
Z á p i s n i c a 
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Klokočove, ktoré sa konalo dňa 

28. marca 2008 
 
Prítomní: 
Zástupkyňa starostu obce: Vlasta Kašíková 
 
Poslanci OZ: 1. Pavol Brezina 
  2. František Čečotka 
  3. Jozef Gacho 
  4. Mgr. Mária Jasenovská 
  5. Vlasta Kašíková 
  6. Martina Michálková - ospravedlnená 
  7. Ing. Tibor Michálek - ospravedlnený 
 
 
Prezenčná listina všetkých prítomných tvorí prílohu č. 1 zápisnice 
 
1.  o t v o r e n i e 
     11. zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla zástupkyňa starostu obce pani 
Vlasta Kašíková. Konštatovala, že zasadnutie zvolala v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov a plánu zasadnutí na rok 2008, 
že sú prítomní piati poslanci. Zasadnutie OZ je schopné právoplatne sa uznášať. 
 
2. Voľba návrhovej a mandátovej komisie 
Návrhová komisia: pán  Jozef Gacho a pán František Čečotka  
Hlasovanie: návrhová komisia jednohlasne schválená 
 
Mandátová komisia: Mgr. Mária Jasenovská a pán Pavol Brezina  
Hlasovanie: mandátová komisia jednohlasne schválená 
 
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci:  
Mgr. Mária Jasenovská a pán František Čečotka 
Vedením zápisnice bola poverená pracovníčka OÚ sl. Andrea Chabrečková 
 
 
P r o g r a m   r o k o v a n i a   11. OZ 
      
   1.  Otvorenie 
   2.  Voľba návrhovej a mandátovej komisie 
   3.  Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa zápisnice 
   4.  Program rokovania 11. OZ  
   5.  Správa o plnení uznesení prijatých na 9. a 10. zasadnutí OZ 
   6.  Záverečný účet obce 

- Správa o hospodárení obce za rok 2007 
- Správa audítora za rok 2007 
- Prevod do rezervného fondu z rozdielu hospodárenia za rok 2007 
- Vyjadrenie kontrolóra obce k záverečnému účtu a celoročnému hospodáreniu  

            za rok  2007 



- Správa o hospodárení ZŠ Klokočov za celý rok 2007 
  7. Činnosť OHZ, návrh OHZ – prednesie ústne veliteľ OHZ p. František Žilka 
  8. Činnosť komisii OZ za rok 2007 
  9.  Schválenie správnych poplatkov za pracovné úkony OÚ – návrh na odročenie 
  10.  Ostatné návrhy 

- a) Voľba rady školy pri MŠ Klokočov – Hlavice – predkladá riaditeľka MŠ 
Hlavice p. Anna Horčičáková 

- b) Schválenie doplatku za poskytovanú starostlivosť v zariadení sociálnych 
služieb v Turčianskych Tepliciach – p. Doričákovi 

- c) Odročené uznesenie č. 151/2008 z 10. zasadnutia – Program hospodárskeho 
sociálneho rozvoja Obce Klokočov na roky 2007-2013 

- d) Odročené uznesenie č. 142/2008 zo dňa 25.01.2008 z 9. OZ 
- Plán opravy ciest na rok 2008 
- e) Schválenie odpredaja hasičského čerpadla PS 12 
- f) Žiadosť Alojz Malík, Klokočov č. 85, o prenájom nebytových priestorov – 

bývalý klub kresťanskej mládeže, za účelom zriadenia predajne 
s priemyselným tovarom 

- g) Odvolanie nájomcov nebytových priestorov v budovách č. 1164 a 962, voči 
zmluvám o platbách za dodávku tepla na rok 2008 

- h) Správa o nedoplatkoch na DzN, na komunálnom odpade, vodné, stočné, 
elektrická energia, na nájom a kúrení k 31.12.2007 

11. Diskusia 
12. Prijatie uznesení 
13. Záver 
 
Program rokovania 11. zasadnutia OZ bol jednohlasne schválený. 
Pani zástupkyňa privítala i prítomných občanov, ktorí sa zasadnutia zúčastnili.  
 
