
  OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO KLOKOČOV 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z Á P I S N I C A 
 

zo 17. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce 
Klokočov, ktoré sa konalo 26.9.2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

R o k o v a n i e 
 

Pán starosta privítal prítomných poslancov i občanov a konštatoval, že z počtu  poslancov 
sedem sú prítomní piati, čiže zasadnutie je schopné právoplatne sa uznášať.  
 
Voľba návrhovej a mandátovej komisie 
 
Návrhová komisia -  Vlasta Kašiková,  František Čečotka 
Pani poslankyňa Vlasta Kašiková, dodala, aby zapisovala do zošita návrhovej a mandátovej 
komisie pracovníčka OÚ, lebo poslancov to vyrušuje a sú nesústredení. 
Mandátová komisia – Mgr. Mária Jasenovská  
Overovatelia zápisnice  -  Jozef Gacho, Pavol Brezina  
Návrhová komisia, mandátová komisia a overovatelia zápisnice boli jednohlasne schválení. 
Písaním zápisnice bola poverená pracovníčka OÚ Andrea Chabrečková. 
 
Schválenie programu rokovania 
 

Program: 

1. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej a mandátovej komisie 
3. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 
4. Schválenie programu rokovania 17. obecného zastupiteľstva 
5. Správa o plnení uznesení na 13. zasadnutí OZ 
6. Odročené uznesenia z 13. OZ 

a) doplnená správa z úseku sociálnych vecí 
b) odročené uznesenie číslo 195/2008 z 25.7.2008 - správa o hospodárení obce za II. 
štvrťrok 2008 a úprava rozpočtu obce k 30.6.2008 
c) hospodárenie ZŠ Klokočov za I. polrok 2008 
d) správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ 
f) doplnená správa o kontrolnej činnosti za I. polrok 2008 
g) odročená správa z 13.OZ o financovaní CVČ od mesiaca 9-12/2008 plus rozpočet  

a správa finančnej komisie o nájdení prostriedkov na mzdu riaditeľa CVČ 
h) odročená žiadosť Pavla Marca o odkúpenie pozemku – žiadosť o zrušenie uznesenia 

číslo 217/2008 
i) žiadosť M-T- trans, s.r.o, Riečky 973, Klokočov o prenájom nebytových priestorov za 

účelom zriadenia kancelárie 
7. Činnosť kultúrneho strediska a Obecnej knižnice 
8. Výstavba vodovodu – náklady na rekonštrukciu vodovodu Janeskovia 
9. VZN č. 4/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 

zariadeniach 
10.  Oznámenie o zmene člena Školskej rady pri MŠ Klokočov Hlavice 
 - oznámenie o zmene finančnej čiastky na financovanie projektu vo výške 5 % 
z celkových oprávnených výdavkov na rozšírenie a rekonštrukciu telocvične – z 13. OZ. 

       - oznámenie o ukončení nájomnej zmluvy f. Protocol k 31.08.2008 
11.  Cintorín – hľadanie lokalít – (materiály boli zaslané v siedmom mesiaci) 
12. Informatívna správa o zvolení riaditeľa CVČ – predseda rady školy 
13. Diskusia 



14. Prijatie uznesení 
15. Záver 

Program rokovania bol jednohlásne schválený. 
Pán poslanec Jozef Gacho dal návrh najskôr poriešiť prítomných občanov a ich požiadavky. 
Ing. Gajdičiarová dodala ešte do programu dve oznámenia: 
- oznámenie o ukončení nájomnej zmluvy a o uvoľnenie skladových priestorov pani 
Furdanovej.   
- oznámenie o ukončení nájomnej zmluvy f. Protocol k 31.08.2008 
 
