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         Z Á P I S N I C A 
z ustanovujúceho Obecného zastupiteľstva Obce Klokočov zo dňa 

11.januára 2011 
Prítomní: 
Starosta obce:    Ľuboš Stríž 
 
Poslanci obecného zastupiteľstva:  Čečotka František 
      Foldinová Jana 
      Gacho Jozef 
      Haferová Veronika 
      Kašiková Vlasta 
      Michálková Martina 
      Michálek Tibor, Ing. 
      Polka Pavol 
      Tabačíková Jarmila 
Obecný kontrolór:    Bc. Jarmila Šutá 
 
Prizvaní:  Dagmar Dedičová, predseda miestnej volebnej 

komisie 
  Mgr. Mária Valčuhová, riaditeľka ZŠ Klokočov 
 Mgr. Ladislav Dorociak, riaditeľ CVČ Klokočov 
 Anna Horčičáková, riaditeľka MŠ Klokočov 
 
Prezenčná listina všetkých prítomných tvorí prílohu materiálov tejto zápisnice. 
 

R o k o v a n i e 
 
Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Klokočove otvoril a viedol starosta obce 
Ľuboš Stríž. V úvode ustanovujúceho zasadnutia odznela slovenska hymna, následne pán 
starosta privítal všetkých prítomných. Úlohou ustanovujúceho zasadnutia je konštituovanie 
orgánov samosprávy obce, zloženie sľubu starostu a poslancov obecného zastupiteľstva, 
zobratie na vedomie poverenie zástupcu starostu obce, zriadenie komisií a predsedov komisií.  
 
Program rokovania 
 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení 

o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného 
zastupiteľstva (predseda miestnej volebnej komisie). 

4. Vyhlásenie vzdania sa zvoleného starostu mandátu poslanca obecného zastupiteľstva 
5. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a vedenie ustanovujúceho zasadnutia.  
6. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. 
7. Príhovor novozvoleného starostu. 
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8. Voľba návrhovej komisie, voľba mandátovej a volebnej komisie 
9. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
10. Určenie zástupcu starostom obce 
11. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva 
12. Voľba komisií a ich predsedov 
13. Schválenie platu starostu obce na plný úväzok na celé funkčné obdobie 
14. Určenie zodpovedných poslancov na vypracovanie zásad odmeňovania poslancov 

a platu zástupcu  
15. Určenie a schválenie sobášiacich  
16. Určenie termínu ďalšieho zasadnutia OZ 
17. Diskusia 
18. Prijatie uznesení 
19. Záver 

 
Program rokovania bol doplnený o bod 16 a) R ô z n e. 
 
 
 
Určenie zapisovateľa zápisnice 
 
Zapisovateľkou zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva bola poverená Bc. Andrea 
Chabrečková, pracovníčka Obce Klokočov.  
 
Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce  
 
Starosta obce Ľuboš Stríž požiadal predsedkyňu miestnej volebnej komisie, pani Dagmaru 
Dedičovú, aby predniesla správu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce na 
funkciu starostu obce a na funkciu poslancov obecného zastupiteľstva. Pani Dagmar Dedičová 
následne poinformovala prítomných o výsledkoch volieb, zagratulovala v mene celej volebnej 
komisie zvolenému starostovi a poslancom obecného zastupiteľstva.  
Písomná správa tvorí prílohu materiálov tejto zápisnice.  
 
Vyhlásenie vzdania sa zvoleného starostu mandátu poslanca obecného zastupiteľstva 
 
Na základe výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce sa zvolený starosta Ľuboš Stríž 
vzdal mandátu poslanca obecného zastupiteľstva.  
Písomné vzdanie sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva tvorí prílohu materiálov tejto 
zápisnice.  
 
Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce  
 
Ľuboš Stríž, novozvolený starosta obce prečítal sľub starostu obce. Po prečítaní sľub podpísal 
a predsedkyňa miestnej volebnej komisie pani Dagmara Dedičová mu odovzdala osvedčenie 
o zvolení.  Sľub starostu obce je písomne vyhotovený, podpísaný a tvorí prílohu materiálov 
tejto zápisnice.  
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Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva 
 
Starosta obce Klokočov Ľuboš Stríž prečítal sľub poslanca, ktorý zvolení poslanci 
v abecednom poradí potvrdili svojim podpisom. Vzhľadom na skutočnosť, že vo voľbách do 
samosprávy obce dňa 27. novembra 2010 bol starosta obce Ľuboš Stríž zvolený za starostu 
obce a zároveň i za poslanca obecného zastupiteľstva, podľa § 13, ods. 3 písm a) zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení obsadenie obidvoch funkcií jednou osobou sa vylučuje, 
z tohto dôvodu sa vzdal funkcie poslanca a sľub poslanca nepodpísal. Na deviate miesto 
poslanca obecného zastupiteľstva nastupuje náhradníčka, nezávislá kandidátka, pani Jarmila 
Tabačíková. Pán starosta všetkým poslancom zagratuloval podaním ruky a odovzdal im 
osvedčenia o zvolení.  
 
Príhovor novozvoleného starostu obce  
 
Starosta obce Klokočov, Ľuboš Stríž predniesol príhovor:  

 
Srdečné Vás vítam na dnešnom slávnostnom obecnom zastupiteľstve. Pri tejto príležitosti 
Vám chcem aj takto osobne popriať veľa zdravia, šťastia, pokoj a vzájomnú spoluprácu. 
Stojíme na prahu nového roku, ale na prahu novej spolupráce. Vo voľbách si naši občania 
zvolili aj niekoľko nových poslancov, ktorých srdečne vítam. Verím, že budeme navzájom 
pracovať tak,  aby sme  posunuli opäť obec o krok  dopredu, uľahčili život našich 
spoluobčanov a napomáhali rozvoju celej obce.  Uvítame spolu s ostatnými poslancami nové 
nápady, pripomienky, plány, a úspešne ich dovedieme k spoločnému cieľu -   k dobru 
všetkých obyvateľov Klokočova, lebo len im vďačíme, že tu dnes stojíme, že nám dali 
dôveru. Srdečne Vám blahoželám k zvoleniu a prajem Vám veľa chuti a elánu v novej práci. 
Moje poďakovanie patrí aj odchádzajúcim poslancom. Ďakujem im za spoluprácu. Aj Vaša 
práca prispela k rozvoju obce Klokočov.  Môžete byť hrdí, že ste pracovali ako poslanci našej 
obce, lebo len vzájomnou prácou sme dokázali napredovať a prekonávať prekážky. 
Vážené obecné zastupiteľstvo, poslanci,  pracovníci obecného úradu,  
Verím že spoločnými silami dokážeme aj naďalej pracovať tak, aby sa obec Klokočov stala 
pekným domovom pre nás všetkých.  
 
Príhovor starostu tvorí prílohu materiálov tejto zápisnice.  
 
Voľba volebnej a mandátovej komisie a voľba návrhovej komisie 
 
Mandátová a volebná komisia:  Jozef Gacho, Veronika Haferová 
Návrhová komisia:   Tabačíková Jarmila, Foldinová Jana 
Overovatelia zápisnice:  Ing. Tibor Michálek, Pavol Polka 
 
Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 
a overovateľov zápisnice  
 
Program rokovania bol doplnený o bod 16 a) Rôzne a následne schválený.  
 
Určenie zástupcu starostom obce  
 
Zastupovaním v neprítomnosti starostu obce poveril starosta Ľuboš Stríž poslanca Františka 
Čečotku. Pán František Čečotka poďakoval za prejavenú dôveru a funkciu zástupcu starostu 
obce prijal.  
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Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 
zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 
Na návrh poslanca Ing. Tibora Michálka bola poverená zvolávať zastupiteľstva poslankyňa 
Vlasta Kašiková.  
.  
Voľba komisií a ich predsedov 
 
Obecné zastupiteľstvo zriadilo: 
 
 Komisiu školstva, kultúry a športu  - predseda Jana Foldinová 
 Komisiu finančnú    - predseda Vlasta Kašiková 
 Komisiu dopravy a výstavby   - predseda Veronika Haferová 
 Komisiu sociálno-zdravotnú   - predseda Jarmila Tabačíková 

Komisiu životného prostredia a verejného poriadku – predseda Jozef Gacho 
Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

 - predseda Ing. Tibor Michálek , členovia:  Martina Michálková, Pavol Polka 
Komisiu  regionálneho  rozvoja a euro fondov – predseda František Čečotka 

Obecné zastupiteľstvo uložilo predsedom jednotlivých komisií vybrať si vhodných členov do 
komisií a predložiť ich na schválenie na ďalšie obecné zastupiteľstvo.  
 
