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Vážení spoluobčania, 
v týchto horúcich letných dňoch sa Vám opäť 

prihovárame prostredníctvom ďalšieho vydania 
obecného listu. Veríme, že ste si už naň zvykli a tešíte 
sa na aktuality, správy a zaujímavosti zo života našej 
obce. Za posledné mesiace sa toho udialo pomerne 
dosť a rada by som Vás informovala o niektorých 
skutočnostiach.  
 Z obce odišiel na výsluhový dôchodok dlho 
slúžiaci pán doktor MUDr. Štefan Labuš, ktorému za  
jeho službu mu vo svojom mene i v mene občanov 
Klokočova vyjadrujem veľké úprimné ĎAKUJEM. 
Avšak s odchodom doktora sa v nás hromadili obavy, 
čo ďalej? Kto sem príde a príde vôbec niekto? Na 
základe požiadaviek a rozhodnutia z Regionálneho 
úradu verejného zdravotníctva Obec Klokočov musela 
prispôsobiť priestory ambulancie tak,  aby sa mohla 
otvoriť ambulanica pre nového lekára. Vymenili sa 
podlahy v ordinácii, vydlaždila sa celá chodba, 
vymaľovali sa všetky priestory, čakáreň.  Inštalovali 
sa prietokové ohrievače na teplú vodu.   Pre 
bezbariérový prístup do ambulancie musela obec na 
základe požiadaviek z hygieny zabezpečiť stoličkový 
výťah pre imobilných a ťažko chodiacich pacientov. 
Všetky práce sme stihli do konca mája. Teraz, po 
náročných administratívnych, hygienických 
a schvaľovacích procesoch, p. MUDr. Rudolf 
Michnica  čaká  už len na povolenie VÚC Žilina na 
prevádzkovanie ambulancie.  Nastupujúci doktor p. 
MUDr. Rudolf Michnica bude vykonávať lekársku 
činnosť denne od 7:30 hod. – 10:00 hod. Dúfame, že 
ambulancia v Klokočove bude otvorená čím skôr. 

Začalo sa  s opravami ciest, pokračuje sa v 
čistení a kopaní priekop, osadzujú sa novo zakúpené 
odvodňovacie zvodnice. Novou technikou sme 
vyspravili striekaným asfaltom spodnú cestu ku 
kostolu, časť cesty Kornica -  Stará cesta, Klokočov u 
Stuchlíkov, Riečky, Vrchpredmier  a s opravami 
budeme naďalej pokračovať. Robíme odvodnenie na 
cestách postupným kopaním priekop, osadzovaním 
priepustov. Priekopy sa vykopali v Bánskom, Hlavice 
u p. Želieckého, Kornica u Grajcára, Vrchpredmier 
smer ku vodárni. Zvodnice sme osadili v Kornici u 
Grajcára, Hlavice u Želieckeho, cesta u Flintov 
Hlavice, cesta do Mudríkov u Vrbinára, Javorová p. 
Michalisková, dve rúry na odvodnenie sme osadili na 
cestu Rybárie. Opravy ciest robíme lupušným 
kamením a asfaltovým výfrezom. Tento rok sa 
naviezli – opravili a “užabovali” cesty kamenivom a 
recyklátom  ku p. Zajacovi u Pantokov, u Želieckého 
– Hlavice, p. Tuhovčák – Klokočov, cesta do Škerov 
Klokočov, za Vŕškom p. Kuljovský – úprava cesty a 