Správa o plnení uznesení na 13. zasadnutí OZ 
 
Ing. Milan Kasák  - kontrolór obce poinformoval a doložil správu o plnení uznesení.  
Jozef Gacho -  informoval sa o vysporiadanie pozemkov u hasičskej zbrojnice.  
Starosta -  dodal, že treba urobiť geometrický plán.  
Jozef Gacho  - hovoril o tom, aby sa vysporiadanie týchto pozemkov nepredlžovalo.  
Starosta -  vyjadril sa, že s peniazmi sa bude rátať v rozpočte na ďalší rok.  
Pavol Brezina  - vyjadril sa, že je za  návrh na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 226/2008 

 
 
Doplnená správa z úseku sociálnych vecí 

 
Správu predložila Miroslava Fujaková – pracovníčka OÚ. 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 227/2008 

 
Odročené uznesenie číslo 195/2008 z 25.7.2008 - správa o hospodárení obce za II. 
štvrťrok 2008 a úprava rozpočtu obce k 30.6.2008 
 
Informovala pracovníčka OÚ Alena Brezinová, zdôraznila, že príjmy sa postupne napĺňajú, 
dane sa vyberajú počas celého roka. K výdavkom sa opýtal  
Jozef Gacho – či sa vyjde s rozpočtom, ktorý je zahrnutý  
Alena Brezinová  - oznámila, že sa uvidí ako sa pôjde s čerpaním, oznámila, že výdavky sa 
kumulujú a je to správa za prvý polrok.  
Vlasta Kašiková - bola zato, aby sa oddelili náklady pracovníka /vodára/ Milana Krenželoka, 
aby sa časť nákladov dala do verejnej správy. 
Ing. Milan Kasák – informoval, že niektoré výdavky sa nakumulujú z iných kapitol. Chlapi sa 
rozdelia z iných kapitol.  
Alena Brezinová – vyjadrila sa, že sa tieto náklady  nedajú presne  oddeliť 
Vlasta Kašiková –  vyjadrila sa, že sa to dá percentuálne rozdeliť 
Starosta – navrhol, aby sa tieto veci prispôsobili v novom rozpočtovom roku. Zároveň dodal, 
že úlohou pre finančnú komisiu bude, aby sa kapitoly percentuálne rozčlenili. 
Starosta –  vyjadril sa k tomuto bodu programu a zdôraznil, že treba urobiť nadstavbu krovu 
Hasičskej zbrojnice v Klíne. Dodal, že budovu hasičskej zbrojnice treba celkovo 
sprojektovať. Informoval, že  doposiaľ oslovil pána Jurgu, aby nám urobil projektovú 
dokumentáciu. Taktiež dodal, že peniaze, ktoré sú v rozpočte sa neminú. 
Vlasta Kašiková –  informovala sa, čo ak krov spadne ak príde tuha zima? 
Starosta – odpovedal, že  stav nie je alarmujúci, ale je tam nutná nadstavba 



Jozef Gacho – „Ako chcete podávať projekty, keď s urbárom nie sú vysporiadané pozemky?“1 
Pavol Brezina – vyjadril sa, že projektant tu bol a  projektová dokumentácia je. Je ochotný 
prispieť na krov a dodal, že situáciu treba bezodkladne riešiť! 
Starosta –  vyjadril sa, že  zabezpečí v čo najkratšom čase, aby bola zmluva o budúcej zmluve 
s urbárom, aby sa mohlo žiadať na projekt. 
Brezinová Alena – informovala, že treba informovať sústavne ľudí, aby nedávali 
veľkoobjemový odpad do kontajnera 
Vlasta Kašiková – dala návrh maximálne obmedziť nákup v hotovosti. 
František Čečotka – opýtal sa že z položky prevencia nie je nič čerpané 
Alena Brezinová -  informovala, že je to do konca roka, čiže položky budú dodatočne 
vyúčtované 
Jozef Gacho  - opýtal sa u sumarizácie na nesplatený úver: úver na cestu, úver na frézu,  úver 
na refinancovanie úveru  
Alena Brezinová – odpovedala, že úver sa  spláca do roku 2011, dodala, že taktiež na CVČ sa 
zobrali peniaze 
 