 
Schválenie platu starostu obce 
 
K tomuto bodu programu informovala obecné zastupiteľstvo personálna a mzdová 
pracovníčka obce Anna Koniarová, že podľa zákona starostovi patrí plat, ktorý je súčinom 
priemernej mesačnej mzdy, zamestnanca v národnom hospodárstva vyčíslenej na základe 
údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky 7) za predchádzajúci kalendárny rok 
a násobku podľa § 4 ods. 1. Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor. Plat patrí starostovi odo 
dňa zloženia predpísaného sľubu. Starostovia sa na účely § 3 ods. 1 zaraďujú do deviatich 
platových skupín podľa počtu obyvateľov obce alebo mesta a ustanovujú sa im násobky. 
 
Pre starostu Obce Klokočov: od 1001 do 3000 obyvateľov 2,20 násobok x priemerná mzda. 
Plat starostu nemôže byť nižší, ako je ustanovené v § 3. Obecné zastupiteľstvo môže tento 
plat rozhodnutím zvýšiť až na dvojnásobok.   
Ing. Tibor Michálek navrhoval plat starostu  2000 Euro. Návrh poslanca Ing. Tibora Michálka 
neprešiel.  
Poslankyňa Kašiková reagovala na návrh poslanca Michálka, že by s navyšovaním platu 
počkala. Požaduje predložiť finančný stav obce, vypracovaný kontrolórkou obce na ďalšie 
OZ. Jej návrh je dať starostovi to, čo mu zo zákona patrí a ak bude obec na to mať potom sa 
mu môže navýšiť. Návrh poslankyne Vlasty Kašíkovej bol schválený. 
 
Určenie zodpovedných poslancov na vypracovanie zásad odmeňovania poslancov a platu 
zástupcu  
 
Na určenie zodpovedných poslancov na vypracovanie zásad odmeňovania boli určení 
poslanci: Haferová Veronika, Gacho Jozef, Vlasta Kašiková. Návrhy predložia na ďalšie 
zasadnutie obecného zastupiteľstva.  
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Určenie sobášiacich 
 
Na návrh starostu boli určení sobášiaci: starosta obce Ľuboš Stríž a zástupca František 
Čečotka. 
 
 
 
Schválenie termínu ďalšieho zasadnutia 
 
Poslanci si určili termín ďalšieho zasadnutia na deň 25. marca 2011 o 12:00 hod. v Zasadacej 
miestnosti OÚ Klokočov. Poslanci sa dohodli, že na OZ nemusia byť všetky pracovníčky OÚ, 
len tie,ktoré budú mať k bodu programu správu a taktiež sa zhodli na tom, že zasadnutia sa 
budú konať od 12:00 hod., aby si občania mohli vybaviť potrebné veci. 
 