výpomoc s technikou, p. Balážová Klín, u p. Varmúsovej 
Hlavice, cesta Kyčery u Zajacov p. Čagaľová, cesta 
Vrchpredmier okolo p. Eisnerovej a Valčuhu, 
Vrchpredmier za Žorom -  p. Polka, Javorová ku Polkovej. 
Ďalej sa čistili  žľaby Kornica Stuchlíkovci, za Vŕškom, 
Vrchpredmier, Klokočov Ústredie, Nižné Riečky, Hlavice, 
do Kršle; zavážanie dier Bánske + výkop priekopy; pomoc 
pri vyspravení cesty Riečky p. Králik; vyspravenie dier 
Hrubý Buk p.Zmatek;  
 Na obci je vytvorený poradovník na opravu ciest v 
celej obci podľa žiadostí schválených na OcZ, ale aj podľa 
akútnej potreby. Všetky cesty v obci som si prešla osobne 
a zoradili sa podľa akútnosti. Počas leta máme 
naplánované urobiť najviac ako sa len dá – podľa 
finančných možností obce, nakoľko rozpočet je žiaľ 
obmedzený. Niektoré kritické úseky budeme robiť 
asfaltom a ostatné sa budú robiť asfaltovou drťou a 
lopušným kameňom. Začali sme pracovať na riadnom 
odvodnení okolo ciest, lebo najviac nám poškodzujú cesty 
prívaly vody po výdatných dažďoch. Zakúpili sme 
odvodňovacie zvodnice a kopeme priekopy, ako nám to 
možnosti dovoľujú. Tým chcem aj Vás – občanov veľmi 
poprosiť, aby ste si podľa možností udržiavali čistotu 
priepustov. Z obce nie je kapacitne možné, aby po každej 
búrke a dažďoch pracovníci vyčistili naraz všetky žľaby v 
obci. Okolo ciest je potrebné vysekať rôzne náletové 
dreviny a urobiť lepšiu viditeľnosť na cestách.  
 Cez ÚPSVaR sme na práce prijali štyroch 
zamestnanov cez projekt, ktorý financuje 80% štát a 20% 
obec. V rámci tohto projektu budú vypomáhať s rôznymi 
prácami, potrebných na chod obce – t.j. kosenie verejných 
priestranstiev, údržba priekop, žľabov, prácu s odpadom - 
zvážanie separovaného skla, plastov, upratovanie okolo 
kontajnerov a dbanie na čistotu v obci.  
 Dokončuje sa prvá etapa modernizácie verejného 
osvetlenia. Chcem sa Vám poďakovať za trpezlivosť pri 
častom vypínaní osvetlenia, ktoré nie je spôsobené zlými 
svetlami, ale starými rozvádzačmi, ktoré sú kapacitne 
nedostatočné na tieto nové svetlá, ktoré sme Vám aj 
doplnili. Požiadali sme SSE, a.s.  o schválenie výmený 
starých rozvodových skríň a technické podmienky pre 
výmenu rozvádzačov. Teraz čakáme na stanovisko od SSE 
a.s., podľa ktorého nám bude firma Laser Média inštalovať 
nové rozvodové skrine, ktoré budú spĺňať určené 
parametre. O nové osvetlenie sa bude starať firma Laser 
Média počas 15tich rokov – podľa zmluvy a dodatkov k 
zmluve. Staré svetlá nás zaťažovali rozsiahlými opravami, 
ktoré sa ročne šplhali na 8.000 – 10.000€ a za elektrickú 
energiu sme platili ročne cca 13.900€. Tieto náklady na 
elektrickú energiu budeme mesačne platiť ako predtým do 
konca roka 2018, s tým že budeme mať nové svetlá a 
záruku 15 rokov so servisom. Sú rôzne fámy, že sú to 
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drahé a zlé svetlá. Tieto fámy robia ľudia zámerne. 
Nie je potrebné všetkému veriť. Nové svetlá nás o tom 
presvedčia samé a potom sa môže porovnávať.  

Všetko je o financiách a vieme dobre v akom 
stave bola a aj je naša obec. Po nastúpení do funkcie 
starostka obce prevzala obec s dlhom vo výške 
1.346.915,78€ k obdobiu 31.12.2014. Z toho boli:  
a) úvery vo výške 1.189.039,19 €;  
b) prečerpaný kontokorentný účet vo výške 29.986,50 
€ ; Tento prečerpaný kontokorentný účet v uvedenej 
sume sa vyrovnal v roku 2017. 
c) neuhradené faktúry vo výške 127.890,09 €.  
Neuhradené faktúry v hore uvedenej výške boli počas 
3ch rokov uhradené a nabehlo sa na riadne splácanie 
starých úverov, ktoré sú k 31.06.2018 vo výške 
958.637,48 €. 

Jeden z úverov, ktorý obec spláca, bol na 
opravu ciest zobratý v roku  2010 vo výške 382.000 €. 
Po splácaní je stav tohto úveru k 30.06.2018 vo výške 
217.448, 26€. Úver na cesty budeme splácať ešte 7 
rokov mesačne,  v sume 2.800 €. 
Ďalšie úvery, ktorých splácanie  bude ťažiť obec na 
niekoľko desiatok rokov sú k obdobiu 31.06.2018: 
-preklenovací úver – eurofondy vo výške 96.200 €; 
-ŠFRB – 14 b.j. Hlavice vo výške 299.875,85 €; 
-ŠFRB – 15 b.j. Hlavice vo výške 345.113,37 €. 
 Do obce sme zakúpili nový traktor s radlicou 
a návesom na leazing. Zaplatili sme prvú splátku vo 
výške 36.916 € čo predstavuje polovicu z celkovej 
sumy. K 31.06.2018 je suma leazingu vo výške 
24.832 € a mesačne budeme splácať 1.123 € do 
31.10.2020. Traktor bol veľmi potrebný, nakoľko 
technika na OÚ je v žalostnom stave.  
 Ďalej by som Vás informovala, že k 
31.12.2017 sme vypovedali zmluvu s Biomasou. 
Poslanci schválili nové lacnejšie vykurovanie 
kontajnerovým spôsobom, nakoľko sme sa nemohli 
dostať do priestorov kotolne, z ktorej sa doteraz ešte 
stále Biomasa neodpojila a nevypratala svoje 
zariadenie. Biomasa nás ročne stála po vyúčtovaní cca 
60.500 € / 11. splátok vo výške 5.500 € mesačne/  a to 
bolo len za odobraté teplo. Novú kotolňu 
prevádzkujeme od 8.01.2018. Mesačne platíme 
splátku 4.200 € - porovnateľne toľko ako sme platili  
Biomase len za teplo, ale týmyto mesačnými 
splátkami si splácame už našu kotolňu – kotolňu Obce 
Klokočov. Po troch rokoch, keď si splatíme kotol, už 
budeme mať náklady omnoho nižšie a to za drevenú 
štiepku a pracovníkov, ktorí obsluhujú kotol.  
Kotolňa nás bude stáť 177.000 € - z toho bola I. 
splátka 30.000 € uhradená v decembri 2017.  Od 
januára 2018 mesačne splácame 4.200 €. Stav k 
31.06.2018 je 121.800 € a túto sumu splatíme do 
30.11.2020. Po splatení kotolne budú ročné náklady 
na vykurovanie našu obec stáť do cca 20.000 € - čo je 
výrazný rozdiel oproti cca 66.000 €, ktoré sme platili 

Biomase. Nebrali sme žiadny úver, len platíme tie isté 
peniaze čo sme draho platili Biomase len za odobraté teplo. 
Obec ušetrí veľké finančné prostriedky, ktoré môže 
investovať napr. do opravy ciest. 

