
Záznam z pracovného rokovania so zástupcami firmy SeVak a. s. Žilina, konaného  
5. augusta 2008 v Zasadačke OÚ Klokočov 

 
 
 
 

Prítomní:  
   Ľuboš Stríž – starosta obce 
   Ing. Milan Kasák – kontrolór obce 
Poslanci OZ: 

Vlasta Kašíková 
   Pavol Brezina 
   Mgr. Mária Jasenovská 
   František Čečotka 
  
Zástupcovia SeVak: Ing. Šimko 
   Ing. Kundrík – generálny riaditeľ 
   Ján Dodek – starosta obce Staškov 
 
 
 
Ospravedlnení:  Ing. Tibor Michálek 
     Martina Michálková 
   Jozef Gacho 
 
Prezenčná listina všetkých prítomných tvorí prílohu číslo 1 tohto záznamu 
 
 

R o k o v a n i e 
 

Pán starosta privítal všetkých prítomných a poinformoval prítomných o stretnutí, ktoré bolo 

17. apríla a zúčastnili sa ho všetci starostovia v Turzovke, kde sa jednalo o prevode 

vodovodov obcí. V rozprave informoval, že obecné zastupiteľstvo neschválilo odpredaj akcií 

spoločnosti Sevak, a.s. Žilina, ďalej sme ponúkli akcie na odpredaj. Starosta vysvetlil účel 

stretnutia, aby sa našlo spoločné riešenie z oboch strán keďže v obci bola zastavená výstavba 

kanalizácie.  

Ing. KUNDRÍK – informoval, že investícia spoločnosti SeVak je do obce Klokočov 150 mil. 

Sk, dodal, že spoločný cieľ odkanalizovania by nás malo spájať. V rozprave oboznámil ako 

vznikol projekt, SeVak sa rozhodol ísť do projektu s tým, že obce, ktoré vlastnia vodovod 

prevedú tento majetok na SeVak, aby majetok poslúžil na založenie úverom, ktoré SeVak 

bude musieť zobrať na dofinancovanie. Považuje za nekorektný postup že obec chce odpredať 

akcie SeVaku. Z tohto dôvodu padlo rozhodnutie pozastaviť stavbu. Vysvetlil, že ak by do ich 

spoločnosti vstúpila súkromná osoba, pozastavila by sa finančná pomoc. Zdôraznil, že je treba 

uvedomiť si, či pôjdeme v rámci Euroregiónu s ostanými obcami alebo sami.  



Ján Dodek – povedal, že genézou sa zaoberá dlhé roky a nahnevalo ho uznesenie obce 

Klokočov. Ťažko sa bojovalo za stavbu a aby celá stavba padla bolo by to na škodu. To, čo sa 

deje na Kysuciach sa deje na celom Slovensku, voda sa stráca a strategický zámer 

odkanalizovania Kysúc nie je terajšia myšlienka, ale je to už dlhodobá záležitosť. Je 

neseriózne, že obec Klokočov chce predať akcie. Rokovaniami sa dá všetko dobehnúť. 

STAROSTA – informoval koľko nás stojí k dnešnému dňu vodovod 

Ing. ŠIMKO – vstúpil do rozpravy a upresnil, že náš majetok nechcú zadarmo, chcú ho za 

akcie a tie majú hodnotu 

KUNDRÍK – obec o majetok nepríde, bude ho mať vo forme cenných papierov. Zásadná 

chyba bola, že sa neurobila zmluva, o tom, že ak bude Sevak investovať do obce milóny, obec 

mu bezodplatným prevodom prevedie majetok. Dodal, že pozastavením stavby v Klokočove 

absolútne neporušuje zmluvu o finančnom príspevku, lebo peniaze môže SeVak 

prefinancovať v iných obciach. Ak sa nedohodnú obe strany, skolabuje celá stavba. 

JÁN DODEK – vyjadril sa, že voda je strategická surovina a treba hľadieť do budúcna.  

STAROSTA – vstúpil do rozpravy a poinformoval poslancov o projektantoch, ktorí mu 

zavolali o deviatej večer a rátal sa počet domov, nakreslil sa projekt, ktorý poukázal na 

špecifiká osídlenia obyvateľov a prikláňal sa k alternatíve riešiť odkanalizovanie čističkami 

vôd. 

Ing. KUNDRÍK – dodal, že obci plynú výhody ak majetok prejde do správy SeVaku, budú ho 

prevádzkovať na vlastné náklady, ak je zaťažený majetok úverom bude spoločnosť znášať 

zbytok úveru. 

STAROSTA – vyjadril sa, že bude zato, aby sa ľudia vyjadrili v referende 

 

ZÁVER – pán starosta sa dohodol s prítomnými, že zvolá mimoriadne zastupiteľstvo, na 

ktorom sa bude o danej problematike jednať. 

 

 

Zapísala: Bc. Andrea Chabrečková 

 

         starosta obce 
Ľuboš Stríž 


