
Zápisnica z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa  

27. októbra 2011  

 

 
Piate zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Klokočov Ľuboš Stríţ. 

Skonštatoval, ţe z počtu poslancov 9 je prítomných 7 poslancov, ospravedlnila sa pani 

Martina Michálková a Jozef Gacho, čiţe zastupiteľstvo je uznášania schopné. 

 

Voľba návrhovej komisie a overovateľov 

 

Návrhová komisia:  Jarmila Tabačíková, Vlasta Kašíková 

Overovatelia:   Pavol Dedič, Veronika Haferová 

Zapisovateľka: Mgr. Andrea Moravčíková 

 

 

Následne prečítal program rokovania OZ, opýtal sa prítomných, či má niekto doplňujúci bod 

do programu. Keďţe poslanci nemali ţiaden doplňujúci bod, program rokovania bol 

jednohlasne schválený. 

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo k programu rokovania uznesenie č. 65/2011 

 

Správa o plnení uznesení 

 

Vlasta Kašíková /poslankyňa OZ/ - informovala sa k uzneseniu č. 64/2011, OZ uloţilo 

prizvať znalca k cestám na posúdenie technológie a zapracovať 5 ročnú záruku do zmluvy. 

Ľuboš Stríţ – starosta – informoval, ţe pánovi Kolařikovi zomrel zamestnanec, mal s tým 

problémy a bez neho jednať nemohol, ale zabezpečil sa znalec z ČR z Ostravy. Tento pán 

príde do Klokočova a urobí sa technická správa, ktorá bude predloţená na ďalšie OZ. Ďalej 

informoval, ţe ešte nie sú všetky cesty dokončené, tieto cesty sa na jar dokončia. Dodal, ţe sa 

rozprával i o záruke, a pán Kolařik si stojí za zárukou 2 roky, ale je schopný zdvihnúť záruku 

na 3 roky. Komisia dopravy si v poobedňajších hodinách prejde cesty, zdokumentuje sa 

fotodokumentácia. Informoval, ţe prispel i URBÁR sumou 3300 Euro i obec Bíla na cestu za 

Vŕškom.  

Jana Foldinová /poslankyňa OZ/ – informovala sa na cestu vo Vrchpredmieri od mostu po 

vodáreň, či je cesta uţ hotová? 

Ľuboš Stríţ – starosta – odpovedal, ţe na jar sa cesta ešte dokončí. 

Veronika Haferová /poslankyňa OZ/ – opýtala sa starostu k ceste do Bánského. Taktieţ sa 

vyjadrila, ţe je proti tomu, aby si občania sami dokončili cestu, mala by sa obec k tomu 

postaviť. 

Ľuboš Stríţ – starosta – pán Jeţík na opravu cesty prispeje. Dodal, ţe je rád, ţe je iniciatíva od 

občanov, ktorí si chceli cestu opraviť.  Informoval, ţe do lokality Bánske sa urobil vodovod, 

a koľko občanov sa pripojilo?  

Veronika Haferová /poslankyňa OZ/ – navrhla, nejako ľudí z Bánskeho odškodniť, keďţe si 

spravili cestu sami, napríklad odpustiť im poplatok za odpad. 

Bc. Jarmila Šutá – kontrolórka – informovala, ţe sa nemôţu robiť výnimky. 

Pavol Dedič /poslanec OZ/  - keď si občania niečo sami zaplatia a vybudujú, budú sa o to 

viacej starať, budú si to váţiť.  

 



Vlasta Kašíková /poslankyňa OZ/ – dala návrh, aby sa občanom z lokality Bánske vrátili 

peniaze z rozpočtu.  

Ľuboš Stríţ – starosta – obec Bíla dala 6000 Euro na opravu cesty „Za vŕškom“. 

Ing. Tibor Michálek -  vzdáva sa svojho poslaneckého platu s manţelkou v prospech cesty do 

Bánskeho.  

OZ uloţilo pani Anne Koniarovej, pracovníčke OÚ spracovať, aby platy za zasadnutie 

poslancov Michálkovcov do konca vol. obdobia v prospech opravy ciest do Bánskeho. 

Zodpovedný : správa obce 

 

Bc. Jarmila Šutá – chýba jej správa CVČ o výchovno-vzdelávacej činnosti 

 

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenia číslo 66-68/2011 

 

Žiadosť o odkúpenie žumpy – Jozef Šperka 

 

Obecný úrad je uţ napojený na kanalizáciu, čiţe ţumpa je uţ pre obec zbytočná, náklady, 

ktoré vznikli sú vyčíslené.  

Ľuboš Stríţ – starosta – OZ musí nájsť spôsob, akým sa predá ţumpa a za koľko. Dnešným 

dňom môţeme určiť cenu. 

Poslanci OZ – dohodli sa, ţe za ţumpu na sumu 1000 Euro 

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 69/2011 

 

Ľuboš Stríţ – starosta – informoval poslancov, ţe prišli ţiadosti na odkúpenie budovy 

Vrchpredmier. Dodal, ţe je vypracovaný znalecký posudok na odpredaj MŠ Hlavice. 

Menovaný pán  Roman Čagaľa nepriniesol opätovnú ţiadosť o odkúpenie, preto sa toto 

odkladá na ďalšie OZ. Vyzval poslancov, aby do ďalšieho OZ popremýšľali, čo s budovami. 