Už v minulom čísle sme Vás informovali, že obec 
získala z Ministerstva vnútra SR dotáciu vo výške 30.000 € 
na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice. V súčasnej dobe je už 
spustená realizácia projektu „Rekonštrukcia  Hasičskej 
zbrojnice Klín“. Práce začali 25.06.2018 a prvá etapa  
rekonštrukcie musí byť dokončená do roku 2018.   

Naďalej sa zabezpečuje  riadny chod obce 
(čistenie, kosenie, vývoz odpadu,udržiavanie verejných 
priestranstiev...). Tu by som chcela využiť priestor -   
osloviť a poprosiť Vás občanov – vlastníkov pozemkov, 
aby pri čistení obce bola z Vašej strany zabezpečená 
základná starostlivosť o poľnohospodársku pôdu – 
udržiavanie zelených porastov, vykosenie trávnatých 
porastov, aby sa zabránilo rozmnožovaniu burín. Udrží sa 
tak pôvodná funkcia pôdy a zároveň sa vlastníci 
a užívatelia poľnohospodárskej pôdy vyhnú sťažnostiam 
od ostatných susedov,  no a v neposlednom rade sa tým 
zlepší vzhľad našej dediny.  
 Milí občania, chcem sa Vám poďakovať za 
trpezlivosť. Myslím si, že sa môžeme tešiť minimálne z 
toho, že naša obec je stabilizovaná. Zadĺženosť sa postupne 
spláca. Udržiavali sme a naďalej udržiavame štandartne 
bežný chod obce, vyorávajú sa cesty v zime, opravujeme 
pomaličky cesty, platíme riadne za vývoz komunálneho 
odpadu, modernizujeme osvetlenie, rozšírili sme rozhlas v 
určitých lokalitách. Pri takomto šetrnom hospodárení je 
možné sa pomaličky posúvať ďalej.  

Ďakujem Vám všetkým za pochopenie a prajem 
Vám všetkým pekné letné dni a deťom príjemné 
prázdniny.   
                     Jana Foldinová, poverená zastupovaním  starostky obce      
                         Klokočov 

 

Prišlo nám do redakcie…….  
 
Svatý obrázek „Pod Kadúchom“ 

Říčka Predmieranka hloubí dlouhé 
roky mezi kopci průsmyk. V jeho 
spodní části žije osada Klín, dnes 
územní část Klokočova. Na silnici 
z Klína do Vrchpredmieru na 
místě zvaném Pod Kadúchom ve 
strmém svahu vlevo naproti 
mostku jsem dlouho pozoroval 
pokřivený a rozbitý starý křížek. 
Co se tam kdysi stalo? Nedalo mi 

to, a šel jsem za svým přítelem, panem učitelem ve 
výslužbě Pavlem Stopkou z Klína, který mi řekl toto: 
„Vykládala mi ještě babička, že se tam v rozvodněné řece 
utopil forman i s koněm a nákladem prasat. Před válkou.“ 
Před první či druhou? Nevím. 
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Je to památné a posvátné místo. Domluvili 
jsme se tedy a pan učitel udělal novou schránku. 
Kamarádi hasiči z Bánského Petr a Pavel Stopkovci 
křížek opravili, natřeli a znovu zasadili do upraveného 
lesního svahu u cesty. Nový obrázek mi ochotně 
namaloval Aleš Hudeček, jeden z nejlepších českých 
figurálních malířů, učitel malby na Střední umělecké 
škole v Ostravě. Vytiskl grafik a tiskař Jiří Martuška. 
Vše zdarma, všem patří můj dík.  

Kdo půjdete kolem, 
vzpomeňte na nebohého 
formana. A na mé kamarády 
Václava Chovance a Milana 
Čuraje z Vrchpredmieru. 
Křížek jsem jim věnoval. 
Chrání kolemjdoucí. 
Autor článku a fotografie: 
Vladislav Holec, červen 2018; 
Autor obrázku: Aleš Hudeček, 
Svatý obrázek „Pod Kadúchom“ 

  
Súčasťou tohto pekného článku je aj 

poďakovanie, ktoré sa vydavateľ rozhodol taktiež 
uverejniť.  

 
Poďakovanie 

Iniciátor rekonštrukcie pamätného krížika pri 
ceste z Klina do Vrchpredmiera v našej obci 
Klokočov  - RNDr. Vladislav Holec ma oslovil 
s požiadavkou o preklad článku a zabezpečenie jeho 
zverejnenia prostredníctvom web-stránky obce 
Klokočov, ktorým chcel vyjadriť poďakovanie 
menovaným ľuďom, podieľajúcim sa na rekonštrukcii 
spomínaného krížika. 

Po jeho prečítaní som sa rozhodla poprosiť 
kompetentnú pracovníčku Obecného úradu o jeho 
zverejnenie v originálnej podobe, nakoľko žijeme 
v prihraničnej oblasti a veľa obyvateľov obce 
Klokočov má príbuzných či už v Čechách alebo na 
Morave, nevidím (s dovolením) dôvod pre preklad, 
a originálne vyjadrenie je predsa len ... vyjadrenie od 
srdca. 