5. Správa o plnení uznesení na 9. a 10 zasadnutí OZ 
Písomná správa k tomuto bodu programu tvorí príloha číslo 2 zápisnice 
O prijatých uzneseniach 135 – 152  na 9. a 10. zasadnutí OZ informoval Ing. Milan Kasák, 
kontrolór obce i ostatných prítomných občanov.  
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 153 
 
6. Záverečný účet obce 

- Správa o hospodárení obce za rok 2007 
- Správa audítora za rok 2007 
- Prevod do rezervného fondu z rozdielu hospodárenia za rok 2007 
- Vyjadrenie kontrolóra obce k záverečnému účtu a celoročnému hospodáreniu  

            za rok  2007 
- Správa o hospodárení ZŠ Klokočov za celý rok 2007 

 
Písomná správa k tomuto bodu programu tvorí prílohu číslo 3 zápisnice 
Pani  zástupkyňa Vlasta Kašíková poprosila pracovníčku OÚ pani Alenu Brezinovú 
o prečítanie a vyjadrenie sa k správe a opýtala sa prítomných, či potrebujú vysvetlenie. 
Dodala, že záverečný účet obce je overený audítorkou. Prítomní poslanci nemali 
k záverečnému účtu obce pripomienky. 
Pán kontrolór, Ing. Milan Kasák sa vyjadril k záverečnému účtu obce. Odporúča záverečný 
účet schváliť, dodal, že jediný problém je školská jedáleň, ktorá je momentálne v mínuse. 
Pani zástupkyňa dodala, že informácie o školskej  jedálni sú v správe o hospodárení ZŠ 
Klokočov. Konštatovala, že na jedáleň a školský klub prichádzajú peniaze z OÚ, sú však 
nízke a nepokryjú náklady na vedenie. Oboznámila prítomných, že, tento rok sa navýšili 



dotácie na 600.000,- Sk. Spomenula, že i peniaze z táborov sa zaevidujú na OÚ. V mesačných 
správach, ktoré robí pani Kašiková sa sledujú výdavky. 
Pán poslanec Brezina – pýtal sa z čoho bude toto navýšenie finančných prostriedkov na 
jedáleň 
Pracovníčka OÚ Alena Brezinová– informovala, že je schválené navýšenie, ktoré už bolo 
poslancami schválené.  
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 154 
 
 
7. Činnosť OHZ, návrh OHZ – prednesie ústne veliteľ OHZ pán František Žilka 
 
Písomný materiál o činnosti OHZ tvorí prílohu číslo 4  zápisnice 
Správu o činnosti OHZ predniesol veliteľ OHZ pán František Žilka 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 155 
 
Pán Ján Horčičák, člen OHZ sa informoval, ako to bude pri výstavbe cvičiska pre hasičov? 
Spomenul odpredaj pozemku pánovi Ervinovi Hamzičovi. Informoval OZ, že OHZ Klokočov 
je členom hasičskej ligy, ktorá musí spĺňať určité podmienky. Ak tieto podmienky nesplnia 
o účasť v hasičskej lige, ktorá je dotovaná prídu a tým pádom by sa súťaže nekonali. Pán Ján 
Horčičák spomenul, že pozemok, ktorý sa odpredal dali hasiči prácne doporiadku, aby mali 
kde cvičiť a súťažiť. Vyjadril sa, že nemajú podmienky nato, aby vykonávali protipožiarnu 
ochranu. Nemajú priestory na umiestnenie techniky, budova je v nevyhovujúcom stave, bojí 
sa, aby chlapi pri zhadzovaní snehu v zime neutrpeli úraz. V hospodárskej budove pri 
hasičskej zbrojnici mali sklad, kde mali inventár. P. Šuriková sa im kázala vysťahovať, kde 
majú skladovať svoje veci? 
Zároveň položil otázku, kedy sa začne s výstavbou parkoviska u kostola, lebo keby u kostola 
vznikol požiar, požiarna technika sa tam nedostane. 
 
V diskusii k tomuto bodu programu sa vyjadril: 
- pán poslanec Pavol Brezina, ktorý spomenul: „Bol som tam na inventúre a budova 

skutočne potrebuje rekonštrukciu.“ Navrhuje, aby sa rekonštrukcia neodkladne začala 
tento rok. Vyjadril sa k tomu, že keďže nebola taká tuha zima, určite sa ušetrili peniaze na 
zimnom oraní, preto financovanie navrhuje z týchto peňazí  

- pracovníčka OÚ Alena Brezinová usmernila pána  poslanca Brezinu, že rozpočet je na 
celý rok, môžu nastať v 10-12 mesiaci kalamity a s tým treba rátať 

