ŠJ, CVČ 
Predseda: Jarmila Tabačíková 
Členovia: Vlasta Kašíková, Mgr. Ľuboslava Mudríková, Mgr. Ladislav Dorociak, Anna  
Soviarová  
 
Materská škola Klokočov  
Predseda: Veronika Haferová 
Členovia: Irena Škorníková, Anna Horčičáková 
 
Vyraďovacia komisia 
Predseda: Vlasta Kašíková 
Členovia: Monika  Brezinová, Alena Brezinová 
 
Likvida čná komisia 
Predseda: Jozef Gacho 
Členovia: Anna Koniarová, Monika  Brezinová 
 
Oceňovacia komisia 
Predseda: Jozef Gacho 
Členovia: Monika Brezinová, Alena Brezinová 
 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k programu rokovania uznesenie č. 76/2011 
 



 
Jana Foldinová / poslankyňa OZ/ a zároveň predseda komisie školstva, kultúry a športu: 
navrhla odvolanie členov z tejto komisie a to: Jozefa Gondeka, Mgr. Andreu Moravčíkovú , 
rod. Chabrečkovú a Mgr. Máriu Valčuhovú a to z dôvodu, že  Jozef Gondek odišiel študovať, 
Mgr. Andrea Moravčíková rod.Chabrečková, rozviazala pracovný pomer na OÚ v Klokočove 
a Mgr. Mária Valčuhová, nastúpila na starobný dôchodok – je potrebné navrhnúť novú pani 
riaditeľku ZŠ Klokočov. 
Navrhnutý nový členovia do tejto komisie: 
Roman Koniar, Mgr. Ladislav Dorociak, Mária Jasenovská, Jana Foldinová, PhDr. Katarína 
Plešivčákova, Ing. Jarmila Nekorancová   
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k programu rokovania uznesenie č. 77/2011 
 
Ing. Veronika Gajdičiarová / pracovníčka OÚ/ - navrhla: ROEP- nový člen, Jozef Gacho  
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k programu rokovania uznesenie č. 78/2011 
 
Ostatné: 
A/  
OZ prerokovalo p. starostovi Ľubošovi Strížovi zvýšenie platu a navrhlo: 
Zvýšenie platu podľa  zákona 154/2011 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov a podľa  § 4 ods. 2 z 18 % na 
51 %  v sume 777 Eur za mesiac 12/2011.  
B/ 
Kontrolórke OZ schválilo odmenu v sume 100 Eur za rok 2011 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k programu rokovania uznesenie č. 79/2011 
 
 
Žiadosť:  
 
1/ Žiadosť Jozefa Šperku –  žiadosť o odkúpenie železobetónovej žumpy  zo dňa 12.12.2011 
za sumu 664 Eur, kde si  kupujúci   uhradí náklady spojené s prepravou - zverejniť podľa 
zákona. 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k programu rokovania uznesenie č. 80/2011 
 
2/ Žiadosť o prenájom nebytových priestorov  za účelom prevádzkovania Second Handu od 
15. 2. 2012 - Ľubomír Furdan, zo dňa 14.12.2011 
    
Obecné zastupiteľstvo prijalo k programu rokovania uznesenie č. 81/2011 
 
3/ Žiadosť p. Milana Kasáka č. 1343/2011 zo dňa 15.12.2011, vrátenie faktúry za odber vody    
Ľuboš Stríž – starosta : - tí, ktorí do dnešného dňa vodu nezaplatili, bude sa uvažovať  o 
zdemontovaní vodomeru.   
Keď je jeden človek - 10 kubíkov vody ak je 5 ľudí tiež 10 kubíkov vody, nie je to 
spravodlivé. 
 
 
 



 
Diskusia: 
     
Ľuboš Stríž – starosta- oboznámil OZ o  rozšírení vodomeru na Hlaviciach, od 11.11.2011 
sme začali dovážať vodu – minister zaujal ku tomu stanovisko – dotácia:  296 981 Eur - sme 
získali financie  a k tomu pripočítame vlastné prostriedky z obce v sume 14 849,05, spolu: 
311 830,05 Eur.    
Jana Foldinová / poslankyňa OZ/ : osvetlenie:  Vrch Predmier, ku  Menšíkovej, po vodáreň.  
Jozef Gacho /poslanec OZ/: znalecký posudok na cesty – zverejniť na internet. 
Nad p. Antonom Muchom zničená cesta, opravy ciest na jar – František Šipula 
Doroťanka – zakruta- treba opraviť., osvetlenie 
Vrch Predmier - cesty   
Veronika Hafferová /poslankyňa OZ/ - BIOMASA – jednanie starosta, chce oboznámenie 
a stanovisko p. JUDr. Stopku , ďalej výzva, osvetlenie kostol a rozhlas 
Ľuboš Stríž – starosta : vypovedanie členstva v združení so stanoviskom od p. JUDr. Stopku 
oboznámil pán starosta obecné zastupiteľstvo – oficiálna správa o výške nákladov. 
Ekonomická analýza tohto kroku musíme zhotoviť do 30.06.2012,  počkať a keby tá pokuta 
bola menšia, tak si vymeníme kotol sami, vykurovať všetko vo vlastnej réžii. Stav sa bude 
riešiť na budúci rok. Bude pokračovať osvetlenie : kostol a rozšírenie rozhlasu.  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Z Á V E R  
 
 

Starosta obce Ľuboš Stríž poďakoval všetkým za spoluprácu  a zaželal všetkým príjemné 
prežitie Vianočných sviatkov a veľa úspechov do budúceho roku.   
 
Starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.  
 
V Klokočove 16.12.2011 
 
 
Overovatelia: 
 
Jozef Gacho  .................................. 
 
Pavol Polka         .................................. 
 
 
 
 
 
          starosta obce 
          Ľuboš Stríž 