Taktiež chcem aj ja vyjadriť verejné 
poďakovanie všetkým, ktorí prispeli svojou činnosťou  
a priložili ruku k dielu pre obnovu pamätného krížika, 
čím pripomenuli obyvateľom tejto časti obce udalosť 
z dávnych čias. Toto poďakovanie si dovoľujem 
verejne vyjadriť v mene obyvateľov Klina 
a Vrchpredmiera.  

Osobné poďakovanie vyjadrujem RNDr. 
Vladislavovi Holcovi ako dcéra Milana Čuraja a 
susedka Václava Chovanca. Ďakujem za prejavenú 
úctu a ľudskosť, ktorej je v dnešných časoch „ako 
šafránu“... Ďakujem.  

          Marcela Polková 
 

Spoločenská rubrika  - Udialo sa v našej obci 
- Váľanie májaVáľanie májaVáľanie májaVáľanie mája    
V sobotu, 2. júna 2018, sa v obci Klokočov konalo 

podujatie Váľanie mája. Túto ľudovú tradíciu si v obci 
Klokočov pripomíname každoročne. V sprievodnom 
programe vystúpil folklórny súbor Klokočov pod vedením 
Ondreja Michaliska. O hudobnú zábavu sa postarala 
skupina PULZ 
        

 
 

- Hodové slávnostiHodové slávnostiHodové slávnostiHodové slávnosti    

V dňoch 16. a 17. júna 2018 sa v obci Klokočov konali 
tradičné hodové slávnosti, ktoré obec každoročne 
organizuje pri príležitosti zasvätenia kostola 
Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.Hodový víkend 
odštartovala v sobotu tanečná zábava pod vedením  
hudobnej skupiny PULZ. V nedeľu 17. júna 2018 boli ráno 
odslúžené slávnostné sväté omše vdp. Jaroslavom 
Vnukom. Kultúrny program začal vystúpením folklórneho 
súboru Klokočov. Následne zástupkyňa starostky Jana 
Foldinová všetkým vo svojom mene – aj v mene starostky 
obce popriala, aby nedeľné poobedie prinieslo všetkým 
nezabudnuteľné chvíle v kruhu svojich najbližších a 
priateľov. Do programu prispeli žiaci ZŠ Klokočov a 
heligonkári z CVČ Klokočov, s moderným tancom sa 
predstavili   žiačky zo ZŠ Klokočov a mažoretky Čačanky. 
Na hodoch vystúpil vzácny hosť – spevák  Peter Stašák.               

     
Svojou nesmiernou priateľskosťou a 

bezprostrednosťou si ihneď získal publikum a nestarnúci 
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evergreen Žijem, žijem si zaspieval spoločne medzi 
hodovníkmi, s ktorými sa aj srdečne zvítal. Program 
uzatvorila hudobná skupina Muzika spod Rače. 
Ďakujeme všetkým účinkujúcim za pekné vystúpenia. 
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek 
spôsobom podieľali na prípravách a priebehu hodov v 
Klokočove a taktiež členom DHZO Klokočov, ktorí 
dbali na našu bezpečnosť. 
         

- Uvítanie detí do životaUvítanie detí do životaUvítanie detí do životaUvítanie detí do života    

Dňa 19.06.2018 sa v obradnej sieni Obecného 
úradu v Klokočove konala slávnosť „Uvítanie detí do 
života“. V obci Klokočov, za obdobie od júna 2017 do 
júna 2018,  pribudlo do radov našej obce 20 
najmenších občanov. 

 
 

- Slávnostná svätá omša na Bielom kríži na sviatok Slávnostná svätá omša na Bielom kríži na sviatok Slávnostná svätá omša na Bielom kríži na sviatok Slávnostná svätá omša na Bielom kríži na sviatok 
Cyrila a MetodaCyrila a MetodaCyrila a MetodaCyrila a Metoda    

Každoročne sa stretávajú na sviatok sv. Cyrila a 
Metoda veriaci na Bielom Kríži. 
Aj tento rok 5. júla 2018 sa stretli pútnici a veriaci na 
Bielom Kríži, kde o 11:00 hod. slúžil v Kaplnke sv. 
omšu pán farár z Klokočovskej farnosti vdp. Jaroslav 
Vnuk. Obec Klokočov zabezpečila autobus a o 
občerstvenie sa postaralo poľovnícke združenie 
Klokočov. 
       

 
 
 

 
TRIEĎME ODPAD! OPLATÍ SA TO! 

 
 

TRIEDENIE ODPADU: 
Prispieva k čistejšiemu životnému prostrediu. 

Je zásobárňou druhotných surovín,  šetrí prírodné 
zdroje a energiu. 

Spomaľuje rast odpadu, ktorý by inak skončil na 
skládke. 

Financujú ho výrobcovia v OZV ENVI - PAK – šetrí 
tak poplatky miest a obcí. 

 
NEBUĎME LENIVÍ, TRIE ĎME ODPAD! AKO NA 

TO? 
 
PAPIER  
Do vriec alebo kontajnerov na papier patria:  
Noviny, časopisy, reklamné letáky, kancelársky papier, 

papierové obaly, krabice, kartóny a pod. 

Nepatria tam:  
Mokrý, mastný alebo inak znečistený papier, použité 

plienky a hygienické potreby. Znečistený papier by 

znehodnotil celý obsah, ktorý by už nebolo možné ďalej 

recyklovať. 

