
 

Z á p i s n i c a 
zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Klokočove, ktoré sa konalo 

dňa 28.septembra 2007 
 
Prítomní: 
Starosta obce: Ľuboš Stríž 
 
Poslanci OZ: 1. Pavol Brezina 
  2. František Čečotka 
  3. Jozef Gacho 
  4. Mgr. Mária Jasenovská 
  5. Vlasta Kašíková 
  6. Martina Michálková 
  7. Ing. Tibor Michálek 
 
Prezenčná listina všetkých prítomných tvorí prílohu č. 1 zápisnice 
 
1. O t v o r e n i e 
    7. zasadnutie obecného zastupiteľstvo otvoril a viedol starosta obce Ľuboš Stríž. 
Konštatoval, že zasadnutie zvolal v zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a doplnkov a plánu zasadnutí na rok 2007, že sú prítomní všetci 
poslanci. Zasadnutie OZ je schopné právoplatne sa uznášať.   
 
2. Voľba návrhovej a mandátovej komisie 
    Návrhová komisia:  Jozef Gacho, František Čečotka 
    Hlasovanie: návrhová komisia jednohlasne schválená 
 
    Mandátová komisia : Vlasta Kašíková, Pavol Brezina 
    Hlasovanie: ZA: Pavol Brezina, František Čečotka, Jozef Gacho, Vlasta Kašíková. 
          Mgr. Mária Jasenovská 
   PROTI: Martina Michálková, Ing. Tibor Michálek 
   ZDRŽAL SA: 0 
 
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
     Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci: Mgr. Mária Jasenovská, J. Gacho 
     Vedením zápisnice bola poverená pracovníčka OÚ p. Fujaková 
      
     Poslanec Michálek navrhol za ďalšiu overovateľku zápisnice poslankyňu Michálkovú. 
     Hlasovanie: ZA: Martina Michálková, Ing. Tibor Michálek 
   PROTI: Pavol Brezina,  František Čečotka, Jozef Gacho, Vlasta Kašíková 
   ZDRŽAL SA: Mgr. Mária Jasenovská 
 
    Program rokovania 7. OZ    
   1. Otvorenie 
   2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
   3. Voľba návrhovej a mandátovej komisie 
   4. Správa o plnení uznesení prijatých na poslednom OZ 
   5. Výstavba vodovodu 
   6. Činnosť kultúrneho strediska a Obecnej knižnice   
   7. Hospodárenie ZŠ Klokočov za I. polrok 2007 



 

   8. Správa výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Klokočov a ukončenie ŠR 
   9. Všeobecné záväzné nariadenie Obce Klokočov o niektorých podmienkach užívania 
       miestnych komunikácií    
10. Žiadosť Ing. Jana Marčišinová na obnovenie prevádzky pílnice Klokočov časť Klin 
11. Návrh komisie výstavby a dopravy zoznam miestnych komunikácií na rekonštrukciu 
12. Informatívna správa z členskej schôdze Biomasy – Ing. Kasák 
13. Výsledok jednania so SBU o výstavbe domu smútku, cintorínu a bytovky 
14. Schválenie zámeru výstavby domova dôchodcov 
15. Informatívna správa – Enviromentálny fond vykurovanie kostola Biomasou   
16. Informatívna správa zrušenie Spoločného obecného úradu Turzovka  
17. Správa o odbere obecnej vody, podľa výšky odberu – Ing. Kasák 
18. Zrušenie uznesenia č. 68/2007 zo dňa 27.7.2007 
19. Zrušenie uznesenia č. 82/2007 zo dňa 27.7.2007 
20. Správa o voľbe nového predsedu Rady školy a členov ZŠ Klokočov 
21. Správa o aktivačnej činnosti v Obci Klokočov za rok 2007 
22. Ostatné návrhy 
23. Diskusia 
24. Záver   
  
Program rokovania na 7.OZ bol jednohlasne schválený 
 
4. Správa o plnení uznesení prijatých na poslednom OZ 
    Písomná správa tvorí prílohu č. 2 zápisnice 
     
    Poslanci Michálková a Michálek sa zdržali hlasovania z dôvodu, že správa neodráža  
    skutočný stav  plnenia uznesení.  
   
5. Výstavba vodovodu 
      Písomná správa tvorí prílohu č. 3 zápisnice 
      Všetci  poslanci obdržali správu o obecných vodovodoch.  
      Pán poslanec Michálek navrhol, aby starosta pravidelne informoval občanov  
      poslancov OZ v Obecnom liste a na internetovej stránke  o výsledkoch a hygienických 
      rozboroch kvality vody. Niektoré vodojemy sú v zlom technickom stave, či tento stav  
      neohrozuje kvalitu vody a zdravie občanov. Aké budú náklady na výstavbu jednotlivých  
      prípojok, či má obec na to prostriedky, aký je plán výstavby prípojok, aby ľudia vedeli  
      kedy sa bude prípojka realizovať. 
      Obrátil sa na neho a manželku ako poslancov p. Miroslav Ostružiar s požiadavkou, že cez  
      jeho pozemok pri dome č. 802 vedie hlavný prívod vody a tri odbočky, na jeho pozemku  
      sa vedú opravy a úpravy, nikto z obce s nim neviedol rokovania. Čo s ťarchou na jeho  
      pozemku, čo znižuje kvalitu jeho pozemku. Bol dohodnutý na stretnutie so starostom ale 
      starosta nereagoval ani s ním nekomunikuje. Dáva to riešiť právnemu zástupcovi 
      následkom čoho vznikne zákaz vstupu na pozemok. Pán poslanec Michálek vyzýva pána  
      starostu, aby viedol rokovania s pánom Ostružiarom. 
      Pán poslanec Michálek navrhuje, aby sa dopracoval návrh plánu budovania,  
      rekonštrukcie obecného vodovodu s predpoklad. nákladmi.    
      Tento bod programu podporia ak budú splnené požiadavky a budú zverejnené výsledky 
      z rozborov vody. 
      Starosta - rozbory obecnej vody sa dávajú robiť pravidelne na každý  vodojem zvlášť.  
      Toto všetko  je uvedené v správe, ktorú dostal každý poslanec. Len bolo treba správu 
      prečítať. Voda je hygienicky nezávadná. Vzorky vody sa  pravidelne  posielajú,  obec  
      vynakladá veľké finančné prostriedky na  rozbory vody, aby bola zaistená pre odberateľov  



