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Milí spoluobčania,
dovoľte mi, pár slovami Vás informovať o
dianí v našej obci. Leto máme už za sebou a počas
neho sa nám v obci podarilo opraviť vo väčšom aj
menšom rozsahu množstvo prístupových ciest, a to vo
vlastnej réžii zamestnancami obce. Viem, že veľa z
Vás je nespokojných
s množstvom
a kvalitou
opravených ciest. Naša finančná situácia nám však
nedovoľuje urobiť cesty kvalitnejším materiálom ako
je napr.asfalt, betón. Zaťažuje nás nevyplatený úver na
cesty, ktorý sa vzal za bývalého vedenia. K 30.09.2019
je dlh na cesty 182.753,63€, ktorý budeme splácať do
roku 2024. Mesačne je splátka s úrokom cca 2700 €.
Tieto cesty, čo splácame sú už dávno zničené a
opravujeme ich ako sa len dá. Ďalší úver na cesty si
nemôžeme dovoliť zobrať, lebo máme veľkú mieru
zadĺženia a žiadna banka nám už úver neposkytne.
Preto musíme, ako jedinú možnú alternatívu,
opravovať cesty z vlastných finančných prostriedkov
z rozpočtu obce. Dúfam, že s trpezlivosťou sa pomaly
prepracujeme aspoň k akej takej spokojnosti. Každý
rok budeme pokračovať s opravami ciest a usádzaním
potrebného odvodňovacieho systému.
Tento rok sme zakúpili traktorový náves na
prepravu kontajnerov s komunálnym odpadom. Veľmi
sa nám osvedčil. Vo vývoze naplnených kontajnerov
na skládku TKO Semeteš sme flexibilnejší. A hlavne
šetríme financie na dopravu. Tento rok sa podarilo
našej obci otvoriť ihrisko na Kašanke, za čo vďačíme
bývalej starostke Veronike Haferovaj a Romanovi
Koniarovi. Ihrisko slúži naším deťom, dorastencom aj
dospelým hráčom. Konečne máme ihrisko na ktorom
sa dá hrať futbal. Ďalšie ihrisko chceme vybudovať na
Hlaviciach pri bytovkách. Máme už hotový projekt a
zatiaľ čakáme, kedy vyjde výzva, do ktorej sa
plánujeme zapojiť. To je moja ďalšia vízia a verím že
bude úspešná. Ešte jeden rok budeme splácať traktor,
bez ktorého by sme sa nezaobišli. Hlavne v zime bol
veľkou pomocou pri rozorávaní ciest.
Ďalej by som Vás informovala, že doposiaľ
sme nedostali preplatené finančné prostriedky
vynaložené pri zimnej kalamite. Tým pádom nám
nastal problém pri údržbe ciest, z ktorých boli finančné
prostriedky na kalamitu presunuté. Náklady zo zimnej
kalamity by nám mali preplatiť do konca roka 2019.
Jedná sa o sumu 21.852,29 €. S asfaltom sme urobili
cestu len v Bánskom, časť cesty na Hrubom Buku pod
Skalou a vyspravili sme výtlky smerom ku kostolu.
V obci sa opravilo veľa ciest dostupnými materiálmi –
a to lopušným kameňom a recyklátom. Usadili sa
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odvodňovacie žľaby. Veľký rozsah opravy si vyžiadala
cesta na Podjavorovú k p. Hnidkovi, spodná časť
Podjavorovej okolo Jarošov, cesta u Mudríkov – Klín,
Javorová úsek asi cca 1 km, Hrubý Buk – Kasíno ku p.
Zmatkovi, Riečky od točne k Jurgovi, Hlavice ku p.
Michaliskovi. Ďalšie opravy ciest sa realizovali vo
Vrchpredmieri na Súľov, Klín okolo bývalej Okrasy,
Hlavice u Janeskov, k p. Bebčákovi, Hrubý Buk pod
Skalou k Fojtíkom, ku p. Šurikovi, ku Cudrákovi,
Kornica – stará cesta, Klokočov k p. Tuhovčákovi,
Kornica ku p. Grajcárovi a p. Rovňanikovi a ďalšie
opravy v menšom rozsahu. Cesty v našej obci sú vo
veľmi zlom stave a nedá sa naraz vyhovieť všetkým
obyvateľom. Mojou prioritou je opraviť cesty
trvácnejším spôsobom, ako tomu bolo aj v r. 2018 a to
asfaltom. Budúci rok budeme pokračovať v opravách
podľa objemu finančných prostriedkov. Budeme
postupovať podľa poradovníka doručených žiadostí o
opravy, ale aj akútnosti. Bude to od Vás vyžadovať
veľkú dávku trpezlivosti, za čo Vám ďakujem.
V týchto dňoch sme Vám do domácnosti
distribuovali kompostéry. Budem rada, ak ich budete
využívať a budú Vám dobre slúžiť. Chceme sa snažiť o
lepšie separovanie odpadu, osvetu pri triedení, aby sme
nemuseli navyšovať poplatky za komunálny odpad,
aby to ešte viac nezaťažilo Vaše peňaženky. Preto Vás
prosím o lepšie triedenie odpadu, aby ho čo najmenej
skončilo v popolnici, či kontajneroch.
V najbližších dňoch nás čaká milé stretnutie s
našími seniormi. Ďalej pripravujeme pre Vás vianočné
trhy spojené s mikulášskou nádielkou.
Ďakujem Vám, milí spoluobčania,
za
trpezlivosť a zhovievavosť pri riešení rôznych
problémov. Verte mi, snažím sa Vám vždy podľa
možností vyjsť v ústrety.
Jana Foldinová, starostka obce
Október – mesiac úcty k starším
Krásne
obdobie
malebnej jesene sa spája
s mesiacom
október,
ktorý je pre nás všetkých
mesiacom
spojeným
s úctou starších. Úcta
k starším by mala byť
dennou samozrejmosťou,
či
v rodine,
na
pracovisku, v meste alebo
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u lekára v čakárni, jednoducho všade. Tak ako
každý rok, aj tento rok Obec Klokočov pre našich
seniorov pripravila milé stretnutie so seniormi, dňa
18. októbra 2019 o 14:00 hod.
Pripravený je
kultúrny program a malé občerstvenie. Pri tejto
príležitosti Vás zároveň pozývame aj do Obecnej
knižnice, kedy počas mesiaca október nebudete
platiť poplatok za prihlásenie.
Milí seniori, prežívajte ďalšie dni
v šťastí, v dobrom zdraví a prežitie pokojnej
staroby.