 

Z recyklovaného papiera sa vyrábajú: noviny, zošity, 

krabice, obaly na vajcia, toaletný papier. Papier je možné 

recyklovať 5 až 7-krát. 

 

Krabice pred vyhodením zošliapnite, aby bol ich objem čo 

najmenší a neobsahoval zbytočne veľa vzduchu. Zostane 

tak viac miesta pre ďalší odpad. Odvážanie vriec a 

kontajnerov, ktoré sú správne naplnené, je nielen 

efektívnejšie, ale aj priateľské k životnému prostrediu. 

 

SKLO 
Do vriec alebo kontajnerov na sklo patria: 
Nevratné obaly zo skla z alkoholických 

alebo nealkoholických nápojov, poháre, sklenené nádoby, 

sklenené črepy, tabuľové sklo (väčšie množstvo patrí na 

zberný dvor). 
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Nepatria tam:  
Keramika, porcelán, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky 

a pod. 

 

Z recyklovaného skla sa vyrábajú: fľaše, poháre a iné 

sklenené výrobky. Sklo sa môže recyklovať 

donekonečna. 

 

POZOR! Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte 

ich nazad do predajne.  

 

 

PLASTY 
Do vriec alebo kontajnerov na plasty patria: 

Neznečistené PET fľaše z nápojov, plastové obaly 

z pracích alebo čistiacich prostriedkov alebo 

kozmetiky (šampónov, saponátov, aviváže) a pod. 

Nepatria tam: 

Novodurové rúrky, obaly z nebezpečných látok, ako 

napr. motorových olejov, chemikálií, farieb a pod. 

 

Z recyklovaných plastov sa vyrábajú: nové PET fľaše, 

tepelné izolácie, kompostéry, odpadkové koše, 

záhradný nábytok, koberce, odevy, výplne do 

zimných búnd, fólie, vrecia na odpad a pod. 

 

Pred vyhodením odpad zošliapnite. Nestlačené PET 

fľaše zmenšia možnosti kontajnera. Do nádoby s 

objemom 1100 litrov sa zmestí približne 733 

stlačených 1,5 litrových PET fliaš. Ak by neboli 

stlačené, zmestilo by sa ich tam len približne 200. 

 

KOVY  
Do vriec alebo kontajnerov na kovy patria: 

Kovové obaly, konzervy, nápojové plechovky, alobal, 

kovové výrobky a súčiastky.. 

Nepatria tam:  

Kovové obaly kombinované s iným obalom, kovové 

obaly od farieb a riedidiel. 

 

Ak je to možné, i kovové obaly treba pred vyhodením 

stlačiť a zmenšiť ich objem. Zmestí sa ich tak do vriec 

alebo kontajnerov viac. 

 

Z recyklovaných kovov sa vyrábajú nové kovové 

výrobky, napríklad aj kľúče. Kovy sa dajú recyklovať 

donekonečna. 

 

 

 

 

NÁPOJOVÉ KARTÓNY  
Do vriec alebo kontajnerov na nápojové kartóny patria: 

Nápojové kartóny z mliečnych výrobkov, džúsov a iných 

nápojov. 

 

Ak sa v obci tieto obaly zbierajú, odhadzujte ich do vriec 

alebo kontajnerov na to určených. 

Nápojové kartóny je potrebné pred vyhodením zošliapnuť 

a tak zmenšiť ich objem. 

 

Recyklovaním nápojových kartónov vznikajú nové výrobky 

z papiera, ale napríklad aj stavebné priečky. 

 

MAJME NA PAMÄTI ZÁKLADNÉ 
PRAVIDLÁ:

 
      Zdroj: ENVIPAK  
 
 
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
 
Súpis uznesení prijatých na 33. zasadnutí OZ zo dňa 
29.06.2018: 
-Uznesenie č. 464/2018 – OZ schvaľuje opravu prístupovej 
cesty – od Polkovcov do Sudoparku. Zo strany obce  bude 
urobené odvodnenie tejto cesty a žiadatelia budú 
realizovať opravu povrchu prístupovej cesty uvedenej 
v žiadosti; 
- Uznesenie č. 465/2018 - OZ berie na vedomie Správu 
o plnení uznesení z 31. zasadnutia OcZ zo dňa 27. apríla 
2018 a z 32. zasadnutia OcZ zo dňa 24.mája 2018 ako 
informatívnu ; 
- Uznesenie č. 466/2018 – OZ konštatuje podľa § 166 
zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného 
práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov obecné zastupiteľstvo určí a zverejní 
volebný obvod a počet poslancov obecného zastupiteľstva 
v nich v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb 
-podľa § 11 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určí 
obecné zastupiteľstvo počet poslancov na celé volebné 
obdobie pred voľbami podľa počtu obyvateľov od 1 001 do 
3 000 obyvateľov 7 až 9 poslancov; 
                                          - OZ určuje  a) podľa § 166 
ods. 3 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu 
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volebného práva  a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov pre voľby do orgánov samosprávy obce   
Klokočov na funkčné obdobie 2018 – 2022 – jeden 
volebný obvod pre obec Klokočov; 
    b) podľa § 11 ods. 3 písm. d) 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov počet poslancov Obecného 
zastupiteľstva v Klokočove na celé volebné obdobie 
2018-2022, a to v počte 9 poslancov* 