- kontrolór obce Ing. Milan Kasák informoval, že  pri rozpočte sa rátalo i s opravou 
hasičskej budovy, peniaze nato sú, majú celoročný rozpočet  

- pán poslanec Jozef Gacho sa vyjadril k odpredaju pozemku. Pozemok sa odpredal s tým, 
že peniaze sú odložené na kúpu pozemku na druhej strane – oproti súčasnému cvičisku 
hasičov. K oprave budov sa taktiež vyjadril. Hasiči mali schválené peniaze, pán starosta 
na minulých zasadnutiach prišiel s návrhom, aby sa im navýšilo 90.000,- Sk. Čiže spolu 
mali 240 000,- Sk. Avšak hasiči si všetky finančné prostriedky nevyčerpali 

- pani zástupkyňa Vlasta Kašiková povedala, že sa nemajú nakupovať pracovné odevy, ale 
má sa rekonštruovať budova  

- Ján Horčičák informoval, že sa urobilo nevyhnutné – omietky  
- zástupkyňa  Kašíková povedala, že finančné prostriedky treba  rozčleniť  
- do diskusie vstúpil poslanec Jozef Gacho a spolu so zástupkyňou navrhli rozčleniť 

finančné prostriedky 150.000,- na chod OHZ a 90.000,- Sk  na rekonštrukciu. Spomenuli, 
že si hasiči peniaze nevyčerpali. Pán Horčičák povedal, že rezervu si nechal na prevenciu  



- pán Pavol Brezina povedal, že strechu na zhnitý krov nemožno robiť. Treba spraviť krov 
a novú strechu. Pán Ján Horčičák zdôrazňoval, že potrebujú priestory. Hasiči uvažovali 
o zdvihnutí krovu  

- Ing. Kasák sa vyjadril, že si treba sledovať možnosť predkladania projektov. Sú i ďalšie 
možnosti: poisťovne, banky. Keď sa budú robiť rozpočty v auguste-septembri, treba nato 
myslieť. Pán Horčičák navrhoval sledovať výzvy zo strany úradu. Povedal , že dráhu 
treba upraviť, vykúpiť pozemky, nácviky budú robiť, ale súťažiť budú musieť dočasne na 
futbalovom ihrisku 

- Mgr. Mária Jasenovská pochválila hasičov za dlhoročné reprezentovanie obce na 
súťažiach, lebo má prehľad ako dlhoročná kronikárka. Zdôraznila, že hasiči musia sami 
ako organizácia osloviť podnikateľov  

- pán Ján Horčičák sa vyjadril, že nebude chodiť ako „po žobraní“. Spomenul, že v tomto 
smere mali úspech najmä u pána Mudríka, majiteľa bývalej ZŠ v Riečkach, ktorý im 
zakúpil obleky v hodnote 50.000,- Sk 

- Ing. Kasák sa vyjadril i k spomenutej pripomienke pána Jána Horčičáka – k výstavbe 
parkoviska u kostola. Spomenul, že by bolo dobré parkovať autá u obecného úradu, 
prevencia zo strany úradu sa zabezpečí prostredníctvom vyhlasovania v obecnom 
rozhlase 

 
 
8. Činnosť komisii OZ za rok 2007 
 
Písomná správa k tomuto bodu programu tvorí príloha číslo 5 zápisnice 
Pani zástupkyňa konštatovala, že komisie pracujú. Pán kontrolór oznámil, že nabudúce OZ 
bude predložená zmena k činnostiam. 
Pán Pavol Brezina spomenul k svojej komisii, že doklady budú v  Klokočove. Kontrolór 
povedal, že podklady budú k nahliadnutiu na OÚ – týka sa to vlastníkom lesov. Termín je do 
2. apríla, vyhlási  sa prostredníctvom  rozhlasu, že podklady sú k nahliadnutiu na OÚ. 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 156 
 
9. Schválenie správnych poplatkov 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 157 
 
10.  Ostatné návrhy 
a) Voľba rady školy pri MŠ Klokočov – Hlavice – predkladá riaditeľka MŠ Hlavice  
pani Anna Horčičáková 
 
Písomná správa k tomuto bodu programu tvorí príloha číslo 6 zápisnice 
Mgr. Mária Jasenovská informovala o správe, ktorú predložila riaditeľka MŠ Hlavice pani 
Anna Horčičáková. Povedala, že prebehla rada školy, vysvetlila, čo rada školy je, aké má 
zákony a povinnosti. Predsedu si zvolili na štyri roky – predsedkyňou sa stala pani Irena 
Škorníková. 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 158 
 