OZ prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 228/2008 

 
Hospodárenie ZŠ Klokočov za I. polrok 2008 
 
Poslankyňa Vlasta Kašiková prečítala správu, ktorá tvorí písomný materiál tejto zápisnice. 
Zdôraznila, že financovanie nie je správne, malo by to byť ako u CVČ.  
Ing. Milan Kasák – vyjadril sa, aby sa rodičia podieľali  na financovaní režijných nákladov. 
Alena Brezinová – opýtala sa, či je škola v mínuse?  
Vlasta Kašíková – dodala, že nie sú mzdy za šiesty mesiac, čiže ak priráta mzdy za jún tak 
v mínuse sú. 
Na obecné zastupiteľstvo prišiel i riaditeľ ZŠ Mgr. Ladislav Kopecký a riaditeľ CVČ  
Mgr. Ladislav Dorociak. 
Mgr. Ladislav Kopecký – vyjadril sa k tomuto bodu programu, že z peňazí, ktoré dáva 
ministerstvo, sú tam zahrnuté platy a modernizácia. Obec z peňazí, ktoré pripadnú na jedáleň 
dáva polovicu, zvyšok ostáva obci. Opýtal sa, kam tie peniaze, ktoré obec nedáva do školstva 
idú? 
„Páni poslanci, uvažujte o tom, ak obec chce dotovať neziskové podniky, nech si na ne zarobí 
a nedáva z peňazí, ktoré sú na rozvoj školstva a kultúry!“2 
Starosta -  vyjadril sa k danej problematike, že z 250 detí príde 82 stravníkov. Keby tam 
nechodili učitelia, tak... Opýtal sa, či sa náklady rovnajú primeranému výdaju? 
Mgr. Ladislav Kopecký -  „Jedáleň je stratová 300 tis. Sk. Koľko je v strate obecný 
vodovod?“3 
Starosta – nezrovnávajme vodovod. Vyjadril sa, že keď nastúpil do funkcie, cena vody bola 
6,- Sk, teraz je 19,- Sk 
Kašiková Vlasta – vyjadrila sa, že chce, aby sa financovala školská jedáleň tak ako sa má. 
Mgr. Ladislav Kopecký -  vyjadril sa, že všetky mzdy kuchárok boli platené z peňazí, ktoré sa 
zarobili.  
Starosta -  spomenul, že k dnešnému dňu nemá vyúčtovanie z táborov. Rád by videl správu. 
Chce vyúčtovanie, aby presne vedel! Starosta dodal, že peniaze sa im poslali späť. Prečítal, čo 
je zákonom dané – objem finančných prostriedkov nie je pre obec záväzný!  
Mgr. Ladislav Kopecký – opýtal sa, čo znamená slovo môžem?! 
                                                 
1 Jozef Gacho – poslanec OZ 
2 Mgr. Ladislav Kopecký – riaditeľ ZŠ Klokočov 
3 Mgr. Lasislav Kopecký – riaditeľ ZŠ Klokočov 



Starosta – vyjadril sa, že sa  pripraví  správa na ďalšie zastupiteľstvo v písomnej podobe.  
Žiadal, aby poslanci dali návrhy! 
Mgr. Ladislav Kopecký – „ Nerobte sa, čo poviete vy, to je pravda, buďte solidárny!“4 Dodal, 
že nie sme Staškov, nie sme Korňa. Bol by rád, keby sa deti navštevujúce CVČ stravovali 
v školskej jedálni, ale neovplyvní to! 
Starosta – opätovne žiadal, aby sa dali návrhy. „Pekné je kritizovať, ale nehľadať dôvody ako 
to zlepšiť!“5 
Mgr. Ladislav Kopecký  – informoval OZ o pridávaní určitých predmetov aby vedeli jazyk, 
aby vedeli cudzí jazyk a mali dobré základy z prírodných vied. Školský vzdelávací program 
začína v I. a II. ročníku. Rozhodli sa posilniť jazykové vyučovanie, matematiku, fyziku, 
chémiu a prírodopis. Nezaradené predmety dali do regionálnej výchovy a radi by oboznámili 
žiakov o kultúrnych akciách, hudobných, posilnila sa informatika, aby sa počítač využíval 
všade tam, kde sa dá. 
Oznámil zastupiteľstvu, že v júni ZŠ Klokočov opustí! 
Informoval, že podľa nového školského zákona sú obmedzené počty žiakov na jednotlivých 
stupňoch. Požiadal krajskú školskú inšpekciu, aby dovolili deti nedeliť. Opýtal sa, čo by sa 
stalo, keby rodičia na celom Slovensku povedali, aby deti boli podľa zákona delené.  
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 229/2008 