*Pozn. Pri tomto uznesení hlasovali  Proti 
poslanci Róbert Vlček, Ing. Radoslav Zajac. Pre 
Obecné zastupiteľstvo na funkčné obdobie 2018-2022 
navrhovali počet poslancov 7. 
 - Uznesenie č. 467/2018 - OZ určuje  pre funkčné 
obdobie 2018 - 2022  rozsah výkonu funkcie starostu 
obce Klokočov na plný  úväzok; 
- Uznesenie č. 468/2018 - OZ berie na vedomie 
Konsolidovanú výročnú správu obce Klokočov za 
rok 2017; 
- Uznesenie č. 469/2018 - OZ doporučuje Správe obce 
predložiť súpis záväzkov a pohľadávok k 31.06.2018 
Termín: ďalšie zasadnutie OcZ; 
- Uznesenie č. 470/2018 - OZ berie na vedomie 
Správu nezávislého audítora ku Konsolidovanej 
výročnej správe obce Klokočov za rok   2017; 
- Uznesenie č. 471/2018 - OZ berie na vedomie 
Monitorovaciu správu k plneniu programového 
rozpočtu obce Klokočov – Správa    o hospodárení 
k 31.03.2018; 
- Uznesenie č. 472/2018 -  OZ schvaľuje Rozpočtové 
opatrenie č. 3/2018 
- Uznesenie č. 473/2018 - OZ berie na vedomie 
správu o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov 
a rozdielu majetku a záväzkov  obce Klokočov 
k 31.12.2017;- Uznesenie č. 474/2018 - OZ berie na 
vedomie  
správu o plnení rozpočtu ZŠ Klokočov za obdobie od 
01.01.2017 – 31.12.2017; 
- Uznesenie č. 475/2018 - OZ berie na vedomie 
potrebnú opravu strechy na budove ZŠ Klokočov;- 
Uznesenie č. 476/2018 - OZ berie na vedomie      
správu o plnení rozpočtu MŠ Klokočov za obdobie od 
01.01.2017 – 31.12.2017; 
- Uznesenie č. 477/2018 - OZ berie na vedomie           
správu o plnení rozpočtu CVČ Klokočov za obdobie 
od 01.01.2017 – 31.12.2017; 
- Uznesenie č. 478/2018 - OZ berie na vedomie    
správu o hlásených škodových udalostiach a likvidácii 
škodových udalostí na majetku   obce za roky 2017-
2018; 
- Uznesenie č. 479/2018 - OZ schvaľuje         Plán 
kontrolnej činnosti kontrolóra obce na II. polrok 2018 
s doplnením bodov: Vykonávanie mesačnej kontroly 
pokladničnej hotovosti; Kontrola čerpania finančných 
prostriedkov v súlade s rozpočtom obce Klokočov; 

- Uznesenie č. 480/2018 - OZ berie na vedomie    Správu 
o výsledku z vykonanej kontroly na úseku miestnych daní 
a poplatkov a do  budúceho OZ predložiť možnosti 
riešenia  nedostatkov uvedených v správe; 
- Uznesenie č. 481/2018 - OZ berie na vedomie    Správu 
o nedoplatkoch na DZN, na komunálnom odpade, vodné, 
stočné, elektrická  energia, nájomné na kúrení 
k 31.12.2017. Termín budúce OZ: Predloženie správy 
o nedoplatkoch z jednotlivých úsekov a vypracovať 
smernicu o vymáhaní nedoplatkov v spolupráci s obecným 
právnikom; 
- Uznesenie č. 482/2018 - OZ schvaľuje         zámer 
priameho predaja parcely CKN 5483/1 – trvalý trávny 
porast o výmere 1592 m²,  CKN 5483/2 – trvalý trávny 
porast o výmere 1266 m² a CKN 5483/3 – trvalý trávny 
porast o výmere 2562 m² v k.ú. Klokočov, vedené na LV 
1876       
B/  u k l a d á vypracovať znalecký posudok 
C/ finančné prostriedky získané z predaja  týchto 
pozemkov budú viazané na nákup výlučne  iných 
pozemkov do vlastníctva obce a budú vedené na osobitnom 
účte; 
- Uznesenie č. 483/2018 - OZ berie na vedomie    
Oznámenie o počte detí v MŠ Klokočov zapísaných na 
školský rok 2018/2019; 
- Uznesenie č. 484/2018 - OZ schvaľuje  Žiadosť o verejné 
osvetlenie p. Kapusňakovi M., bytom Hrubý Buk; 
- Uznesenie č. 485/2018 - OZ schvaľuje  žiadosť o opravu 
cesty a doplnenie svetiel. Žiadatelia zabezpečia vstupy na 
pozemok.  Obec zabezpečí techniku a netrvalo žijúci 
obyvatelia sa budú spolupodieľať na materiáli; 
- Uznesenie č. 486/2018 - OZ súhlasí  s vydaním 
potvrdenia pre p. Šipulovú M., bytom Klokočov, že 
parcelu  EKN 27247 bude možné v budúcnosti využiť na 
stavebné účely v zmysle platnej legislatívy; 
- Uznesenie č. 487/2018 - OZ schvaľuje  žiadosť od 
občanov Klokočova - časť Bánske o opravu cesty do 
Bánského; 
- Uznesenie č. 488/2018 - OZ berie na vedomie        
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 20.12.2017 „Montáž 
svietidiel“ uzatvorenou medzi   Obcou Klokočov 
a zhotoviteľom LASER media, s.r.o.;* 
 *Poslanec Róbert Vlček sa pri hlasovaní o tomto 
uznesení Zdržal hlasovania. 
- Uznesenie č. 489/2018 - OZ schvaľuje  žiadosť 
o rozšírenie verejného osvetlenia p. Boháčikovej Eve, 
bytom Klokočov – časť u  Holazov; 
- Uznesenie č. 490/2018 - OZ schvaľuje  žiadosť o opravu 
cesty v časti obce Klokočov u Holazov p. Boháčikovej E., 
bytom Klokočov.  Žiadosť bude zaradená do poradovníka; 
- Uznesenie č. 491/2018 - OZ berie na vedomie        
žiadosť o opravu lávky p. Rovňaníka P., bytom Klokočov. 
Obec Klokočov zvolá  stretnutie so žiadateľom s tým, že 
žiadosť posúdi na ďalšom zasadnutí OcZ; 