 

b) Schválenie doplatku za poskytovanú starostlivosť v zariadení sociálnych služieb 
v Turčianskych Tepliciach – pánovi Doričákovi 
 
Dôvodová správa k tomuto bodu programu tvorí príloha číslo 7 zápisnice 



Pani Vlasta Kašiková vysvetlila, že pán František Doričák je t.č. bezdomovec, poberá dávky 
v hmotnej núdzi (t.č. 3.640,- Sk), ktoré nepokryjú celkovú výšku úhrady za poskytovanú 
starostlivosť v DD a DSS  v Turčianských Tepliciach. Doplatok mesačnej úhrady (približne 
vo výške 1291,- Sk 1221,- Sk) by bolo uhrádzané zo sociálnej kapitoly – sociálna pomoc. 
Pánovi Doričákovi vznikne v 09/2008 nárok na starobný dôchodok.  
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 159 
 
10. c) Odročené uznesenie PHSR na roky 2007-2013 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 160 
 
 
10. d) Odročené uznesenie číslo 142/2008 zo dňa 25.01.2008 z 9. OZ 
- Plán opravy ciest na rok 2008 
 
Pani zástupkyňa obce Vlasta Kašíková informovala, že zo strany obce sa robí maximum – 
vysprávky nevyhnutných ciest. 

- Ing. Milan Kasák informoval, že zatiaľ vysporiadane cesty sú: Radová výstavba  
na Hlaviciach, v Klokočove ku ihrisku. Tak treba žiadať projekt aspoň na tie cesty, 
ktoré sú vysporiadané.  

- Pani Ing. Veronika Gajdičiarová, pracovníčka OÚ, informovala, že by sa dali 
vysporiadať len určité pozemky, ale niektoré sú neknihované a s tými je najväčší 
problém.  

- Pán Ing. Milan  Kasák s Ing. Veronikou Gajdičiarovou robili týždeň na evidencii 
ciest  

- Jozef Gacho sa informoval, či vláda nemá nejaký zákon pre užívateľov ciest. Našej 
obci by veľmi pomohlo, keby vláda schválila zákon, že ak obec užíva majetok 20-
30 rokov pripadne jej do vlastníctva. Žiaľ, takýto zákon ešte nevyšiel ak sú 
pozemky v neknihovanej majetkovej podstate, nemá kto podpísať súhlas.  

 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 161 
 
10. e) Schválenie odpredaja hasičského čerpadla PS 12 
 
K odpredaju techniky Hasičského čerpadla PS 12 sa vyjadril taktiež pán Ján Horčičák.  Nevie 
za koľko sa im podarí odpredať čerpadlo. Vyjadril sa, že je zbytočne, mať toľko čerpadiel 
rovnakého typu. Za peniaze z predaja čerpadla by OHZ chcel zakúpiť plávajúce čerpadlo. 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 162 
 
10. f) Žiadosť pán Alojz Malík o prenájom nebytových priestorov – bývalý klub 
kresťanskej mládeže za účelom zriadenia predajne s rozličným tovarom 
 
Pán poslanec Pavol Brezina sa vyjadril, že nevie, či by to bolo vhodné dať tieto priestory na 
prenájom za účelom zriadenia predajne. Kvôli schodom, po ktorých sa zle chodí. Navrhoval 
oddelenie kancelárii u Ing. Gajdičiarovej a pani Pápolovej Pauly, aby mali každá svoju 
kanceláriu a jedna pracovníčka sa premiestnila práve do spomínanej miestnosti žiadanej na 
prenájom. Pani zástupkyňa Vlasta Kašíková s kontrolórom Ing. Milanom Kasákom sa 
k žiadosti pána Malíka vyjadrili, že žiadateľ si podružné meranie musí zhotoviť na vlastné 
náklady.  
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 163 



 
 
10. g) Odvolanie nájomcov nebytových priestorov v budovách č. 1164 a 962, voči 
zmluvám o platbách za dodávku tepla na rok 2008 
 