Návšteva našich jubilantov
Starostka obce Jana Foldinová spoločne s pracovníčkou
OÚ Klokočov Miroslavou Menšíkovou navštívili našich
občanov pri príležitosti dožitia okrúhleho výročia.
Krásnych a úctyhodných
úctyhodných jubileí sa dožili
p. Terézia Žáková, p. Žofia Dedičová,
p. Ondrej Valčuha, p. Rozália Plešivčáková.
Starostka obce všetkým osobne zagratulovala a zaželala
jubilantom pevné zdravie, Božie požehnanie a pokojné
dni v kruhu svojich najbližších.
Ďalšie návštevy
návštevy našich jubilantov sa chystajú.

Otvorenie ihriska v Klokočove priateľským
zápasom
V sobotu 13.07.2019 o 15:00 hod., starostka
obce Jana Foldinová spoločne
s bývalou
starostkou
Veronikou Haferovou a pánom
farárom Jaroslavom Vnukom,
slávnostne otvorila staronové
ihrisko na Kašanke. Po dlhých
rokoch, kedy bolo ihrisko za
bývalého vedenia zdevastované, zavezené kopami
hliny a zarastené burinou, sa podarilo toto ihrisko
zrekonštruovať.
Starostka obce Jana Foldinová vyzdvihla prácu
a odhodlanie svojej predchodkyne Veroniky Haferovej,
ktorá v neľahkej finančnej situácii obce, iniciovala
zrekonštruovanie ihriska
vybavením vstupov na
pozemky, brigádami a sponzorskými darmi od občanov
a vyčlenením finančných prostriedkov z rozpočtu obce.
Rovnako vyzdvihla neutíchajúci záujem predsedu
futbalového zväzu TJ Slovan Klokočov Romana
Koniara, postaviť ihrisko na nohy. Poďakovala sa mu
za jeho usilovnosť, obetavosť, za všetok čas, ktorý
trávi na ihrisku a za všetky práce, ktoré mu prešli
rukami. Tiež sa poďakovala vedeniu ZŠ Klokočov za
organizovanie brigád, bývalému zástupcovi starostky
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Pavlovi Dedičovi, poslancom Obecného zastupiteľstva
Klokočov, pracovníkom OÚ Klokočov, sponzorom
Jánovi Furdanovi, Františkovi Šamajovi a ďalším
sponzorom, všetkým brigádnikom a dobrovoľníkom,
ktorí dali ihrisko do finálnej podoby.
Staronové ihrisko nám posvätil pán farár
Jaroslav Vnuk a zaželal, aby sa na novom ihrisku
darilo. Nech sa darí aj priateľským stretnutiam, ktoré
budú na ihrisku organizované.

Slávnostné otvorenie ihriska a jeho posvätenie
Následne bol odohraný priateľský futbalový
zápas. Zahrali si dorastenci TJ Slovan Klokočov
a starší hráči. Víťazom bolo družstvo mladších hráčov
TJ Slovan Klokočov, ktorým starostka zablahoželala
a odovzdala Pohár starostky obce. Aj napriek
upršanému počasiu sa sobotňajší deň niesol v duchu
priateľstva a dobrej pohody.