 

    obecnej vody kvalitná hygienicky nezávadná voda v zmysle zákona. 
    Starosta obce poveril Ing. Gajdičiarovú, aby zabezpečila v Obecnom liste a na 
    inernetovej stráne zverejnenie - výsledky všetkých rozborov vody, ktoré sa za tento rok  
    vykonali.  
    Na pozemku p. Ostružiara sa nachádzajú tri prípojky vody vznikajú tam poruchy je tam   
    staré potrubie.   
    Bude hneď v pondelok jednať s pánom Ostružiarom a potrebné veci sa dajú do poriadku.    
    Starosta -  sa k uvedenému vyjadril, že sa naďalej pokračuje v projektoch na predlžení 
    obecného vodovodu a to v časti Janeskovia a  Kyčery – Zajacovia. Aby mali občania  
    zabezpečenú kvalitnú vodu budú sa vymieňať staré železné rozvody, ktoré majú už 38  
    rokov.   
    Milan Krenželok - správca obecného vodovodu Milan Krenželok sa vyjadril, že 
    vodovody Jansekovia  Pantokovia sú staré rozvody. Navrhuje sa realizovať nový vodojem 
    v časti u Janeskov  a pokračovať v realizácií nového potrubia do časti Kyčery – Zajacovia  
    týmto by sa poriešilo zásobovanie pitnou vodou do týchto častí obce. Pán Krenželok ďalej 
    oboznámil prítomných s realizáciou vodovodných prípojok. Na základe žiadosti občana 
    a zaplatení správneho poplatku 500,- Sk obec pristúpi k realizácií vodovodnej prípojky.  
    Občania si platia výkop, materiál a samotnú realizáciu prípojky. S občanom je spísaná  
    žiadosť na odber vody, stanovené podmienky v žiadosti sú  podľa zákona 442/2002 Zb. z.  
    Tieto  prípojky občania žiadajú podľa vlastnej potreby. K realizácií prípojok sa pristupuje 
    okamžite. Veľkou mierou vychádza starosta občanom v ústrety. 
       
6. Činnosť kultúrneho strediska a Obecnej knižnice 
    Písomný materiál tvorí prílohu č. 4 zápisnice 
    Poslanec Michálek sa zaujímal, či je možné si zakúpiť jednu stranu v Obecnom liste  
    pre členov klubu ĽS HZDS, ďalej sa zaujímal či by bolo možné vyhlasovať rozhlasové  
    relácie klubu ĽS HZDS aj v sobotu, ďalej predložil návrh, aby klokočovským speváčkam  
    bola poskytovaná bezplatne zasadačka na nácvik. Pán Michálek vyjadril pochvalu 
    sl. Chabrečkovej za vypracovanú správu z úseku kultúry a Obecnej knižne. 
    K tomuto sa p. starosta vyjadril: k zakúpeniu jednej strany v obecnom liste nedáva zatiaľ  
    odpoveď, nakoľko to je potrebné zistiť, taktiež vyhlasovanie v rozhlase cez víkend  je  
    potrebné konzultovať s pracovníčkami, ktoré vyhlasujú, je to problém lebo pracovníčky  
    nemajú platené nadčasy a ani víkendy. Klokočovské ženy na nácvik majú poskytovanú  
    zasadačku bezplatne.  
    Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo  87/2007 
 
7. Hospodárenie ZŠ Klokočov za I. polrok 2007 
    Písomný materiál tvorí prílohu č. 5 zápisnice 
    Správu predniesla poslankyňa Vlasta Kašíková.  
    Poslanec Gacho navrhol, že by bolo dobre aj do budúcna robiť tábory, keď má škola z toho  
    zisk. 
    Poslankyňa Kašíková odpovedá, že tábory sa dajú robiť len cez prázdniny, dalo by sa to 
    do budúcna riešiť aj cez CVČ. 
    Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 88/2007 
 
8. Správa výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Klokočov a ukončenie šk. roka 
    Písomný materiál tvorí prílohu č. 6 zápisnice 
    Poslankyňa Michálková pochválila p. riaditeľa ZŠ Klokočov Mgr. Kopeckého  
    za vypracovanú správu. 
    Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 89/2007 



 

 
9. Všeobecné záväzné nariadenie Obce Klokočov o niektorých podmienkach 
     užívania miestnych komunikácií 
     Písomný materiál tvorí prílohu č. 7 zápisnice 
     Kontrolór obce Ing. Kasák usmernil poslancov OZ o doplnení prípadne zmenách, o  
     ktorých, by mali poslanci pri schválení VZN rokovať. Poplatky za užívanie miestnych 
     komunikácií rieši aj Zákon o správnych poplatkoch.. 
     Spoločenstvo býv. urb. považuje toto VZN ako útok proti ním.  
     Pán poslanec Michálek navrhol, že by bolo vhodné dohodnúť sa na vzájomnej spolupráci, 
     medzi urbárom a obcou a na základe toho prijať VZN. 
     Pán starosta – VZN je určené pre prepravcov a nie proti urbáru. Ak sa schváli, malo by  
     byť platné pre všetkých dopravcov rovnako, alebo sa dohodnúť na vzájomnej spolupráci.  
     Keby sa dohodlo, že by prepravcovia dali ročne nejaké finančné prostriedky na opravu  
     miestnych komunikácií za ich užívanie  nebolo by potrebné nič vyberať. Štátne lesy sľúbili  
     na opravu miestnych komunikácií po ktorých prepravujú drevo 500 tis. Pán Ježík za SBÚ  
     prisľúbil 100 tis. Sk. 
     Pán poslanec Brezina – prepravcovia SBÚ vozia s ťažkými autami, poškodzujú cesty,  
     devastujú naše lesy. Najlepšie by bolo keby sa vytvoril samostatne urbariát v Klokočove 
     a rozhodovali by sme si sami o lesoch, ktoré sa nachádzajú v Klokočove. Obec keď sa  
     zaujímala o odkúpenie pozemkov od urbáru, urbár pýtal za pozemok oproti úradu za 
     1 ha 1 mil.700 tis. + ďalší 1 mil. za výber z fondu. 
     Pani poslankyňa Jasenovská – vyjadrila súhlas, že pre prepravcov, ktorí užívajú naše  
     komunikácie by nemal byť problém zaplatiť 500,-Sk  za jednu prepravu, a obci by to  
      pomohlo pri rekonštrukcií a oprave miestnych komunikácií. 
     Pán poslanec Gacho – ak bude Klokočov spojený s urbariátom nikdy tu nič nebudeme  
     mať, lebo nám nevychádza v ústrety s odpredajom pozemkov pod bytovku, cintorín a dom  
     smútku. Zaujímal sa ako by sa riešil výber poplatkov ak by sa schválilo VZN. 
     Pán starosta – po schválení VZN, by každý prepravca dostal toto VZN a pri preprave by 
     jeho prvá cesta viedla na úrad, kde by zaplatil poplatok za užívanie miestnych  
     komunikácií.  
     Každý lesný hospodár si pýta aj prepravcu, šofér by mal vedieť či pôjde raz alebo viackrát. 
     Pán poslanec Brezina – prikláňa sa k názoru, že je potrebné aby boli upozornení  
     hospodári a ohlásili obci prepravu. 
     Pán poslanec Michálek – on aj manželka sa zdržia hlasovania, nájsť systém je nereálne.  
     Treba sa dohodnúť na ročnom jednorazovom poplatku. 
     Pán poslanec Gacho – nie je proti, aby sa spoplatňovalo, Štátne lesy dajú 500 tis. Sk, my 
      ideme spoplatňovať na budúci rok nedostaneme nič, majiteľ lesa je tiež dopravca. 
     Pán starosta navrhol odročenie VZN do konca roka, tak aby VZN nadobudlo platnosť ak  
     sa schváli od 1.1.2008. Bude jednať s prepravcami a pokúsi sa dohodnúť o podmienkach  
     užívania miestnych komunikácií a poplatkoch za ich užívanie. Dohoda by bola ošetrená  
     zmluvou.  
     Do diskusia sa zapojili aj občania prítomní na OZ. Aj v minulosti každý majiteľ musel ísť  
     zaplatiť na OÚ, podľa toho koľko fúr dreva sa odviezlo. 
     Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 90/2007. 
 