Prečítala žiadosti nájomníkov pracovníčka OÚ Ing. Veronika Gajdičiarová.  Nájomcovia mali 
zároveň požiadavku na namontovanie meračov tepla. Nebudú znášať podmienky zle 
podpísanej zmluvy o odbere tepla s BIOMASOU. 
Pani Jarmila Tabačíkova si dala svoju žiadosť o zníženie poplatkov na kúrenie alebo 
namontovanie merača tepla. Pani zástupkyňa Kašíková spomenula, že boli s kontrolórom na 
jednaní s Biomasou, a pokrok vidia v tom, že sa to začína hýbať, ale veľmi pomaly.  Avšak 
ceny na rok 2008 sú už pevne  určené. V diskusii k tomuto bodu programu sa vyjadril 
– kontrolór obce Ing. Milan Kasák, ktorý navrhol schváliť preveriť možnosti  
– pán poslanec Jozef Gacho dal návrh – nech si zakúpia merače, ak si ich nezakúpia, nech 

sa postupuje ako doposiaľ 
– pani Alena Brezinová, pracovníčka OÚ spomenula, že by bolo dobré odročiť tento bod 

programu,  lebo pán Ing. Tibor Michálek poslal pracovníka, ktorý má preveriť možnosti, 
bolo by dobré počkať na správu od pána Brandisa  

 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 164 
 
10. h) Správa o nedoplatkoch na DzN, na komunálnom odpade, vodné, stočné, elektrická 
energia, na nájom a kúrení k 31.12.2007 
 
Správa o nedoplatkoch tvorí prílohu číslo 8 zápisnice  
Pracovníčka OÚ pani Veronika  Gajdičiarová poinformovala, že poplatky sa vyberajú, len 
nevie čo so zomretými občanmi.  
- pán kontrolór obce Ing. Milan Kasák povedal, že kto dedí po zosnulom, mal by zaplatiť  
- pán Čečotka spomenul že niektoré nedoplatky sú vysoké (Gastrotour) Niektorí neplatiči 

sú i jeho zamestnanci, skúsi sa s nimi porozprávať 
- pani Anna Koniarová, pracovníčka OÚ sa vyjadrila, že niektorí neplatiči majú splátkové 

kalendáre a po častiach dlh splácajú. Niektorí však na výzvy nereagujú. Konkrétny prípad 
pán Lowák – padá mu dom v chránenej oblasti „Do kršle“ – je to pamiatková zóna, treba 
s tým niečo robiť.   

- pán poslanec Pavol Brezina sa vyjadril, čo zoberieme, takým ľuďom, ktorí žijú so 
životného minima?! Vyjadril sa, že pre takých ľudí, ktorí  to nemajú z čoho zaplatiť, treba 
dať vykonávať verejnoprospešné práce, aby dlh splatili prácou.  

- pán Ing. Milan Kasák sa vyjadril, že náklady na vymáhanie u niektorých neplatičov sú 
vyššie ako nedoplatky.  

- pani Anna Koniarová, pracovníčka OÚ,  sa vyjadrila, že u určitých ľudí nemá problém 
s platením poplatkov, odkedy ona pracuje človek platí , ale predošlé dlhy je problém 
vymôcť. Ďalej informovala, že z neplatičov sa dá vyčleniť 14 ľudí, ktorí by boli možní 
zaplatiť. Ostatní nemajú ani dom, nemajú dôchodky, čo im zoberieme? Celkové náklady 
sú 158 000,- Sk u neplatičov. Kto to zaplatí? Pán poslanec František Čečotka spomenul, 
že staré dlhy treba odpustiť, ale kontrolór povedal, že obec je povinná evidovať tieto 
dlhy.  

 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 165 
 
Pán kontrolór Ing. Milan Kasák  oboznámil poslancov o programe LEADER. Do 28.3.2008 
majú starostovia obcí  predložiť návrhy o súhlas so vstupom do programu LEADER, aby sa 
čerpali prostriedky z programov. Obec môže do tohto programu LEADER navrhnúť i   
podnikateľov, pán kontrolór navrhol spoločnosť Timea s.r.o. Olešná. 



 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 166 
 
 
11. Diskusia  
 
V diskusii predniesli prítomní občania svoje požiadavky.  Pán Milan Šamaj, prítomný občan 
na OZ, žiadal o rozšírenie osvetlenia na Javorovej. Pán Jiří Szkandera – sa informoval na 
poštu, ktorá je otvorená od pod deviatej, a často býva zatvorená. Žiadal, aby v prípade 
zatvorenia pošty, pošta včas informovala občanov prostredníctvom rozhlasu alebo vývesných 
oznamov. Požiadavky občanov boli zaznamenané.  
V diskusii vystúpili  

- Pán poslanec Pavol Brezina, ktorý na obecnom zastupiteľstve predniesol, aby boli 
majetkoprávne vysporiadané parcely CKN 3375/14, 3375/15, 3375/16,  že  dal 
vypracovať geometrický plán na pozemku od cesty po ich dom. Tá časť od 
hlavnej cesty po dom pána Brezinu nie je vysporiadaná. Pán Brezina informoval, 
že dohoda bola na 30.000,- Sk za odpredaj pozemku, bude treba urobiť kúpnu 
zmluvu.  