Hráči priateľského zápasu.
Od otvorenia ihriska na Kašanke bolo na
ihrisku odohratých niekoľko
zápasov a náš dorast
je na domácej hernej ploche veľmi úspešný. TJ
Slovanu Klokočov prajeme nech sa im naďalej darí na
zelenom trávniku a veľa šťastných výkopov, ktoré
budú končiť v bráne súpera. Viac informácií z futbalu
nájdete na webovej stránke obce Klokočov v sekcii –
Život v obci – Združenia a spolky – Futbal.
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vonkajšie úpravy - vodovodná prípojka, vonkajšie
WC,
v Obci Klokočov, k.ú. Klokočov nadobudnuté po neb.
Anne Horčičákovej
B/ ukladá Vypracovať znalecký posudok
-Uznesenie č. 150/2019 – OZ schvaľuje Dodatok č. 1
k VZN č. 7/2016 o výške príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov
v školách
a školských
zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Klokočov
NADVÄZNOSTI LINIEK 502458 SAD Žilina a 864349
-Uznesenie č. 151/2019 – OZ schvaľuje Novelizáciu č.
ČSAD Frýdek-Místek
12/2019 Všeobecne záväzného nariadenia Obce Klokočov č.
3/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a školských zariadení so sídlom na území
Prehľad príchodov a odchodov autobusov:
obce Klokočov
berie na vedomie berie na vedomie
informácie riaditeľky ZŠ Klokočov o počte žiakov v škole
Smer z ČR do SR a počtu tried.
pracovné dni
-Uznesenie č. 152/2019 – OZ ruší
linka/spoj 864349
5
15
17
13
19
Uznesenie č. 135/2019 zo dňa 28.06. 2019
Bílá,
OZ prerokovalo zámer Obce Klokočov previesť nehnuteľný
Konečná,
príchod
majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle §9a
st.hr.
z ČR na
ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.z. o majetku obcí
8.19 11.48 15.59 19.06 23.50
v znení neskorších
"TOČŇA"
Točňu
predpisov
linka/spoj 502458
49
51
53
55
57
OZ schvaľuje zámer odpredať z dôvodu hodného
Klokočov,
Odchod
osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č.
Konečná,
z Točne
138/1991 Zb.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Baraní
smer SR →
parcelu CKN č. 9301/1
"TOČŇA"
Turzovka 8.25 11.55 16.05 19.25 23.50
– trvalý trávny porast o výmere 345 m2, parcelu CKN
9303
- trvalý trávny porast o výmere 774 m2, vedené na
Smer zo SR do ČR LV 1876 v k.ú. Klokočov Valčuhovi P.
, bytom ,
pracovné dni
Klokočov za cenu 0,50 EUR/m2. Osobitný zreteľ je
14
odôvodnený tým, že parcely vo vlastníctve obce susedia
46
34
50
s parcelou vo vlastníctve žiadateľa.
linka/spoj 502458 54 (10)* 44
-Uznesenie č. 153/2019 – OZ berie na vedomie
Klokočov, príchod na
Monitorovacia správa k plneniu programového rozpočtu
Konečná, Točňu zo
Obce
Klokočov k 30.06.2019 - Správa o hospodárení
Baraní
SR z
k
30.06.2019
"TOČŇA" Turzovky 3.49 5.30 8.19 11.49 14.58 19.19
-Uznesenie č. 154/2019 – OZ schvaľuje Rozpočtové
2
6
18
20
14
linka/spoj 864349 16
opatrenie č. 5/2019 bez úprav
Bílá,
-Uznesenie č. 155/2019 – OZ berie na vedomie námietku
Konečná,
odchod
p. Ondreja Nemčeka a Ivety Nemčekovej voči realizácii
st.hr.
z Točne
stavby
"TOČŇA" smer ČR 3.50 5.37 8.20 11.52 15.08 19.25 -Uznesenie č. 156/2019 – OZ berie na vedomie správu
o plnení uznesení ako informatívnu
-Uznesenie č. 157/2019 – OZ berie na vedomie Správu
*10 nejde od 30.10.2019 do 31.10.2019
z vykonanej kontroly – kontrola vykonaných opatrení na
úseku DzN – kontrolné zistenia z vykonanej kontroly v r.
Prehľad
prijatých
uznesení
Obecného
2018.
zastupiteľstva obce Klokočov zo dňa 13.09.2019
B/ ukladá vedeniu obce zakúpiť softvér na spracovanie daní
-Uznesenie č. 149/2019 – OZ schvaľuje
z nehnuteľností a pracovať na odstránení nedostatkov.
Zámer a spôsob prevodu majetku obce podľa § 9a ods. 8
Termín zakúpenia softvéru do 15. októbra 2019, tak aby
písm. c) zákona č. 138/1991 Z.z.
bol program spustený od 1.01.2020.
o majetku obce zapísaného na liste vlastníctva č. 13988
-Uznesenie č. 158/2019 – OZ prerokovalo návrh na
v podiele ¼ a to:
prenájom nebytových priestorov – kaderníctva v budove
rodinný dom č.s. 101 na parcele CKN 2809/2 spolu
Obecného úradu Klokočov č. s. 962
so všetkým bytovým vybavením a zariadením
-Uznesenie č. 159/2019 – OZ prerokovalo predĺženie doby
vedľajšie stavby – maštaľ, dreváreň
nájmu bytu č. 3 v dome č.s. 1083, Klokočov, Hlavice A.
Machovi, trvale bytom, 023 22 Klokočov od 26.10.2019
studňa