10. Žiadosť Ing. Jana Marčišinová na obnovenie prevádzky pílnice Klokočov časť Klin 
      Písomná materiál tvorí prílohu č. 8 zápisnice. 
      Starosta informoval – na prevádzku píly bolo v roku 1993 vydané stavebné povolenie 
      Obvodným úradom životného prostredia v Turzovke a kolaudačné rozhodnutie. Stavbe 
      bolo pridelené aj súpisné číslo. Keďže píla nebola dlhší čas v prevádzke, pozemky  



 

      v Klíne  spoločne s budovou oproti tejto píly sa zaradili do územného plánu obce  
      Klokočov ako rekreačná zóna. P. Ervin Hamzič t.č. majiteľ budovy  a pozemkov v Klíne  
      mal v pláne v tejto oblasti budovať rekreačnú oblasť, za týmto účelom odkúpil aj budovu s  
      pozemkami. Pán Ervin Hamzič sa v súčasnosti vyjadril, že pokiaľ bude píla v budúcnosti  
      fungovať, odstupuje od svojho zámeru vybudovania rekreačnej zóny v tejto oblasti  
      a budovu ponúkne na odpredaj. 
      Pani Marčišinová si podala žiadosť na obnovenie a rozšírenie prevádzky pílnice, chce si 
      postaviť pásovú pílu. 
      Zástupca pána Hamziča sa vyjadril, že pozemok ponúka na odpredaj najskôr obci, obec  
      má aj predkupné právo na pozemky. 
      Ing. Kasák – upozornil, že v ÚPD táto oblasť je zaradená ako rekreačná zóna, k ÚPD sa 
      vyjadrujú inštitúcie, musí byť zachovaný určitý postup, treba zistiť dopady na životné  
      prostredie, hlučnosť, prašnosť. Treba sa rozhodnúť či tam chceme rekreačnú zónu alebo 
      priemyselnú zónu.  
      P. Jozef Gacho - o rekreačnej zóne v Kline sa hovorí už dlhšie, ale pán Hamzič stále nič  
      nerobí, pán Jakuš v Kline u Varmusov sa aspoň snaží s budovaním svojho zámeru. 
      Pán Marčišin prišiel s priemyselnou zónou a chce začať robiť. Rekreačná zóna sa dá  
      vybudovať aj inde.   
      P. Tibor Michálek – navrhuje, aby sa majetok vrátil späť do obce, aby si obec uplatnila    
      predkupné právo. Žiada podklady, o aké pozemky sa jedná. On aj poslankyňa Michálková  
      sa zdržia hlasovania, lebo nemajú dostatok relevantných informácií, aby k tomu mohli  
      zaujať stanovisko. Nie sú proti zámeru p. Marčišina. 
      Bude potrebné jednať s p. Noskovou ohľadom ÚPD. Navrhuje aby sa spracoval  
      ekonomický dopad, aké výhody môže píla obci priniesť.   
      Pán Marčišin – na poslednom jednaní sa s pánom Hamzičom dohodol, že ak odstúpi od  
      svojho zámeru,  je ochotný pán Marčišin budovu v Kline odkúpiť. Nechápe aké sú  
      námietky voči tej hale, potrebuje už rezať. 
      Občan Dušan Mudrík – prejavil záujem o pozemky, ak sa vrátia späť do majetku obce. 
      P. Mária Jasenovská – sa pýtala či môžeme zakázať prevádzkovanie píly, keď má všetky 
      povolenia a píla tam už bola. 
      P. Pavol Brezina – je za to, aby v tejto časti bola priemyselná zóna. Turizmus a rekreačná  
      zóna sa môže rozvíjať v ktorejkoľvek časti obce. 
      Pán starosta – navrhuje, aby obec uplatnila predkupné právo na pozemky, aby pozemky  
      prešli späť do vlastníctva obce. Navrhuje aby pani Marčišinová doložila projektovú  
      dokumentáciu, aby projekt bol spracovaný tak, aby to nerušilo rekreačnú zónu. 
      Pani Nosková sa zúčastní na tvare miesta a všetky otázky ohľadom rozšírenia  
      pílnice sa s ňou prejednajú, prípadné zmeny sa zapracujú do ÚPD.  
      Kontrolór obce Ing. Kasák doporučil odročiť žiadosť Ing Marčišinovej do jednania s p.  
      Noskovou, tak aby na ďalšie OZ boli pripravené všetky detaily a potrebné informácie.  
      Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 91/2007 
      Obecné zastupiteľstvo prijalo k spätnému odkúpeniu pozemkov uznesenie číslo 92/2007 
       
11. Návrh komisie výstavby a dopravy, zoznam miestnych komunikácií na  
      rekonštrukciu 
      Písomný materiál tvorí prílohu č. 9 zápisnice 
      Pán starosta –  obecný úrad požiadal o poskytnutie dotácie na opravu miestnych  
      komunikácií, ktoré využívajú ŠL. Lesy nám prisľúbili 500 tis. Sk na opravu  
      ciest, ktoré využívajú. Túto dotáciu sa nám podarilo vybaviť aj vďaka poslancovi 
      p. Michálkovi.  Je na poslancoch a treba rozhodnúť, ktoré cesty sú najhoršie a ktoré 
      sa budú opravovať. 



 

      Komisia výstavby a dopravy prešla všetky cesty a vypracovala  zoznam miestnych  
      komunikácií navrhnutých na rekonštrukciu, každá cesta obsahuje  aj cenovú ponuku.  
      V prvom rade navrhuje urobiť cestu do Holazov, ktorí si ju zaplatili . 
      Našiel firmu z ČR, ktorá sa svojou novou technológiou opravou ciest prezentuje aj na 
      Slovensku. Táto technológia spočíva v tom, že kameň  je obalený špeciálnou emulziou.  
      Touto technológiou sa dá urobiť súvislý povrch cesty a aj vyspravovať diery. Apeluje na  
      poslancov, aby to zvážili tak, aby sa niečo urobilo v každej  lokalite, aby boli ľudia  
      spokojní. 
      Poslanec Gacho – upresnil, že touto technológiou sa dajú cesty robiť dvoma spôsobmi, 
      prvý spôsob je nafúkanie a valcovanie, druhý spôsob sú vysprávky hrubším kameňom.... 
      Poslanec Michálek – žiada o podporu poslancov aby sa urobila cesta do Zajacov. Pracuje  
      na získaní ďalších finančných prostriedkov. Vyjadril starostovi pochvalu za prípravu  
      materiálu k tomuto bodu programu. Navrhuje podrobný plán rekonštrukcie ciest so 
      strednodobého pohľadu 5-10 rokov. Bude otvorená cesta bude na získanie financií zo  
      štrukturálnych fondov. 
      Poslankyňa Kašíková – pripomienkovala poslancovi Michálkovi, že sú poslancami v  
      prvom rade pre všetkých občanov Klokočova a nie len tak kde býva. 
      Návrhy poslancov na opravu ciest: 
      Poslanec Michálek: navrhuje, aby sa realizovala cesta do Zajacov v celkovej dĺžke    
      Poslanec Gacho: navrhuje cestu do Pantoka, cestu do Čuboňa Hrubý Buk, Holazovia,  
                                   cestu Riečky nad pílou 
      Poslanec Brezina: cestu Vrchpredmier smerom k úpravni vody, cestu do Čuboňa Hrubý  
                                     Buk  
      Poslanec Čečotka: je toho názoru, že by sa mal urobiť riadny kus cesty a nie to kúskovať, 
      navrhuje cestu do Zajacov    
      Poslankyňa Kašíková: podporuje návrh na opravu ciest poslanca Gacha 
        
      HLASOVANIE za návrh poslanca Michálka: 
      ZA: Čečotka, Michálková,  Michálek 
      PROTI: Gacho, Kašíková 
      ZDRŽAL SA: Brezina 
      Neprítomná na ďalšom jednaní OZ poslankyňa Jasenovská 
      Poslanec Michálek ďakuje poslancovi Čečotkovi, že podporil jeho návrh a je to preňho 
      ďalšia motivácia na získanie financií.  
 