 
Doplnená správa – plán kontrolnej činnosti 
 
Správu prečítal Ing. Milan Kasák – kontrolór obce. Správa tvorí písomný materiál tejto 
zápisnice. Vyradený majetok sa fyzicky nelikviduje, je treba prijať opatrenie. 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 230/2008 

 
  
Odročená správa z 13.OZ o financovaní CVČ od mesiaca 9-12/2008 plus rozpočet  
a správa finančnej komisie o nájdení prostriedkov na mzdu riaditeľa CVČ 
 
Starosta -  informoval OZ, že poslanci sú pre všetkých občanom, že nemôžu brániť záujmy 
len jedného subjektu. Spoločne treba nájsť „liek“ na riešenie.  
Ing. Milan Kasák – príspevok bude o 18.000,- Sk nižší, lebo sa nebral september. 
Kašiková Vlasta – dodala, že sa rozpočet upraví 
Mgr. Ladislav Dorociak – vyjadril sa, že návrh bol formulovaný tak, že sa vychádzalo 
z najnutnejších položiek, na budúci kalendárny rok je možné aby sa položky vykryli. 
Mgr. Dorociak – myslí si, že keď CVČ bude vychádzať z toho, čo je dané, vyjde to úplne bez 
problémov. Má do budúcna vo vízií zriadiť klubovú činnosť.  
Starosta –  vyjadril sa, že bude rád, keď sa aspoň polovička vráti 
 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 231/2008 

 
 
 
 

                                                 
4 Mgr. Ladislav Kopecký – riaditeľ ZŠ Klokočov 
5 Ľuboš Stríž – starosta obce Klokočov 



VZN č. 4/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 
zariadeniach 

 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 236/2008 

 
Odročená žiadosť Pavla Marca o odkúpenie pozemku – žiadosť o zrušenie uznesenia 
číslo 217/2008 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 232/2008 

 
 
Oznámenie firmy  Protocol o ukončení priestorov 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 235/2008 

 
Žiadosť M-T- trans, s.r.o. Riečky o prenájom nebytových priestorov 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 233/2008 

 

Činnosť kultúrneho strediska 
 
Správu predložila Andrea Chabrečková, pracovníčka OÚ Klokočov. 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 234/2008 

 
Výstavba vodovodu – náklady na rekonštrukciu vodovodu Janeskovia 
 
Správu predložila pracovníčka OÚ Ing. Veronika Gajdičiarová 
Starosta -  rozprával, že obec by mala dačo spolufinancovať a treba sa dohodnúť koľko 
Vlasta Kašiková -  je toho názoru, že ak ľudia chcú brať obecnú vodu, je za to, aby ľudia vodu 
brali, prípojky nech si urobia ľudia svoje. Ak obec vráža peniaze, musí mať tvrdú kontrolu.  
Starosta –  je zato, aby sa zriadila komisia, ktorá prešetrí tieto veci v zložení: Kašiková, 
Jasenovská, Gacho, Krenželok, vyjadril sa, že  bude rád, keď ľudia chcú dať peniaze, aby 
platili. 
Vlasta Kašiková –  pýtala sa, ktorý vodovod máme stratový?  
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 237/2008 

  
 