OBECNÝ LIST OBCE KLOKOČOV 

 7

 - Uznesenie č. 492/2018 - OZ berie na vedomie    
oznámenie o zmene výšky poplatku za uloženie 
odpadu TKO Semeteš; 
 - Uznesenie č. 493/2018 - OZ odročuje schválenie 
návratného členského príspevku  na rozbeh prevádzky 
kancelárie MAS KK, 
 
Z rokovania Obecného zastupiteľstva obce 
Klokočov 
 Prinášame Vám prehľad účastí našich poslancov na 
zasadnutiach obecného zastupiteľstva obce Klokočov 
za I. polrok 2018: 
 

 
P – prítomný, O – ospravedlnený 
 
Príspevky zo ZŠ, MŠ, CVČ Klokočov 
Aj v  Kloko čove rastú talenty 

Blíži sa koniec školského roka 2017/2018 
a my s hrdosťou opäť bilancujeme, že i v našej škole – 
ZŠ Klokočov sa môžeme pochváliť viacerými 
talentmi v niekoľkých oblastiach. Najvýraznejšie 
úspechy sme tento školský rok dosiahli vo 
vedomostných súťažiach. 
 Po minuloročnom nevídanom úspechu vo 
vedomostno-praktickej súťaži – Technická olympiáda, 

kedy naši 2 žiaci (Filip 
Dodek a Patrik Banetka) 
postúpili až do 
celoslovenského kola, kde 
skončili na 4. mieste sa 
i tento rok môžeme 
pochváliť účasťou 
v celoslovenskom kole – 
v súťaži Dejepisná 
olympiáda. Po prvých 
miestach v okresnom 
a krajskom kole sa na 7. 
mieste umiestnil náš žiak 8. 

ročníka - Michal Vavrinec /viď. foto/. Michalovi sa 

darí i v oblasti matematiky. Tento šk. rok sa umiestnil na 
výbornom 2. mieste v okresnom kole matematickej súťaže 
– Pytagoriáda. To, že to Michalovi „páli“, je dôkazom 
i úspešná účasť v IQ olympiáde, ktorú organizuje MENZA. 
Michal sa stal úspešným riešiteľom školského kola a 
jednoznačne postúpil do regionálneho kola - ako jediný 
zástupca Kysúc.  Okrem toho je výborný angličtinár 
a nevynechá ani športové súťaže.  

Športom sa venujú i ďalší 
žiaci našej školy, vrátane 
nového atraktívneho športu 
– Frisbee. Niekoľko našich 
žiakov je dokonca vo 
výbere slovenskej 
reprezentácie, jeden z nich 
Kristián Nekoranec /viď 
foto/ sa môže pochváliť 
účasťou na Európskom 
pohári v Maďarsku. 
Každoročne zbierame prvé 

miesta i vo výtvarných súťažiach, ani tento rok nebol 
výnimkou. V súťaži „Hasiči očami detí“ sa umiestnili na 
prvých troch miestach: Simon Eghiaruwa, Klára Marcová, 
Nikola Dedičová. Viac o našich úspechoch sa dočítate na 
webovej stránke školy: www.zs-klokocov.edupage.org. 

Naša škola je známa tým, že špeciálnu 
starostlivosť venujeme žiakom slabším v kognitívnom 
poznávaní, žiakom so zdravotným znevýhodnením, 
dokonca i žiakom s rôznym druhom mentálneho 
postihnutia. Naši učitelia veľmi citlivým a individuálnym 
prístupom dokážu pracovať s týmito žiakmi tak, aby boli 
integrálnou súčasťou bežnej populácie, dôsledkom čoho sa 
neumiestňujeme na popredných miestach vo výsledkoch 
medzinárodných meraní. Kvalita školy pre našich žiakov 
však nezáleží od čísiel na papieri, ale od rovnakého, 
ľudského prístupu pre všetkých bez rozdielu. A sme radi, 
že i napriek takto ťažkej práci s tak problémovými žiakmi, 
dokážme konkurovať  vo vedomostných, športových, či 
umeleckých súťažiach najlepším žiakom  v rámci celého 
Slovenska.  