      Poslanci jednohlasne podporili ďalšie návrhy na opravu ciest a to cestu do Holazov 
      a cestu smerom do M. Čuboňa Hrubý Buk. 
 
      Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 93/2007 
 
12. Informatívna správa z členskej schôdze Biomasy 
      Písomný materiál tvorí prílohu č. 10 zápisnice  
      Pán starosta – Biomasa nám oznámila, že od 1.1.2008 sa zvýši cena tepla. Odôvodnila 
      to tým, že Obec Klokočov má malý odber a kotol, je využívaný približne na 40% .  
      Navrhla, aby  sme  do 2.10.2007 poslali návrh, alebo riešenie ako kotol účelne využiť 
      prípadne napojiť aj iné budovy. S Biomasou je podpísaná zmluva, ktorá nám určila  
      konkrétne množstvo, ktoré musíme odobrať a zaplatiť. Riešením by bolo keby sa schválila  
      výstavby bytovky v areáli školy, tam kde je schválený zámer na výstavbu kúpaliska. 
      Bytovka by sa napojila na vykurovanie biomasou a tým by sa cena tepla nenavyšovala.  
      Zastáva názor, že v prvom rade treba v  obci dom smútku, cintorín, bytovku, potom by 



 

       sa mohlo uvažovať aj nad kúpaliskom. Bola aj taká myšlienka či by nebolo vhodné  
       napojiť na  vykurovanie biomasou aj kostol.  
       K tejto problematike informoval kontrolór obce Ing. Kasák, ktorý sa zúčastnil na  
       členskej schôdzi Biomasy.  Diskutovalo sa o diferencovanom zvýšení ceny tepla  
       podľa využívania zdroja tepla. Kotol na biomasu sa u nás využíva cca na 40% z toho  
       dôvodu je návrh na zvýšenia ceny tepla na 586,- Sk + DpH za 1GJ.   
       Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 94/2007 
 
13. Výsledok jednania so SBU o výstavbe domu smútku, cintorína a bytovky 
        Písomný materiál tvorí prílohu č. 11 zápisnice 
        Informoval starosta – dňa 17.9.2007 sa uskutočnilo jednanie so SBU za účelom 
        odkúpenia resp. výmeny pozemkov vhodných na výstavbu cintorína, domu smútku 
        a bytovky – lokalita oproti obecnému úradu. Pán Alexander Ježík za SBU súhlasil 
        s odpredajom pozemkov aj s drevnou hmotou a navrhol výmenu pozemkov za pozemky  
        v Kline spoločne aj s budovami. Na záver p Ježík dodal, že tento proces nie je  
        krátkodobý, nakoľko pozemky podľa stavu KN nie sú zapísané na LV SBU. 
        Výsledok jednania so stretnutia SBU bol taký, že by sme potrebovali na výkup 
        pozemkov od SBU 7 – 8 mil. Sk. 
        Na výstavbu cintorína a domu smútku je navrhnutá vhodná lokalita a to v časti  
        u Stuchlíkov,  je potrebné jednať s vlastníkmi pozemkov o odpredaji. Je potrebné 
        vypracovanie projektovej dokumentácie, ktorú musí schváliť Ministerstvo životného 
        prostredia, zámer umiestnenia, vyhotoviť geologické prieskumy. 
 
       Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 95/2007 
 
       K výstavbe bytovky pán starosta informoval. Zámer výstavby je schválený, je potrebné 
       schváliť lokalitu, aby sa obec prostredníctvom Ministerstva výstavby a regionálneho  
       rozvoja mohla  uchádzať o finančné prostriedky na výstavby bytovky. Nakoľko sa  
      obecný úrad nedohodol so SBU o odkúpení pozemkov oproti Obecného úradu vhodných  
       na výstavbu  bytového domu je potrebné nájsť ďalšiu vhodnú lokalitu. Pán Čečotka  
       navrhol lokalitu na výstavbu bytového domu na Hlaviciach a poskytol na odpredaj  
       pozemky pod  výstavbu. K tomuto pán starosta dodal, že sa môžu postaviť aj dve  
       bytovky,  na  Hlaviciach aj v Klokočove. 
       Poslanci OZ súhlasili s lokalitou na Hlaviciach aj s odkúpením pozemkov.  
    
      Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 96/2007      
 
14. Schválenie zámeru výstavby domova dôchodcov 
      Písomný materiál tvorí prílohu č.12 zápisnice 
      So spoločnosťou Premier Consulting, Komárno je podpísaná zmluva o spolupráci 
      pri vypracovaní projektov. V spolupráci s touto spoločnosťou vypracujeme projekt 
      prestavbou bývalej ZŠ Hlavice na domov dôchodcov. Najskôr musí  OZ schváliť zámer  
      výstavby a potom sa môže zadať spracovanie projektovej dokumentácie. 
 
     Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 97/2007 
 
15. Informatívna správa – Enviromentálny fond vykurovanie kostola Biomasou 
      Informoval starosta obce – mal takú myšlienku, že by bolo vhodné napojiť vykurovanie 
      kostola biomasou. P. farár sa radil s odborníkom a nevie či by nedochádzalo v klenbe  
      kostola k zrážaniu vlhkosti a či by následkom toho nedošlo k poškodeniu omietky.  



 

                   
   16. Informatívna správa  - zrušenie Spoločného obecného úradu Turzovka 
      Písomný materiál tvorí prílohu č. 13 zápisnice 
      Informoval starosta obce. Dňa 24.9.2007 nám Mesto Turzovka doručilo trojmesačnú    
      výpoveď z nájmu nebytových priestorov. Týmto sa ruší Spoločný obecný úrad  
      Turzovka.  Kompetencie, ktoré vykonával Spoloč. obecný úrad, ako vydávanie  
      stavebných povolení sa bude naďalej riešiť cez Ing. Kubinca. Akým systémom sa bude  
      pokračovať v sociálnej oblasti budeme informovať na ďalšom OZ. 
       
     Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 98/2007 
 
17. Správa o odbere obecnej vody podľa výšky odberu 
      Písomný materiál tvorí prílohu č. 14 zápisnice 
      Z dôvodu, že táto problematika stanovenia platieb je široká a nebola pripravená celková 
      analýza nákladov podľa jednotlivých zdrojov bola táto správa odročená na ďalšie OZ. 
 
     Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 99/2007 
 
18. Zrušenie uznesenia číslo 68/2007 zo dňa 27.7.2007 
      Písomný materiál tvorí prílohu č. 15 zápisnice 
      Z dôvodu, že p. Jozef Špalek, Autoškola, KNM neotvoril kurz, toto uznesenie 
      sa ruší. 
 
     Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 100/2007 
 
19.Zrušenie uznesenia 82/2007 zo dňa 27.7.2007 
     Písomný materiál tvorí prílohu č. 16 zápisnice 
     Ruší sa uznesenie, v ktorom bola stanovený p. Stanislav Holinec osobitný príjemca 
     na preberanie ID. 
 
     Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 101/2007  
 
20. Správa o voľbe nového predseda Rady školy a členov ZŠ Klokočov 
      Písomný materiál tvorí prílohu č. 17 zápisnice 
      Informovala poslankyňa Kašíková – novým členom a zároveň predsedom RŠ sa stala  
      p. Jarmila Tabačíková.  
 
     Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 102/2007 
 
21. Správa o aktivačnej činnosti v Obci Klokočov na rok 2007 
      Písomný materiál tvorí prílohu č. 18 zápisnice 
      Správa predložila koordinátorka aktivačných prác p. Martina Brezinová. 
      Poslanec Michálek požiadal, aby sa stanovil plán činnosti, ktorý sa môže potom  
      kontrolovať. Zároveň požiadal, aby sa vykosila cesta do Zajacov. 
      Pán starosta odpovedal, že každý majiteľ pozemku je povinný udržiavať si svoje pozemky  
      sám. Pracovníci AČ vykášali okolo ciest, ak bude od občanov požiadavka tak sa okolo 
      cesty vykosí. 
 
      Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 103/2007 
 



 

22. Ostatné návrhy 
    a/ Žiadosť Terézia Heglasová a Bernard Heglas, Klokočov – Hrubý Buk č. 1041, 
       o vrátenie  resp. odkúpenie vyvlastnených pozemkov 
       Písomný materiál tvorí prílohu č. 19 zápisnice 
       Informovala Ing. Gajdičiarová - žiadatelia si uplatňovali nárok na navrátenie vlastníctva  
       k pozemkom v zmysle zákona č. 503/2003 Zb.z. na Obvodnom pozemkov úrade v Čadci,  
       kde im bolo vysvetlené, že nakoľko prevzali finančné prostriedky a nebol porušený  
       cenový predpis, nepriznajú im vlastnícke právo a pozemky ostávajú vo vlastníctve obce. 
       Poslanec Gacho sa pýtal. Či sa jedná o pozemky, ktoré ležia ľadom. 
       K tomuto pán starosta uviedol, že tieto pozemky do dnešného dňa žiadatelia stále užívajú  
       aj keď sú vo vlastníctve obce a neeviduje sa žiadna žiadosť, že by tam chcel niekto stavať  
       RD. 
       Pán poslanec Michálek podporuje schválenie žiadosti, ale žiada aby s pozemkami  
       rodina neobchodovala, aby to bolo usporiadané v rámci  rodiny. 
 
       Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 104/2007 
 
   b/ Žiadosť Jozefa Horčičáková, Klokočov – Hrubý Buk č. 734 – o vrátenie vyvlastnených 
       pozemkov 
       Písomný materiál tvorí prílohu č. 20 zápisnice 
       Informovala Ing. Gajdičiarová – žiadateľka si uplatnila na navrátenie vyvlastnených  
       Pozemkov na Obvodnom pozemkov úrade v Čadci v zmysle zákona č. 503/2003 Zb.z.. 
       Z dôvodu, že parcely sú na LV obce a fyzických osôb, nemôžu byť vydané. Priznáva sa  
       im právo na náhradu za iné pozemky alebo finančná náhrada, ktorú poskytne Slovenský 
       pozemkový fond. Bola im ponúknutá možnosť odkúpenia týchto pozemkov. 
       Pán poslanec Michálek upozornil, že vzniká do budúcna precedens, čo  keď sa objavia 
       ďalšie prípady v tej istej veci. Žiada aby sa týmito dvoma žiadosťami vec uzavrela.  
 
      Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 105/2007 
 
  c/ Žiadosť o prenájom garsónky Klokočov – Hlavice, Zbojek František Olešná 318 
      Písomný materiál tvorí prílohu č. 21 zápisnice 
      Táto žiadosť bola schválená na dobu neurčitú v prípade ak by obec potrebovala 
      túto garsónku schválila sa skrátená výpovedná lehota 2 dni. 
 
     Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 106/2007 
 
 
23. Diskusia   
       Počas jednania OZ sa do diskusie zapojil občan z Vrchpredmiera  p. Čečotka, ktorý  
       vyjadril svoje rozhorčenie, že počul také hlášky, že niekto chce zrušiť obchod vo  
       Vrchpredmieri. Tento obchod si mohol prenajať hocikto, rok to len tak stálo nikto nemal  
       o túto budovu záujem. Ľudia museli chodiť do obchodu do Turzovky.  Ľudia z  
       Vrchpredmiera by boli radi keby to bol niekto zobral aj za 1,- Sk, len aby tam mali opäť 
       potraviny. Občania z Vrchpremiera vedia, koľko noví majitelia  do tejto budovy už  
       investovali, tá budova ich vyjde na 2 mil. 
       K tomuto pán starosta dodal, že pán poslanec Michálek poslal výzvu na OÚ čo sa týka  
       obchodu a odpredaja terénneho automobilu. Pán starosta svoj komentár k odpredaju  
       budovy uverejnil aj v Obecnom liste. Zastáva stále ten istý názor, že tieto potraviny patria 
       medzi  najkrajšie v našej obci. Nových majiteľov čaká ešte výmena strechy. Hlavné je, že  



 

     miestni obyvatelia sú s potravinami spokojní a nemusia cestovať.   
     P. Pavol Brezina – je dobré, že sa našiel človek čo to odkúpil, na tejto budove je  
     Poškodená celá statika. Keď to prepočítaval zistil, že svojpomocne oprava budovy vyjde 
     približne na 1 mil 200,- Sk. 
     P. Jozef Gacho – za túto budovu bola ponúknutá suma v rozmedzí od 100 – 150 tis.,  
     poslanci schválili odpredaj budovy za vyššiu sumu  za 150 tis. Sk.   
       