Cintorín – hľadanie lokalít – (materiály boli zaslané v siedmom mesiaci 
 
Pán starosta poinformoval OZ, že poslanci dostali zoznam iných lokalít a bude veľmi rád, aby 
sa poslanci dohodli aspoň na dvoch lokalitách. 
Ing. Milan Kasák – v rozprave uviedol že lokalitu už máme v územnom pláne 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 238/2008 

 

 

 



Informatívna správa o zvolení riaditeľa CVČ 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 239/2008 

 
Oznámenie, že pani Furdanová odchádza a od 1. 8. je sklad, v ktorom mali potraviny 
voľný 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 239/2008 

 
Žiadosť o uvoľnenie  postu zástupca starostu obce Klokočov a predseda finančnej 
komisie – Vlasta Kašiková 
 
Pán starosta prečítal žiadosť pani Kašikovej a určil, aby bol zástupcom starostu pán Franitšek 
Čečotka. Pani Kašiková sa k tomuto návrhu vyjadrila, že je zato, aby boli prítomní všetci 
poslanci.  
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 240/2008 

 
 
 

DISKUSIA 
 

V diskusii sa rozpútala debata okolo kontrolóra obce Ing. Milana Kasáka. Pani účtovníčka 
Brezinová informovala, že kontrolór je odmeňovaný podľa zákona.  
Starosta – kontrolór môže pracovať v inej firme, len nesmie podnikať, dodal, že úkony 
dostáva kontrolór na pracovných poradách. 
Vlasta Kašiková – informovala sa ako dopadla správa o odpredaji vozidiel?  
Starosta – vyjadril sa, že na ďalšie zasadnutie predloží správu príslušná komisia. 
Mgr. Mária Jasenovská – v diskusii okolo autobusových spojov navrhovala, aby autobus 
s odchodom 10:10 hod. z Turzovky stál pri ZŠ. Odchod autobusu od ZŠ o 15:30 hod. 
V nedeľu spoj o 16:55, ktorý ide z Klokočova do Čadce, aby išiel z Konečnej. V nedeľu spoj 
o 8:05 hod., aby bol zavedený ako spoj. Informovala sa o „hluchých spojoch“ či by nemohli 
pribrať ľudí. V nedeľu o 7:35 hod. s príchodom na Staškov, ide na Hrubý Buk po prázdne, 
zaviesť ho ako linku.   
Pavol Brezina –  vyjadril sa, že zo strany vodičov automobilov sa nerešpektuje rýchlosť pri 
prechode cez obec Klokočov! 
František Čečotka – vyjadril sa k obecnému vodovodu, ako sa to bude riešiť s vodou?  Návrh 
Františka Čečotku dať vodovod preč!  
Ing. Milan Kasák –  vstúpil do debaty s tým, že sa netreba báť že namiesto 19,- Sk budeme 
platiť 27,- Sk – vodné.  
Mgr. Mária Jasenovská a Vlasta Kašiková –  bez súhlasov občanov nesúhlasia, aby sa dal 
vodovod preč. 
Starosta – vstúpil do rozpravy -  tí ktorí majú svoju studňu sa odpoja. Sevaku to bude jedno. 
Pripravia sa lokality, zvolajú sa ľudia a zdôraznil, že to treba dôkladne pripraviť na podpis.  
Miroslava Fujaková – vyjadrila sa, že i Staškov dal vodu Sevaku 
Starosta – je mu ľúto, že obec dala milióny Sk do budovania vodovodu,  zato sme mohli mať 
cesty. Kanalizácia robí len obrovský problém. 
 
 
 



Záver 
 
Pán starosta poďakoval prítomným poslancom za účasť a zasadnutie ukončil  
 
 
 
      starosta obce 
      Ľuboš Stríž 
 
 
 
Zapísala: Andrea Chabrečková 
 
 
 
 
Overovatelia:  Jozef Gacho ...................... 
 
                       Pavol Brezina ...................... 