Informácie k autobusovej linke Turzovka –
Frýdland nad Ostravicí
Od 1. 09.2019 bola po vzájomnej dohode
zástupcov z VÚC Žilina a Moravskoslezského
kraja obnovená dopravná obslužnosť v úseku
Turzovka – Klokočov – Bílá – Frýdland nad
Ostravicí a späť.
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B/ neschvaľuje zámer a spôsob prenájmu majetku obce
Klokočov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s
§ 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov – byt č. 3 o celkovej výmere
25,25 m2 nachádzajúci sa na 1. poschodí domu č. s. 1083
stojacom na parcele CKN 6601/2 v k. ú. Klokočov, obec
Klokočov, okres Čadca, zapísanom na liste vlastníctva č.
14460 A.Machovi, trvale bytom
, 023 22 Klokočov
Cena za prenájom bytu: 25,17 Eur / mesačne + úhrady za
plnenia spojené s užívaním bytu
Doba nájmu:
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Predmetnú nehnuteľnosť obec dočasne nepoužíva na plnenie
svojich úloh. Pán A. Macho užíva predmetný byt od
07.03.2018 a nemá vlastné bývanie.
-Uznesenie č. 160/2019 – OZ schvaľuje
Sadzobník
poplatkov – Príloha č. 2 k Zásadám hospodárenia
a nakladania s majetkom obce
Klokočov – Prenájom
majetku obce
-Uznesenie č. 161/2019 – OZ berie na vedomie Správu
o nedoplatkoch na nájomnom, vykurovaní, elektrickej
energie a vode k 30.06.2019
-Uznesenie č. 162/2019 – OZ schvaľuje Požiarny poriadok
obce Klokočov
-Uznesenie č. 163/2019 – OZ schvaľuje Žiadosť o opravu
poškodenej prístupovej cesty obyvateľom obce Klokočov –
Vrchpredmier , rodinné domy č. 978 a 304. Realizácia bude
vykonaná v roku 2020.
-Uznesenie č. 164/2019 – OZ neschvaľuje Žiadosť
o zaradenie parciel
EKN 28473 a 28478 do plôch, na
ktorých
bude možno
realizovať športovo-rekreačnú
činnosť, z dôvodu, že sa jedná o lesné pozemky
nachádzajúce sa v extraviláne obce. V zmysle zákona č.
326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov §5 ods.
1 môže dôjsť k vyňatiu alebo obmedzeniu využívania
lesných pozemkov len v nevyhnutných a odôvodnených
prípadoch, najmä ak úlohy spoločenského a ekonomického
rozvoja nemožno zabezpečiť inak a z dôvodu nízkej výšky
poskytnutej dotácie
-Uznesenie č. 165/2019 – OZ neschvaľuje Žiadosť
o zaradenie parcely EKN 26379 do plôch, na ktorých
bude možno realizovať športovo-rekreačnú činnosť,
z dôvodu, že sa jedná o lesný pozemok nachádzajúci sa
v extraviláne obce a v CHKO Kysuce. V zmysle zákona č.
326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov §5 ods.
1 môže dôjsť k vyňatiu alebo obmedzeniu využívania
lesných pozemkov len v nevyhnutných a odôvodnených
prípadoch, najmä ak úlohy spoločenského a ekonomického
rozvoja nemožno zabezpečiť inak a z dôvodu nízkej výšky
poskytnutej dotácie
-Uznesenie č. 166/2019 – OZ schvaľuje Žiadosť o opravu
prístupovej cesty v časti obce Hlavice u Papíkov. Realizácia
opravy cesty bude v roku 2020.
-Uznesenie č. 167/2019 – OZ schvaľuje Žiadosť o opravu
cesty – p. Zajac, bytom Hlavice. Realizácia opravy cesty
bude v roku 2020. Oprava nebude realizovaná asfaltom,
ani betónom, ale vyspravením výtlkov
-Uznesenie č. 168/2019 – OZ neschvaľuje zámer priameho
predaja parcely CKN 950 - orná pôda o výmere 1145 m2 a
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CKN 952 - orná pôda o výmere 1097 m2 v k.ú. Klokočov,
vedené na LV 1876
-Uznesenie č. 169/2019 – OZ prerokovalo
zámer Obce
Klokočov previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného
osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
schvaľuje
zámer odpredať z dôvodu hodného osobitného zreteľa
v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.z.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov parcelu CKN
8410/2-orná pôda o vým. 28 m2, ktorá vznikla
geometrickým plánom č. 135/2019 z parcely EKN 33456/1
vedenej na LV č. 15838 vo vlastníctve Obce Klokočov za
cenu 0,50EUR/m2 p. P. Mudríkovi a manž. Mudríkovej A.,
bytom Hrubý Buk č.
, 023 52 Olešná. Geometrický plán
č. 135/2019 vyhotovil Ing. Bohuš Krištiak, Horná 2167/77,
Čadca a úradne bol overený Okresným úradom Čadca,
katastrálny odbor, Ing. Jozefom Polkom
dňa 16.7. 2019 pod č. 817/2019.
Osobitný zreteľ je
odôvodnený tým, že parcela vo vlastníctve obce susedí
s parcelou vo
vlastníctve žiadateľov, na ktorej je
umiestnený ich rodinný dom, parcelu užívajú 30 rokov
a majú ju aj oplotenú.
-Uznesenie č. 170/2019 – OZ prerokovalo zámer Obce
Klokočov previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného
osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
B/ schvaľuje zámer odpredať z dôvodu hodného osobitného
zreteľa v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov parcelu
EKN 31156/17- zastavaná plocha a nádvorie o vým. 95 m2,
vedená na LV č. 15838 vo vlastníctve Obce Klokočov za
cenu 0,50 EUR/m2 p. J. Dubáčovi a manž. Dubáčovej Š.,
bytom
, Klokočov.
Osobitný zreteľ je odôvodnený tým, že
parcela vo
vlastníctve obce susedí s parcelou vovlastníctve žiadateľov,
parcelu užívajú 25 rokov a majú ju oplotenú.
finančný
-Uznesenie č. 171/2019 – OZ schvaľuje
príspevok vo výške 300 € na vydanie Zlatej kysuckej knihy
pri príležitosti 100. výročia narodenia Pavla Hrtúsa Jurinu.
-Uznesenie č. 172/2019 – OZ prerokovalo návrh na
bezplatnú dodávku tepla na vykurovanie nebytových
priestorov, ktoré sú predmetom Zmluvy o nájme nebytových
priestorov č. 2018001 uzavretej medzi obcou Klokočov a
spoločnosťou RERTOM spol. s r.o., so sídlom Predmier
307, 023 54 Turzovka zastúpenej MUDr. Rudolfom
Michnicom
B/ schvaľuje bezplatnú dodávku tepla na vykurovanie
nebytových priestorov, ktoré sú predmetom Zmluvy o nájme
nebytových priestorov č. 2018001 uzavretej medzi obcou
Klokočov a spoločnosťou RERTOM spol. s r.o., so sídlom
Predmier 307, 023 54 Turzovka s účinnosťou od novej
vykurovacej sezóny 2019/2020
-Uznesenie č. 173/2019 – OZ schvaľuje Žiadosť o opravu
cesty p. Novákovej, s tým že si zabezpečí na opravu cesty
materiál a obec poskytne techniku. Realizácia opravy cesty
bude v roku 2020.
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Informácie
Klokočov:

a

oznamy

z Obecného

úradu

*Oznamujeme občanom, ktorí neboli v čase
rozvozu kompostérov doma, že na OÚ Klokočov si
môžete prísť vyzdvihnúť záhradný kompostér do
domácnosti, ktorým Obec Klokočov zo zákona
č.79/2015 Z.z. o odpadoch rieši nakladanie
s biologicky rozložiteľným odpadom z domácnosti
v obci . Kompostér je určený na likvidáciu trávy, lístia
a iného biologicky rozložiteľného odpadu. Kompostér
je do domácnosti odovzdávaný bezplatne, na základe
preberacieho protokolu.
Kompostér si prídite vyzdvihnúť od pondelka –
piatka v čase od 7:30 – 15:00 hod. na úsek odpadového
hospodárstva.
*Obec Klokočov upozorňuje nájomcov
hrobových miest, ktorí nemajú uhradené poplatky za
prenájom hrobového miesta, aby sa dostavili na
Obecný úrad Klokočov, referát cintorínskych služieb
v čase úradných hodín od 7.30 h do 15.30 h. Hroby, za
ktoré nie je uhradený poplatok za prenájom, budú
označené žltou nálepkou.
*PONUKA VOĽNÝCH PRIESTOROVZA
BEZPLATNÝ
NÁJOM
na
prevádzkovanie
kaderníctva a kozmetických služieb v obci Klokočov
Obec Klokočov ponúka voľné priestory za
bezplatný nájom na prevádzkovanie
kaderníctva
a kozmetických služieb. Priestory
sa nachádzajú
v budove Obecného úradu v Klokočove.
Informácie na tel. čísle 041/ 43 58 338
*Obecný úrad v Klokočove oznamuje
občanom, ktorí obdržali výmer za odpad, daň z
nehnuteľnosti a taktiež občanom, ktorí obdržali
upomienky a výzvy za nezaplatené poplatky, aby svoje
záväzky uhradili v čo najkratšom termíne. Občania,
ktorí majú problém s uhradením dĺžnej čiastky, majú
možnosť požiadať si na OÚ v Klokočove o
splátkový
kalendár.
V prípade nezaplatenia
miestneho poplatku za komunálny odpad, bude obec
Klokočov nútená prikročiť k vymáhaniu nedoplatkov
v zmysle platných právnych predpisov a vymáhanie
nedoplatkov bude odstúpené právnikovi.
*Na
poslednom
zasadnutí
Obecného
zastupiteľstva obce Klokočov, dňa 13.09.2019 bolo
schválené MUDr. Rudolfovi Michnicovi bezplatné
vykurovanie. Nájom je taktiež bezplatný. Budeme radi,
ak pán doktor bude v Klokočove ordinovať ako sľúbil.
Snažíme sa mu vytvoriť všetky podmienky, tak aby
sme lekára v našej obci udržali a aby občania nemuseli
cestovať za lekárom do Turzovky.
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*Ponuka na odpredaj ojazdeného osobného
vozidlaObec Klokočov ponúka na odpredaj ojazdené
osobné vozidlo značky SUZUKI GRAND VITARA
2.0 TD, rok výroby 2005, palivo nafta, platná
technická a emisná kontrola, počet najazdených
kilometrov: 217 800 km. Minimálna predajná cena
je 2 931,07 €.
Vozidlo je k dispozícii k obhliadke na Obecnom úrade
v Klokočove.
Odpredaj sa uskutočňuje formou predkladania
cenových ponúk.
Lehota na doručovanie cenových ponúk je do
31.10.2019 do 14.30 h. Celé znenie ponuky na
odpredaj (čo musí obsahovať cenová ponuka a akým
spôsobom bude prebiehať vyhodnotenie cenových
ponúk) je zverejnené na úradnej tabuli obce a na
internetovej stránke obce Klokočov, v prípade záujmu
Vám informácie poskytne p. Stopková na Obecnom
úrade v Klokočove, referát správy majetku, tel.: 041/43
58 338, e-mail: majetok@klokocov.sk.
*Lekáreň PARACELSUS v Klokočove je
otvorená denne od 7:30 – 12:00 hod. do odvolania. Je
to veľká ochota pána lekárnika, že lekáreň
prevádzkuje, aj v dobe keď tu pán doktor neordinuje.
Ďakujeme lekárni PARACELSUS za profesionálny aj
ľudský prístup.
*Potraviny v Klokočove mali byť otvorené od
1.09.2019. Z dôvodu zdržania pri výmene okien
a dobudovania
vlastných
toaliet
v prenajatých
priestoroch, došlo k posunu dátumu otvorenia potravín
prevádzkovateľom. Potraviny by mali byť otvorené do
konca októbra, inak obec odstúpi od zmluvy.
*Z rozpočtu obce bolo vyčlenených 1000 € na
dobudovanie obecného rozhlasu v Klokočove, časť
Klín pri bytovkách. Ďalšie rozširovanie obecného
bezdrátového rozhlasu bude naplánované do rozpočtu
na budúci rok 2020 v lokalite Hrubý Buk.
*Na základe obedov „zadarmo“ sa museli
prerobiť priestory jedálne ZŠ Klokočov – rozšíriť do
vedľajšej triedy, kde bola učebňa, zakúpiť stoly,
stoličky, riad, zariadenie do kuchyne – umývačku na
riad..... Starostka obce ďakuje riaditeľke ZŠ Klokočov
Ing. Jarmile Krišťákovej za výbornú spoluprácu a zato,
že nezaťažila rozpočet obce pri potrebnej rekonštrukcii
jedálne a kuchyne. Všetko bolo pokryté z rozpočtu ZŠ
Klokočov. Obec bola odbremenená od značnej
finančnej záťaže.
*V lete, počas silnej búrky, boli narobené
veľké škody, čo viedlo k vyhláseniu III. stupeňa
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povodňovej aktivity. Prietrž urobila značnú škodu –
potrhalo cesty, vymylo korytá riek a naplaveninami
upchalo priepusty. Odstránenie škôd nás stálo
6.376,66 €. Tieto financie nám v rozpočte chýbajú.
Doposiaľ nám náklady na odstránenie škôd z povodní
neboli preplatené.
*Prosíme občanov, aby stav vodomerov –
v čase odpisu obecnej vody, ktorý sa koná každý rok
v mesiaci máj a október, budúci rok 2020 nahlásili
telefonicky, mailom alebo osobne na OÚ Klokočov.
Kontakty:
tel.č. 041/4358 110, 041/4358 110 kl.15
pokladna@klokocov.sk, pam@klokocov.sk,
Systém zberu vytriedených zložiek
komunálneho odpadu
V obci Klokočov je zavedený zber týchto
vytriedených zložiek komunálneho odpadu:

-

plasty, obaly z plastu;
kompozitné obaly/tetrapaky;
sklo, obaly zo skla;
kovy/železo, obaly z kovu;
textil;
biologicky rozložiteľný odpad; papier
a lepenka, obaly z papiera
Na
OÚ Klokočov, úsek odpadového
hospodárstva si môžete vyzdvihnúť bezplatne
priesvitné vrecia na separovaný odpad, v ktorom
vytriedené zložky vyložíte v deň zvozu
na
prístupné miesto. Pracovníci TKO Semeteš plné
vrecia vyprázdnia a vrátia ich. V prípade
poškodenia vreca si môžete prísť na OÚ Klokočov
vyzdvihnúť ďalšie. Lokality, do ktorých auto z TKO
Semeteš nezachádza, môžu využiť na separovaný
odpad koše na plasty, sudy na sklo, prípadne aj
vrecia, ktoré položia ku kontajneru. Toto všetko
následne zvezú pracovníci OÚ Klokočov.
1. Plasty, obaly z plastu
Do priesvitných vriec z OÚ Klokočov patrí a do
nádob určených
na
plasty
vhadzujeme:
neznečistené plastové fľaše od
nápojov,
octu,
čistiacich a hygienických prípravkov
(HDPE),
plastové obaly zo zeleniny, plastové a mikroténové
vrecká, tašky igelitové, obaly z CD, obaly z pracích
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a čistiacich
prostriedkov
a kozmetiky,
neznečistené tégliky od jogurtov. Plastové fľaše
vždy pred vyhodením zošliapneme, čím ich
zbavíme objemu a viac sa ich do vriec alebo nádob
zmestí.
Nepatrí sem: mastné obaly so zvyškami potravín,
podlahové krytiny – guma, záhradný nábytok,
hračky, polystyrén.
Preprava: 1x mesačne Združenie TKO Semeteš,
z nedostupných lokalít pre TKO Semeteš zvážajú
pracovníci OÚ podľa potreby.
2. Kompozitné obaly/tetrapaky
Do priesvitného vreca z OÚ Klokočov sa
zbierajú všetky kompozitné obaly
od mlieka, džúsov a ďalších
nápojov akejkoľvek veľkosti.
Tieto kompozitné obaly musia
byť čisté bez zvyškov mlieka
a ostatných pôvodných náplní.
Tieto tetrapakové obaly taktiež je
potrebné zošliapnuť nohou pre
zmenšenie objemu.
Preprava: 1x mesačne Združenie TKO Semeteš,
z nedostupných lokalít pre TKO Semeteš zvážajú
pracovníci OÚ podľa potreby.
3. Sklo, obaly zo skla
Do priesvitných vriec z OÚ Klokočov patrí a do
nádob určených na
sklo vhadzujeme:
sklenené fľaše, poháre,
fľaše na zaváranie bez
viečok, čisté rozbité
sklo
z okien
bez
tmelu.
Nepatrí
sem:
autosklo, žiarovky, plexisklo, zrkadlá, sklo z TV
obrazoviek, keramika, porcelán, neónky
Preprava: 1x mesačne Združenie TKO Semeteš,
z nedostupných lokalít pre TKO Semeteš zvážajú
pracovníci OÚ podľa potreby.
4. Papier a lepenka, obaly z papiera
Patrí sem: noviny, časopisy, letáky, stlačené
kartóny, krabice - aby zaberali čo najmenej miesta,
rôzne reklamné prospekty, kancelársky papier.
V prípade potreby Vám čistý papier, lepenku, obaly
z papiera odoberieme vytriedený vo vreci na OÚ
Klokočov. Nazbieraný papier môžete odovzdať aj
formou výkupu a výmeny za iný tovar. Výkup