      P. Jozef Gacho predniesol svoje požiadavky a pripomienky 

1. Aká je situácia s ROEP 
Informovala pracovníčka OÚ Ing. Gajdičiarová – na Obvodný pozemkový úrad v Čadci 
boli odovzdané anketové lístky, Pozemkový úrad mal prideliť pracovníka, ktorý na 
základe odovzdaných anketových lístkov zistí % záujmu známych vlastníkov 
o pozemkové úpravy. Jedná sa o rozmeranie pozemkov, ktoré boli v družstve a lesných 
pozemkov ak budú ľudia súhlasiť. ROEP – poriešenie intravilánu obce, bolo požiadané na 
katastri Čadca. Žiadosti nebolo vyhovené z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. 
K tomuto sa vyjadril aj p. Michálek, že aj on má záujem aby sa v obci robil ROEP. Vie že 
je problém s financiami, treba vylobovať peniaze pre kataster Čadca.     
2. čo je s lekárňou, treba zrušiť zmluvu a prenajať priestory na iné účely 
3. kanalizácia, zanechávajú za sebou spúšť. Na Hlaviciach sú cesty rozbité a prehnuté, 

ako to bude vyzerať v zime ako sa budú rozorávať cesty. 
4. ako sa pokračuje v rozširovaní verejného rozhlasu 
5. premiestniť pamätnú tabuľu Pavla Hrtusa Jurinu 
6. ihrisko na Hlaviciach, zhromažďuje sa na ňom šrot 
7. počul vyjadrenie jedného občana z Hlavíc, že starosta musel dať do zástavy budovy, 

aby sa v obci urobila kanalizácia 
 
   Vyjadrenie pána starostu k jednotlivým bodom: 
    2.  Záujemca o lekáreň pán Faktor mu poslal vyjadrenie, že odstupuje od zmluvy  
    s prenájmom lekárne. Diskutoval v tejto veci s pracovníkom z VÚC, ktorý má na starosti  
    lekárne a mal  by  sa prísť pozrieť na priestory, ktoré ponúkame na prenájom lekárne. 
    Problémom je aj to, že  tieto priestory na prenájom lekárne nespĺňajú stanovené rozmery. 
    P.Tibor Michálek – navrhol, aby sa oslovili aj ďalší záujemcovia 
    3. Pán starosta – mal jednanie za prítomnosti  stavebného dozoru  p. Vydru,    
    stavený dozor zo SEVAKU,  prešli sa všetky miesta,  do 31.10.2007 všetky kanalizačné 
     priekopy musia byť zaasfaltované a pripravené na zimnú údržbu. Starostovia nemajú právo  
     zasahovať do priebehu kanalizačných prác. Cestu 1. a 2. triedy má na starosti Okresná  
     správa ciest  a odbor dopravy. Urobili sa opatrenia a pracovníci opúšťajú v 
     piatok pracoviska až po odstránení nedostatkov. Stavbu môže zastaviť OS ciest, Dopravný  
     inšpektorát. 
     4. K rozširovaniu VR a výmeny rozhlas. ampliónov,  čakáme na dotáciu z MF, stĺpy sú 
     zakúpené. Najdrahší je  kábel, nemôžeme  nezaplatiť dodávateľovi. 
     5. Pamätná tabuľa P.H. Jurinu bude z budovy OÚ zvesená, pripravuje sa projekčne park,  
        ktorý  bude niesť názov P. H. Jurinu. 
    6. Ihrisko na Hlaviciach - je naplánovaný na deň 6.10. zber šrotu, tento šrot sa  
      sústreďuje na tomto ihrisku, je rád, že tento šrot ľudia nehádžu do priekop ale sa  
      sústreďuje na jednom miesto, 6. 10. sa tento šrot odvezie z ihriska. 
     7.Odkanalizovanie  Horných Kysúc sa robí cez projekt Európskej únie, ktorá tento projekt  
       financuje, takže OÚ nedával do zástavy žiadne budovy. Z rozpočtu obce nešli žiadne  
       financie 
       P. Tibor Michálek – aký je plán na zimnú údržbu 



 

    Pán starosta – obec je pripravená a vybavená technikou Tatra 815 s pluhom, ktorú  
    využijeme na údržbu ciest do Riečok a Vrchpredmiera, pripravené sú 3 traktory, 2 majú 
    predné pluhy a 1 zadný pluh, V3S na posyp ciest, fréza za traktor a  ručná fréza. 
    Rozšírenie svetlá a verejného rozhlasu  
    P. František Čečotka – oznámil, že treba zrušiť telef. búdku pri Kasíne, 
     - napísať objednávku namontovanie svetla u Krišťáka Hrubý Buk 
    P. Martina Michálková sa informovala, či sú pripravené ich sponzorské zmluvy na ich  
     odmeny zo zasadnutia 
    P. Pavol Brezina – umiestniť svetlo na ihrisko, umiestniť svetlo Riečky ku Korčekovej    
 
      P. Kasák na základe vyjadrenia p. Korčekovej dáva na správnu mieru, že v minulom 
      Obecnom liste vyšla správa, že MŠ Hlavice varí 17 obedov, podľa vyjadrenia p. 
      Korčekovej to je 30 obedov, čo činí 29,8% vydaných jedál, z toho je 9 stravníkov  
      dospelých a 20 detí. 
 
24. Prijatie uznesení 
       Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenia v poradí od 85/2007 – 106/2007 
 
25. Záver 
      Pán starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
Jozef Gacho ................................................................... 
 
Mgr. Mária Jasenovská ................................................... 
 
 
Zapisovateľka: 
 
Miroslava Fujaková ......................................................... 
 
 
 
 
 
         Ľuboš Stríž 
         starosta obce 
 
.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

U Z N E S E N I E 
 
Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 85/2007 zo dňa 28. 9.2007 
 
Obecné zastupiteľstvo 
 
A/ b e r i e  n a  v e d o m i e 
     Správu o plnení uznesení z 6. OZ konaného dňa 27.7.2007 
 
 
Hlasovanie: 
ZA: Pavol Brezina, Jozef Gacho, František Čečotka, 
       Vlasta Kašíková, Mgr. Mária Jasenovská, 
ZDRŽAL SA: Martina Michálková, Ing. Tibor Michálek 
PROTI: 0 
 
 
         Ľuboš Stríž 
         starosta obce   
 
 
    U Z N E S E N I E 
 
Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 86/2007 zo dňa 28.9.2007 
 
Obecné zastupiteľstvo 
 
A/  b e r i e  n a  v e d o m i e 
      Správu o obecných vodovodoch 
      ako  i n f o r m a t í v n u 
 
B/  u k l a d á 
     starostovi obce: 

1. zadať spracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu vodojemu 
v časti Hlavice – Janeskovia a následné prepojenie obecného vodovodu 
do časti Zajacovia a Pantokovia 

 
2. zabezpečiť zverejnenie informácie v Obecnom liste a na internetovej stránke 

o výsledkoch rozborov vody vo všetkých obecných vodovodoch  
 

 
 
 
Hlasovanie: 
Uznesenie prijaté jednohlasne 
 
 
        Ľuboš Stríž 
        starosta obce 
      



 

U Z N E S E N I E 
 
Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 87/2007 zo dňa  28.9.2007 
 
Obecné zastupiteľstvo 
 
A/ b e r i e  n a  v e d o m i e 
     Správu o činnosti kultúrneho strediska a Obecnej knižnice 
     ako  i n f o r m a t í v n u 
 
Hlasovanie: 
Uznesenie prijaté jednohlasne 
 
 
        Ľuboš Stríž 
        Starosta obce 
 
 
 
     U Z N E S E N I E 
 
Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 88/2007 zo dňa 28.9.2007 
 
Obecné zastupiteľstvo 
 
A/ s c h v a ľ u j e 
     Hospodárenie ZŠ Klokočov za  obdobie od 01.01.2007 do 30.06.2007 
 