Rôzne  
 
V rôznom poslanec Jozef Gacho informoval nových poslancov, že na minulých zasadnutiach 
sa zobral úver na opravu ciest. Vyjadril sa, že mnohým ľuďom sa nepáči nafukovanie ciest, 
vysvetlil, že navrhoval, aby sa robili klasické asfaltové cesty. K spomenutej problematike sa 
vyjadril starosta, že keby sa robili asfaltové cesty urobí sa ich o polovicu menej, lebo cesty na 
opravu sú už navrhnuté danou technológiou.  
Obecné zastupiteľstvo sa dohodlo, že pán strosta osloví na nasledujúce OZ ďalšieho 
dodávateľa na opravu ciest a pripravia sa návrhy. Jozef Gacho sa ďalej vyjadril k domovu 
dôchodcov pre občanov, že je potrebné sa touto problematikou zaoberať.  
Alena Brezinová, pracovníčka obce – vyjadrila sa, že na budovu bývalej ZŠ Hlavice je už 
spracovaný projekt 
Ľuboš Stríž – starosta – informoval, že  je potrebné najskôr dokončiť rozbehnuté veci: 
bytovka Hlavice, zrealizovanie výstavby námestia a potom domov dôchodcov. Zdôraznil, že 
jeho osobným želaním je, aby sa nám spoločne podarilo urobiť zariadenie pre dôchodcov.  
Ing. Tibor Michálek – informoval, že by malo zastupiteľstvo rozhodnúť, ktorá budova bude 
využitá na domov dôchodcov.  
Ing. Tibor Michálek –  v diskusii spomenul „vzdušné kúpele“,  bolo by dobré zaoberať sa 
touto možnosťou a preskúmať podmienky, ktoré obec má, zároveň dal návrh na zistenie 
hodnôt kvality ovzdušia vo Vrchpredmieri. Spomenul, že dana lokalita môže byť zaujímavá.  
František Čečotka – pán zástupca v diskusii poďakoval starostovi za prejavenú dôveru  
a spomenul svoje priority, ktoré nazval „3D“ Dom smútku, Dom dôchodcov, Dom kultúry. 
Predstavoval by si domov dôchodcov na oddych pre dôchodcov, ktorí to budú mať za 
zásluhy. Ďalej informoval, že si želá, aby súčasné volebné obdobie bolo lepšie, netvorili sa 
tábory, aby bola radosť chodiť na zasadnutia, aby sa poslanci navštívili a porozprávali i mimo 
zastupiteľstiev.   
Zároveň vyzval poslancov, aby každý využil svoje možnosti, vedomosti na rozvoj obce. 
Bc. Jarmila Šutá – kontrolórka obce - vyjadrila sa,že materiály z obce idú veľmi dobre 
spracované, avšak každý má svoj názor na tento materiál  a niekedy vznikne alternatíva 
priamo na mieste.  
Ľuboš Stríž – starosta obce – vstúpil do rozprávy a povzbudil poslancov, aby všetci ťahali za 
jeden koniec a zabudli na zlé veci, ktoré boli, zdôraznil, že cieľom je nesklamať ľudí, ktorí 
prejavili starostovi i zvoleným poslancom dôveru.   
 Ing. Tibor Michálek – verejne vyzval predsedov komisií, aby sa obklopili odborníkmi, 
oslovili šikovných ľudí nielen z obce a dosadili ich za členov komisií, aby títo ľudia priniesli 
nové nápady 
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Pavol Polka – poslancec OZ – poďakoval poslancovi Františkovi Čečotkovi za jeho 
vyjadrenie s ktorým súhlasí. Spomenul, že bude tzv. „3D“ podporovať. Vyjadril sa, že by sa 
mala väčšia pozornosť venovať športu, niečo sa robí na lyžiarskom vleku, oboznámil, že 
v súčastnosti sa plánujú preteky skútrov. K vleku na Hlaviciach sa vyjadril, že naň chodí málo 
detí.  
Jozef Gacho – poslanec OZ – k vleku na Hlaviciach spomenul, že vlek stagnuje, roky sa 
s vlekom nič nerobí, je to nevyhodné pre lyžiarov,  je to vysoko, ďaleko od cesty,...  
Vlasta Kašiková – informovala OZ, keď sa robila nadstavba telocvične, mohla by sa urobiť 
i nadstavba jedálne, bolo by to vhodné na kultúrny dom. Jedáleň by potrebovala výmenu 
okien a rekonštrukciu, je tam i vývarovňa, podľa nej je to vhodné zrekonštruovať a zároveň 
nadstaviť, bolo by to najvhodnejšie spracovať cez projekt a požiadať ministerstvo o finančné 
prostriedky. Navrhuje do budúceho zasadnutia osloviť firmu a popýtať sa ich na podmienky.  
Anna Horčičáková – riaditeľka MŠ Klokočov – v diskusii poďakovala všetkým za 
spoluprácu, pani Michálkovej za finančný dar a popriala novým poslancom i všetkým veľa 
dobrých rozhodnutí 
Mgr. Mária Valčuhová – riaditeľka ZŠ Klokočov - taktiež sa pripojila, poďakovala za 
spoluprácu a popriala všetkým všetko dobre  
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo na svojom ustanovujúcom zasadnutí uznesenia v poradí  
1-11/2011 
 

Z á v e r 
 
Pán starosta obce poďakoval prítomným za účasť a príjemnú atmosféru, poprial, aby sa 
povedané predsavzatia i naplnili,  pozval prítomných na slávnostný obed a zasadnutie ukončil.  
 
 
 
Overovatelia: 
 
Ing. Tibor Michálek  .................................... 
 
Pavol Polka   .................................... 
 
 
 
          Ľuboš Stríž 
          starosta obce 
           
 
 
Zapísala: Bc. Andrea Chabrečková 
 