OBECNÝ LIST OBCE KLOKOČOV
papiera je vyhlásený obcou na základe nahlásenia
od občanov, že majú papier na odovzdanie
a následne vyhlásený prostredníctvom obecného
rozhlasu. Občania môžu papier priniesť na
vyhlásené výkupné miesta v obci podľa dohody
s odberateľom papiera.
5. Kovy/železo, obaly z kovu
Do priesvitných vriec z OÚ Klokočov patria:
plechovky,
prázdne
konzervy, vrchnáčiky
z fliaš, kovové viečka,
plechovky od piva
a nealkoholických
nápojov. Kovové obaly
od rôznych kozmetických
prípravkov
musia byť zbavené plastových častí a pôvodných
náplní. Kovy železné a iné /napr.hlinník, meď
a pod./
Preprava: 1x štvrťročne Združenie TKO Semeteš,
z nedostupných lokalít pre TKO Semeteš zvážajú
pracovníci OÚ podľa potreby.
TEXTIL
Dámske, pánske a detské letné
a zimné oblečenie, posteľné
obliečky,
uteráky,
záclony,
závesy, prestieradlá, metrový
textil, deky môžete odložiť do
kontajnerov
na
šatstvo
umiestnených pri potravinách
v Klokočove a pri ZŠ Klokočov.
Preprava: Zber týchto zberných
nádob na šatstvo odoberá TextiEco a.s.
BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ KOMUNÁLNY
ODPAD /BRKO/
Zo zákona o odpadoch, obec je povinná
zabezpečiť nakladanie s BRKO. Z toho dôvodu sú
občanom do domácností
odovzdávané
bezplatne
záhradné kompostéry. Na
kompostovanie je vhodné:
Ovocné a zeleninové odpady, kávové a čajové sáčky,
šupky, kôra cintrusových
plodov v malom množstve,
vaječné škrupiny, lístie,
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zvädnuté kvety, koreňové rezy v malom množstve,
nalámaný záhradný odpad, štiepky z konárov,
pokosená tráva.
JEDLÉ OLEJE A TUKY
Na území obe Klokočov je zavedený zber
jedlých olejov a tukov z domácností. Použité
precedené jedlé oleje z domácností (bez zvyškov
jedla) je potrebné naliať do plastových fliaš, dobre
uzatvoriť a priniesť na OÚ Klokočov, úsek
odpadového
hospodárstva.
Na
základe
odovzdaného množstva oleja na výmenu si občan
vyberie napr. toaletný papier, obrúsky, servítky,
repkový olej. Použitý vyzbieraný olej sa odovzdáva
oprávnenej organizácii.
VEĽKOOBJEMOVÝ ODPAD
Jedná sa o komunálny odpad, ktorý
vzhľadom na svoje rozmery sa nedajú umiestniť do
zberných nádob na komunálny odpad: starý
nábytok, koberce, matrace... Obec zabezpečuje 2x
ročne zvoz tohto odpadu, ktorý pracovníci OÚ
Klokočov následne zvážajú na úrad, kde je ešte
vyseparovaný nasledovne: železný šrot, biela
technika – pračky, chladničky, mraziaky,
televízory, objemné plasty – záhradný nábytok,
detské plastové hračky, plastové bedničky...
Čo s polystyrénom?
V prípade potreby Vám čistý polystyrén bez
omietky, lepidiel odoberieme vytriedený vo vreci
na OÚ Klokočov, ktorý následne zavezieme na
TKO Semeteš.
Za vyseparovaný odpad obec neplatí!!! Čím
viac odpadu vyseparujeme, tým menej ho
skončí v kontajneroch na komunálny odpad,
za ktorý platíme!!!
Za rok 2018 sme vyseparovali 63 740 kg odpadu!
Pre zlepšenie situácie nakladania s
komunálnym odpadom sa obec rozhodla zakúpiť
trakotorvý náves na prepravu kontajnerov, aby si
obec mohla kontajnery vyvážať sama. Kontajnery v
réžii obce vyvážame od 1.07.2019. Na jednom
vývoze kontajnera, ušetríme cca 60 €, čo pre nás
bude
znamenať
aj
ušetrenie
finančných
prostriedkov na vývoze kontajnerov nakoľko
máme v obci 43 kontajnerov a mesačne sa
priemerne vyvezie 20 kontajnerov. Preto prosíme
občanov o lepšie triedenie plastov, skla,
plechoviek... Na OÚ Klokočov sú označené
kontajnery a miesta na triedenie, takže v prípade
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potreby môžete odpad doviezť na úrad a vytriediť
do pripravených kontajnerov. Môžete doviesť bielu
techniku, železo, tvrdené plasty – ako napr.
záhradný nábytok, bedničky, čisté vedrá, rôzne
plastové prepravky, plastové kvetináče, sklo,
plasty....
Plné kontajnery alebo nádoby na sklo,
plasty môžete nahlásiť na vývoz telefonicky na OÚ
Klokočov, tel.č.: 041/4358110 kl.16.
Mgr. Paula Pápolová, úsek odpadového hospodárstva