Hlasovanie: 
Uznesenie prijaté jednohlasne 
 
        Ľuboš Stríž 
        starosta obce 
 
 
     U Z N E S E N I E 
 
Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 89/2007 zo dňa 28.9.2007 
 
Obecné zastupiteľstvo 
 
A/  b e r i e  n a  v e d o m i e 
      Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti ZŠ Klokočov za šk. rok 2006/2007 
 
Hlasovanie: 
Uznesenie prijaté jednohlasne 
 
        Ľuboš Stríž 
        starosta obce 
      



 

U Z N E S E N I E 
 
 
Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 90/2007 zo dňa 28.9.2007 
 
Obecné zastupiteľstvo 
 
A/ o d r o č u j e 
     VZN Obce Klokočov o niektorých podmienkach užívania miestnych komunikácií , 
      Termín odročenia: do budúceho OZ, tak aby bola platnosť VZN od 01.01.2008 
 
B/ u k l a d á 
     starostovi obce jednať s prepravcami o podmienkach užívania miestnych komunikácií 
     a  poplatkoch za ich užívanie 
 
Hlasovanie: 
Uznesenie prijaté jednohlasne 
 
         Ľuboš Stríž 
         starosta obce 

 
 

U Z N E S E N I E 
 
Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 91/2007 zo dňa 28. 9. 2007 
 
Obecné zastupiteľstva 
 
A/ s c h v a ľ u j e 
     spätné odkúpenie pozemkov pre Obec Klokočov od  p. Ervina Hamziča, bytom Krásno  
     nad Kysucou 1710 v kat. území Klokočov časť Klin: 
     KN 4870/2 o výmere   428 m2   - ostatné plochy 
     KN 4871/2 o výmere   908 m2   - ostatné plochy 
     KN 4873/2 o výmere 1353 m2   -  zast. plochy 
     za cenu 75,- Sk/m2 na základe predkupného práva podľa uznesenia číslo 347/2006  
     zo dňa 3. 11.2006 
 
B/ ž i a d a 
     starostu obce zabezpečiť spísanie zmluvy o odkúpení parciel v zmysle platných právnych  
     predpisov  
 
Hlasovanie: 
Za: František Čečotka, Mgr. Mária Jasenovská, Vlasta Kašíková 
      Jozef, Gacho, Martina Michálková, Ing. Tibor Michálek 
Proti: 0 
Zdržal sa: Pavol Brezina 
 
        
        Ľuboš Stríž 

        starosta obce 



 

    U Z N E S E N I E 
 
Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 92/2007 zo dňa 28.9.2007 
 
Obecné zastupiteľstvo  
 
A/  o d r o č u j e 
      vyjadrenie  k žiadosti Ing. Marčišinovej na obnovenie a rozšírenie 
      prevádzky pílnice v Obci Klokočov časť Klin,  
      a zároveň žiada Ing. Marčišinovú k doloženiu projektovej dokumentácie na rozšírenie  
      pílnice 
   
B/  ž i a d a 
     starostu obce, aby všetky otázky ohľadom rozšírenia pílnice prejednal  
     s p. Ing. Noskovou, ktorá zmeny zapracuje do ÚPD  Obce Klokočov 
 
Hlasovanie: 
Uznesenie prijaté jednohlasne 
 
        Ľuboš Stríž 
        starosta obce 
 
 
     U Z N E S E N I E 
 
Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 93/2007 zo dňa 28.9.2007 
 
Obecné zastupiteľstvo 
A/ s c h v a ľ u j e 
     rekonštrukciu miestnych komunikácií 
    1.   cestu do Zajacov v celkovej výške 468. 720,- Sk /bez DPH/ 

2. cestu do Holazov z poskytnutého grantu od občanov 70.000,- Sk /bez DPH/ 
3. cestu do M. Čuboňa, Hrubý Buk 156.240,- Sk /bez DPH/ 
 
Hlasovanie: 
v bode  A- l: 
ZA: Martina Michálková, Ing. Tibor Michálek, František Čečotka 
ZDRŽAL SA: Pavol Brezina 
PROTI: Jozef Gacho, Vlasta Kašíková 
Neprítomná Mgr. Jasenovská 
 
V bode A-2,3: 
ZA: Pavol Brezina, František Čečotka, Jozef Gacho, 
       Vlasta Kašíková. Martina Michálková, Ing. Tibor Michálek 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
Neprítomná Mgr. Mária Jasenovská 
 
        Ľuboš Stríž 
        starosta obce 



 

     U Z N E S E N I E 
 
Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 94/2007 zo dňa 28.9.2007 
 
Obecné zastupiteľstvo 
 
A/  b e r i e  n a  v e d o m i e 
      Správu o členskej schôdzi Biomasa 
      ako  i n f  o r m a t í v n u 
 
B/  u k l a d á 

1. starostovi obce preveriť skutočnosti, ktoré viedli k naprojektovaniu 
      vykurovania s takým vysokým výkonom spoločnosťou Biomasa 
2. starostovi obce jednať s Biomasou o výmene kotla s nižšou kapacitou 

  
 
Hlasovanie: 
Uznesenie prijaté jednohlasne 
Neprítomná Mgr. Jasenovská 
 
 
       Ľuboš Stríž 
       starosta obce 
 
 
     

U Z N E S E N I E 
 

Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 95/2007 zo dňa 28.9.2007 
 
Obecné zastupiteľstvo 
 
A/ p o v e r u j e 
    starostu obce jednať s občanmi o odpredaji pozemkov pod výstavbu cintorína a  
    domu smútku v časti u Stuchlíkov a dohodnúť sa o cene, za ktorú sú ich vlastníci  
     pozemkov ochotní odpredať 
 
B/ ž i a d a 
     starostu obce zadať spracovanie projektovej dokumentáciu k výstavbe cintorína  
     a domu  smútku 
   
 
Hlasovanie: 
Uznesenie prijaté jednohlasne 
Neprítomná Mgr. Jasenovská 
 
       Ľuboš Stríž 
       starosta obce 

  
 



 

 
 
 
 
 
     U Z N E S E N I E 
 
 
       Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 96/2007 zo dňa 28.9.2007 
 
       Obecné zastupiteľstvo 
 
       A/  s ú h l a s í 
           s odkúpením nehnuteľnosti v k.ú. Klokočov od p. Františka Čečotku a manželky Anny  
           Čečotkovej spoločne bytom Klokočov časť Hrubý Buk č. 1042, 023 52 Olešná a to: 
           CKN    6625    o výmere   178 m2,    orná pôda 
           CKN    6626    o výmere   580 m2,    TTP 
           CKN    6622    o výmere   264 m2,    orná pôda 
           CKN    6623    o výmere   330 m2 ,   orná pôda 
           CKN    6624    o výmere   214 m2,    orná pôda  
           za kúpnu cenu celkom 50. tis. Sk  za účelom výstavby bytového domu v Obci 
           Klokočov časť Hlavice 
 
     B/  ž i a d a 
          1. starostu obce zabezpečiť spísanie kúpno – predajnej zmluvy, 
              náklady so spísaním zmluvy a návrh na vklad do katastra nehnuteľnosti hradí  
              kupujúci 
          2. starostu obce jednať s majiteľmi susedných pozemkov za účelom ďalšej výstavby 
         
        Hlasovanie: 
        Uznesenie prijaté jednohlasne 
        Neprítomná Mgr. Jasenovská 
 
 
 
 
        Ľuboš Stríž 
        starosta obce  
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    U Z N E S E N I E 
 
Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 97/2007 zo dňa 28.9.2007 
 
Obecné zastupiteľstvo 
 
A/ s c h v a ľ u j e 
    zámer výstavby domova dôchodcov prestavbou bývalej ZŠ Klokočov –  
    Hlavice č. 1082 
 
B/ ž i a d a 
     starostu obce zabezpečiť spracovanie projektovej dokumentácie 
     k výstavbe domova dôchodcov 
 
Hlasovanie: 
Uznesenie prijaté jednohlasne 
Neprítomná Mgr. Jasenovská 
       

Ľuboš Stríž 
        starosta obce 
 
    U Z N E S E N I E 
 
 
Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 98/2007 zo dňa 28.9.2007 
 
Obecné zastupiteľstvo 
 
A/  b e r i e  n a  v e d o m i e 
      Správu o zrušení Spoločného obecného úradu Turzovka 
      ako  i n f o r m a tí v n u 
 
Hlasovanie: 
Uznesenie prijaté jednohlasne 
Neprítomná Mgr. Jasenovská 
 
 
        Ľuboš Stríž 
        starosta obce 
 
 
 
    U Z N E S E N I E 
 
Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 99/2007 zo dňa 28.9.2007 
 
 Obecné zastupiteľstvo 
 
A/ o d r o č u j e 
     prejednanie správy o odbere obecnej vody podľa výšky odberu 



 

      
B/ p o v e r u j e 
     kontrolóra obce Ing. Kasáka predložiť správu na nasledujúce OZ 
 
Hlasovanie: 
Uznesenie prijaté jednohlasne 
Neprítomná Mgr. Jasenovská 
 
 
        Ľuboš Stríž 
        starosta obce 
 
 
 
    U Z N E S E N I E    
 
Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 100/2007 zo dňa 28.9.2007 
 
Obecné zastupiteľstvo 
 
A/ r u š í 
     Uznesenie číslo 68/2007 zo dňa 27.7.2007 
 
Hlasovanie: 
Uznesenie prijaté jednohlasne 
Neprítomná Mgr. Jasenovská 
       Ľuboš Stríž 
       starosta obce 
 
 
    U Z N E S E N I E 
 
Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 101/2007 zo dňa 28.9.2007 
 
Obecné zastupiteľstvo 
 
A/ r u š í  
     Uznesenie číslo 82/2007 zo dňa 27.7.2007 
 
 
Hlasovanie: 
Uznesenie prijaté jednohlasne 
Neprítomná Mgr. Jasenovská 
 
 
        Ľuboš Stríž 
        starosta obce 
 
 
     



 

U Z N E S E N I E 
 
Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 102/2007 zo dňa 28.9.2007 
 
Obecné zastupiteľstvo 
 
A/ b e r i e  n a  v e d o m i e 
     Správu o voľbe nového predsedu a členov Rady školy ZŠ Klokočov 
      
      
     Členovia Rady školy: 
     Predseda:      Jarmila Tabačíková – zástupca rodičov 
     Pedagogickí zamestnanci:  Mgr. Ingrid Marcová  
       Mgr. Daniela Janešíková 
     Ostatní zamestnanci:  Vlasta Kašíková 
     Zástupcovia rodičov:   Ján Plecho 
          Božena Olšovská   
          Zdena Dodeková    
        Ľuboš Stríž 
     Zástupcovia zriaďovateľa:  František Čečotka 
     Jozef Gacho 
     Ing. Milan Kasák 
 Hlasovanie: 
 Uznesenie prijaté jednohlasne 
 Neprítomná Mgr.Jasenovská 
 
        Ľuboš Stríž 
        starosta obce  
 
 
    U Z N E S E N I E 
 
Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 103/2007 zo dňa 28.9.2007 
 
Obecné zastupiteľstvo 
 
A/  b e r i e  n a  v e d o m i e 
      Správu o aktivačnej činnosti za rok 2007 
      ako  i n f o r m a t í v n u  
 
Hlasovanie: 
Uznesenie prijaté jednohlasne 
Neprítomná Mgr. Jasenovská 
 
       Ľuboš Stríž 
       starosta obce 
 
 
     
 



 

 
 
 
 
 
 
U Z N E S E N I E 

 
 
 
 
Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 104/2007 zo dňa 28.9.2007 
 
Obecné zastupiteľstvo  
 
A/ s ú h l a s í 
     s odpredajom parciel : 
     CKN       8409/6  o výmere  546 m2  -  trvalý trávny porast 
     CKN       8409/4  o výmere  615 m2  -  trvalý trávny porast 
      ½ CKN  8409/2  o výmere  450 m2  -  trvalý trávny porast 
     celkom za cenu 6.000,- Sk, manželom Bernardovi Heglasovi a Terézii, 
     rod. Baligovej, obaja bytom Klokočov časť Hrubý Buk č. 1014 do BSM 
 
B/ ž i a d a 
     starostu obce zabezpečiť spísanie kúpnopredajnej zmluvy, náklady spojené  
     so spísaním kúpnopredajnej zmluvy a návrh na vklad do katastra nehnuteľnosti 
     hradí kupujúci 
 
 
 
 
Hlasovanie: 
Uznesenie prijaté jednohlasne 
Neprítomná Mgr. Jasenovská 
 
 
 
 
 
        Ľuboš Stríž 
        starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
    U Z N E S E N I E 
 
 
 
 
Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 105/2007 zo dňa 28.9.2007 
 
Obecné zastupiteľstvo 
 
A/ s ú h l a s í 
    s odpredajom parciel : 
    CKN        8409/3   o výmere 501 m2  - trvalý trávny porast 
    ½ CKN    8409/2    o výmere 450 m2  - trvalý trávny porast 
    celkom za cenu 3.000,- Sk, p. Jozefe Horčičákovej, rod. Škulavikovej,  
    bytom Klokočov časť Hrubý Buk č.734 
 
B/  ž i a d a 
      starostu obce zabezpečiť spísanie kúpnopredajnej  zmluvy, náklady 
      spojené so spísaním kúpnopredajnej zmluvy a návrh na vklad do katastra  
      nehnuteľnosti hradí kupujúca 
 
Hlasovanie: 
Uznesenie prijaté jednohlasne 
Neprítomná Mgr. Jasenovská 
 
 
 
 
 
 
 
        Ľuboš Stríž 
        starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
    U Z N E S E N I E 
 
Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 106/2007 zo dňa 28.9.2007 
 
Obecné zastupiteľstvo 
 
A/ s c h v a ľ u j e 
     prenájom garsónky Hlavice p. Františkovi Zbojkovi, bytom Olešná č. 318, 
     s účinnosťou od 01.10.2007 na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 2 dni 
 
B/  ž i a d a 
     starostu obce zabezpečiť spísanie nájomnej zmluvy o prenájme garsónky 
     od 01.10.2007 v zmysle platných právnych predpisov 
 
 
Hlasovanie: 
Uznesenie prijaté jednohlasne 
Neprítomná Mgr. Jasenovská 
 
 
 
        Ľuboš Stríž 
        starosta obce 
 
 
        
 
 
 
 
Uznesenia podpísané v Klokočove dňa 5. 10.2007 
 
 
 
 
        Ľuboš Stríž 
        starosta obce 