Ak o tieto budovy má niekto záujem bolo by dobre to predať.  

Veronika Haferová – vyjadrila svoj názor, ţe obec by mala mať aspoň jednu budovu 

v rezerve. 

Ing. Tibor Michálek – vyjadril svoj názor, budov sa čím skôr zbaviť a za financie z predaja 

urobiť napríklad cesty. 

Ľuboš Stríţ – starosta – informoval, keď vyjde výzva tak na nové zariadenia a nie na 

rekonštrukciu existujúcich zariadení.  

Pavol Dedič – informoval sa, aké sú ročné náklady na údrţbu týchto budov? 

Alena Brezinová /účtovníčka obce/ - uhlie okolo 20. tis., platí sa človek, ktorý vykuruje, vo 

Vrchpredmieri sa platí len elektrina 220 Euro mesačne.  

Ľuboš Stríţ – starosta – prečítal ţiadosť, ktorá prišla e-mailom: Manţelia Kubkovci z Čadce, 

ţiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti s priľahlými pozemkami za účelom zriadenia domova 

sociálnych sluţieb za sumu 17.tis. Euro. Ponúkajú obci odbremenenie obce od nákladov na 

údrţbu nehnuteľnosti, zviditeľnenie obce,... Písomná ţiadosť tvorí prílohu materiálov tejto 

zápisnice.  

Ďalšia ţiadosť: Jozef Šurík – Ţiadosť o odkúpenie nehnuteľností vo Vrchpredmieri so 

zámerom prestavať nehnuteľnosť na sociálne zariadenie za sumu 100. tis. Euro.  

Tieto ţiadosti sa presunú na ďalšie zastupiteľstvo a bude sa o nich jednať.  

 

 

 

 



D I S K U S I A 

 

 

Ľuboš Stríţ – starosta – informoval, ţe dal JUDr. Stopkovi spracovať podklady ohľadom  

výpovede zo zdruţenia BIOMASA, dodal, ţe JUDr. Stopka povedal, ţe to bude ťaţké.    

Rozpútala sa diskusia ohľadom vývozov kontajnerov a komunálneho odpadu.  

Budúci rok  plánuje zrušiť kontajnery a kde vyjde  voz na odvoz  komunálneho odpadu - tam 

zrušiť kontajnery, prípadne spraviť hliadky.  

Ing. Tibor Michálek – je potrebné prichytiť občanov, ktorí vhadzujú do kontajnerov, čo tam 

nepatrí a potrestať ich.  

Vlasta Kašíková – informovala prítomných, ţe boli za ňou Dubáčovci z Hraničiek, urobili si 

pred pár rokmi škvarovú cestu, teraz pri zvoze dreva im autá cestu rozbili. Čo sa v tom bude 

podnikať. 

Ľuboš Stríţ – starosta – informoval, ţe sa tam dá závora, občania osady dostanú kľúče od 

závory. Ak mu občania dodajú mená ľudí, ktorí tam ťaţili, predvolajú sa na úrad a nájde sa 

riešenie. S pracovníkom obce sa dohodne, aby sa diery na ceste zrovnali.  

Jarmila Tabačíková – informovala sa na osvetlenie, v akom štádiu to je? 

Ľuboš Stríţ – starosta – od nového roka sa to aplikuje do jednej osady.  

Jana Foldinová – informovala sa na osvetlenie do lokality Vrchpredmier do Madajov, aby sa 

osvetlenie dorobilo.  

Ľuboš Stríţ – starosta – Do Menšíkov sa dokončí osvetlenie, musia sa dokončiť pätky 

dať stĺpy. Od pondelka pôjdu pracovníci pozrie sa to a dorobí.   

Jarmila Tabačíková /poslankyňa OZ/ – predniesla, ţe občania sa sťaţujú na slabú 

informovanosť ohľadom potravinovej pomoci. 

Ľuboš Stríţ – starosta – informovanosť zo strany obce bola 100 %-tná.  

Veronika Haferová /poslankyňa OZ/ – upozornila na informácie k projektu ROEP, aby sa tam 

neurčoval termín a neobmedzovali sa občania, ale aby to bolo podané a občania aby boli 

informovaní v zmysle zákona.  

Ľuboš Stríţ – starosta – informoval, ţe je dosť sklamaný, bo osveta zo strany obce bola 

maximálna a je podaných návrhov okolo 80, čo je veľmi málo.  

Dá sa opätovne oznam na web, vyhlási sa to v rozhlase. 

Jarmila Tabačíková – spomenula, ţe sa zúčastnila spolu s deťmi zo znevýhodnených rodín 

pekného výletu.  

Ľuboš Stríţ – starosta – spomenul, ţe do majetku obce pribudla TATRA 815, ktorú sme 

dostali darom. Je spracovaná i ţiadosť na predĺţenie vodovodu, ţiadosť na individuálne 

potreby obce, námestie je predĺţené do 30.6.2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Z Á V E R  

 

Starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.  

 

V Klokočove 27.10.2011 

 

 

Overovatelia: 

 

Pavol Dedič  .................................. 

 

Veronika Haferová .................................. 

 

 

 

          starosta obce 

          Ľuboš Stríţ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