- Poslanec Jozef Gacho  povedal, že cesty by sa nemali platiť.  
- Pán kontrolór sa vyjadril, že pán poslanec Pavol Brezina mal náklady, výnalohy 

na cestu. V diskusii pán poslanec Jozef  Gacho upozornil, aby sa nespustila 
„lavína“. 

- Návrhy: 
- Pán poslanec Františiek Čečotka: ak pán Brezina peniaze vložil, mal by ich dostať 

späť. 
- Kontrolór Ing. Milan Kasák: podal návrh zaplatiť geometrický plán, dať pánovi 

poslancovi Brezinovi za cestu, kúpna cena 1,- Sk. 
- Pani zástupkyňa Vlasta Kašíková zdôraznila, to čo pán poslanec Jozef Gacho, aby 

sa nespústila „lavína“,  aby každý nepýtal to isté, lebo obec by na to nemala. 
- Mgr. Mária Jasenovská navrhla kúpno-predajnú zmluvu za 200,- Sk. 

 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 166 
 
Pokračovanie k diskusii: 
 
- Mgr. Mária  Jasenovská predniesla požiadavku  o predĺženie rozhlasu, ver. osvetlenia  

a opravu cesty v časti obce Vrchpredmier.  
- K tejto požiadavke sa vyjadril Ing. Milan Kasák, ktorý hovoril s pánom Miroslavom  

Sebechlebským z firmy Herakles  o napojení bezdrôtového internetu, čo možno v časti 
obce Vrchpredmier zosúladiť s napojením internetu aj rozhlasu. Ďalej spomenula, že na  
Hlaviciach sa dva lampióny obecného rozhlasu prekrývajú, čo treba poladiť.  

- Pán František Čečotka sa pýtal ohľadom štátnych ciest. Obec požiadala o vykonanie 
štátneho dozoru, lebo dochádzalo k poškodzovaniu, poruchy sa odstránia, ale kto nám 
zaručí, že o pár rokov sa to neskomplikuje. Ing. Milan Kasák oznámil,  požiadali sme 
o vykonanie štátneho dozoru Sevaku, Zippke, sťažnosť, aby si to p. Pastorek  pozrel. 
Pani Vlasta  Kašíkova si prešla úseky po kanalizácii konkrétne  v Bánskom aj spolu s 
dvoma kontrolórkami, ktoré prisľúbili nápravu, ale žiaľ ju nezrealizovali. Napokon naši 
pracovníci  s našou technikou (belorusom) museli robiť prácu za nich.  Pani Kvašajová- 
manažérka stavby sa vyjadrila, že firma ZIPP vyhrala projekt na kanalizáciu,  ale ceny, 
ktoré si určuje sú na hranici únosnosti.  

- Pán poslanec Pavol Brezina požadoval rozšírenie svetla – u kontajnéra na ihrisku,  do 
Stuchlíkov , stĺp. Aj v Riečkach a Rybári, konkrétne – Litvíkovia, Riečky – p. Srníček.  

- Pani Vlasta Kašíková – rozšírenie osvetlenia Bánske u p. Hrčkovej. 



- Pán poslanec Jozef Gacho predniesol pripomienku o rozšírenie osvetlenia na križovatke 
v Klíne, aby svietilo na všetky strany a  u pána Fera Čuboňa, na križovatke do Bánskeho. 

 
 
12. Prijatie uznesení 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo na 11. zasadnutí Obecného zastupiteľstva Klokočov  
uznesenia číslo 153- 167 
 
13. Záver 
 
Pani zástupkyňa Vlasta Kašíková konštatovala, že všetky body programu 11. zasadnutia 
obecného zastupiteľstva  boli splnené a poďakovala všetkým za účasť. 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
Mgr. Mária Jasenovská.......................... 
 
František  Čečotka............................ 
 
Zapísala: Andrea Chabrečková 
 
 
 
     Ľuboš Stríž 
     starosta obce 