Našim mottom naďalej ostáva: „Dôstojné 
vzdelávanie pre všetkých“. 
                                           Základná škola Klokočov 
 
 
Jarní koncert v Havířově 

Dňa 31.05. 2018 sa zúčastnili členovia záujmového 
útvaru Heligónky z CVČ Klokočov ,,Jarního koncertu 
v Havířově“ , ktorý usporiadala partnerská škola ZŠ 
Žákovská Havířov. Pozvanie na kultúrny program 
prijali zástupkyňa starostky obce Klokočov pani Jana 
Foldinová, riaditeľka ZŠ Klokočov Ing. Jarmila 
Krišťáková, riaditeľ CVČ Klokočov PaedDr. Ľubomír 
Kadura a vedúci záujmového útvaru Heligónky Ing. Martin 
Čerňanský. Koncert sa konal v Kultúrnom dome Leoše 

 
Dátum OZ/ 
poslanci 

02.02. 23.02. 02.03. 27.04. 24.05. 29.06. 

Monika  
Jarošová 

P O P P P P 

Pavol Čagaľa O O O P P O 
Pavol Dedič P P P O P P 
Jana 
Foldinová 

P P P P P P 

Jozef Gacho P O O O O O 
Helena 
Rudinská 

P O O O O P 

Vlasta  
Kašíková 

P P O P P P 

Róbert Vlček P P P P P P 
Ing. Radoslav  
Zajac 

P P P P P P 
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Janáčka. V bohatom programe sa predviedli všetky 
spevácke zbory z hosťujúcej školy, a to Ptáčata, 
Hlásek a Rozmarýnek.   

Tento rok prispeli ku kultúrnemu programu 
pásmom ľudových piesní naši heligónkari Adam 
Gajdič iar, Samuel Godiška, Ján Jaroš, Otakar 
Rudinský, Milan Síkora, Jakub Stríž, Žaneta 
Škorníková, Denisa Škulaviková, ako aj bývalé 
žiačky našej školy Monika Kasáková, Miroslava 
Kubalová a Marcela Polková z Gymnázia Turzovka. 
Hrou na husle ich doprevádzal František Jaroš. Celé 
vystúpenie bolo pod taktovkou ich učiteľa na 
heligónku Ing. Martina Čerňanského. Naši 
hudobníci si od publika vyslúžili obdiv a dlhotrvajúci 
potlesk.  

Po ukončení koncertu nasledovalo priateľské 
posedenie s kolegami z partnerskej školy. Plní 
zážitkov a dojmov sme sa v neskorých večerných 
hodinách vrátili domov.         

 

                                                                   
                              PaedDr. Ľubomír Kadura 

 
 
Medzinárodný deň detí v MŠ Klokočov 

Medzinárodný deň detí oslávili naše detičky 
hneď dvakrát. V piatok 1.6.2018 športovými hrami a v 
pondelok 4.6.2018 prišli naše detičky navštíviť známe 
psíky, ktoré mali pre deti pripravený program v 
podobe canisterapie. Piatok  sme v našej materskej 
škole oslavovali v bohatej paráde. Už od rána pani 
učiteľky pripravovali pre deti oslavu ich veľkého 
sviatku, a to vytvorením množstva aktivít na školskom 
dvore v podobe športovej olympiády. Deti všetkých  
troch tried splnili očakávania v maximálnej miere a 
svojim výsledkami, ktoré predviedli v jednotlivých 
aktivitách potešili svoje pani učiteľky. Odmenou za 
príjemne strávený deň boli aj odmeny pre všetky deti, 
ktoré dostali darčeky v podobe diplomu, medaile, a 
sladkých odmien, čomu sa veľmi potešili. Zároveň sa 
chcem veľmi pekne poďakovať pani starostke pov. 
zast. Janke Foldinovej za sladkosti pre deti ako aj 
rodičom našich detí, za ovocie a sladkosti p. 

Kriščákovej V. ,p. Hutyrovej L., p. Janešíkovej, p. 
Slezákovej M., p. Hruškovej M. 
Veľká a srdečná vďaka.                                                                                                                    
Naše deti a kolektív MŠ. 

 
 

 
Oznámenie o počte detí  v MŠ Klokočov zapísaných pre 
školský rok 2018/2019 
 
Počet novoprijatých detí:  20 
Zo školského roka 2017/2018 ostáva počet detí:  34 
Z toho počet predškolákov: 15 
Celkový počet detí, ktoré nastúpia k 3. 9. 2018:  54 
 

       Bc. Ingrid Časnochová 
 
 
 

PozvaniePozvaniePozvaniePozvanie    
 

„„„„Ľudia udia udia udia ľuuuuďom vom vom vom v    Beskydách“Beskydách“Beskydách“Beskydách“    
    

Obce Klokočov, Korňa, Staré Hamry a Bílá Vás 
srdečne pozývajú na podujatie  „Ľudia ľuďom 

v Beskydách“ ktoré sa už tradične uskutoční dňa 
4. augusta 2018 na Konečnej so začiatkom 

o 15:00 hod. 
Pripravený je kultúrny program, súťaže pre deti aj 
dospelých, tombola, zapálenie vatry priateľstva 
a tradičná hudobná zábava. Tešíme sa na Vás. 

 
 

 
 
Štruktúra vlastníckych vzťahov: 
Obec Klokočov je jediným a výlučným vlastníkom a vydavateľom 
Obecného listu. 
Vydavateľ: 
Názov:       Obec Klokočov 
Sídlo:       Klokočov, č. 962, 023 22  Klokočov, okres Čadca 
IČO:       00314048 
Právna forma:  právnicka osoba. Obsahové zameranie: informácie zo 
života obce. Územný rozsah:  regionálny. Oblasť, zameranie:  obecné. 
 