Ohliadnutie za septembrom v 1.A triede
Ani sme sa nenazdali a prvý školský mesiac je za nami.
Pre našich najmenších prváčikov bol veľmi náročný. Bolo
potrebné zvyknúť si na skoršie ranné vstávanie, na nové
povinnosti v škole a na nový režim, ktorý škola prináša. Ale
zvládli sme to!!! Už si vieme otvoriť a zasa zatvoriť skrinku,
vieme si nachystať pomôcky na lavicu, dokážeme zdvihnúť
rúčku a pekne sa hlásiť, poznáme svoj rozvrh hodín ako aj
predmety a to, čo sa na nich učíme. A v neposlednom rade
vieme básničky, pesničky, prvé písmenká a číslice.
Ale aby sme neboli živí len povinnosťami, navštevujeme
aj záujmový útvar Prváčik v CVČ. Okrem vychádzky do
prírody, zberu gaštanov sme si vyrábali krásne postavičky
z prírodných materiálov.
Všetky detičky v 1.A sú veľmi šikovné a usilovné, o čom
svedčia prvé jednotky a prvé smajlíkové pochvaly. Malým
prváčikom želáme hlavne veľa úspechov, jednotiek a žiadne
prasiatka a zlé známky v žiackej knižke.
tr. učiteľka Mgr. Dana Janešíková

Usilovní prváčikovia

Základná škola Klokočov
Základná škola má v súčasnosti 175 žiakov, z toho je
12 žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími
potrebami.
Žiakom so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami sa okrem školského špeciálneho
pedagóga venujú 4 asistenti učiteľa. Septembrové aktivity
boli zamerané nielen na rôzne športy, ale i na interaktívne
prednášky so špecialistami z OR PZ SR a CPPPaP Čadca.
Deviataci sa zúčastnili Dňa voľby povolania, kde
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v spolupráci so psychologičkou si mohli prediskutovať
výber svojho budúceho povolania. V tomto školskom
roku nás čakajú rôzne súťaže, olympiády, tvorivé
činnosti, exkurzie, lyžiarsky a plavecký výcvik, kultúrne
a divadelné predstavenia.
Súčasťou školy je školský klub detí, ktorý navštevuje
63 žiakov a ktorým sa venujú dve vychovávateľky. Svoj
voľný čas deti využívajú nielen na písanie domácich úloh,
ale i na rôzne športové a pohybové aktivity, aktivity na
rozvíjanie
finančnej,
čitateľskej
i prírodovednej
gramotnosti. Taktiež sa venujú tvorivej a kreatívnej
činnosti a rôznym školským projektom.
Základná škola aktívne spolupracuje nielen s rôznymi
organizáciami, okolitými školami, ale i s Materskou
školou a CVČ.
Poďakovanie patrí starostke obce
i poslancom za spoluprácu i podporu potrieb školy. Aj v
tomto školskom roku 2019/2020 sa tešíme na spoluprácu
a zaujímavé nielen kultúrne a spoločenské podujatia.
Ing. Jarmila Krišťáková, riaditeľka školy

Začiatok školského roku 2019/2020 v Centre
nového času
Centrum voľného času má za sebou úspešný štart
nového školského roku 2019/2020. Žiaci mali možnosť
vybrať si z ponuky 25 záujmových útvarov. Svoju
fyzickú zdatnosť a herné zručnosti si budú žiaci rozvíjať
v športových záujmových útvaroch Basketbal, Futbal,
Florbal, Frisbee, Loptové hry, Atletika a Stolný tenis.
Novým tanečným choreografiám sa budú venovať
dievčatá v Tanečnom krúžku a Tancuj, tancuj,
vykrúcaj. Civilnú a zdravotnú ochranu budú žiaci
precvičovať v novootvorenom záujmovom útvare Mladý
záchranár. Veľa zábavy spojenej s rozvojom kreativity
a utužovaním triedneho
kolektívu
zažijú žiaci
v záujmových útvaroch Prváčik, Tretiačik, Štrvrtáčik,
Piatačik, Varíme a tvoríme. Svoje logické myslenie
a jazykovednú zdatnosť budú žiaci rozvíjať v
Informaticko – matematickom krúžku, Hlavolamoch,
Logickom myslení a Literárnom krúžku. Na
Záhadách sveta
sa
budeme
opäť
venovať
nevysvetliteľným javom a úkazom, ktoré sa snažia ľudia
rozlúštiť už niekoľko stáročí. Život v našom CVČ si už
samozrejme nevieme predstaviť bez tak veľmi
obľúbených Heligóniek, na ktorých kultúrne vystúpenia
sa už teraz veľmi tešíme. I v tomto školskom roku
pokračujeme v spolupráci s Dobrovoľným hasičským
zborom obce Klokočov, ktorý povedie záujmový útvar
Mladý požiarnik. V Materskej škole sme otvorili pre
našich najmenších členov záujmový útvar Tancujeme
v MŠ.
Naše školské zariadenie vytvára kvalitné
podmienky pre aktívne a zmysluplné trávenie voľného
času detí a mládeže. Robí nám radosť, že každým novým
školským rokom výrazne narastá počet jeho členov.
PaedDr. Ľubomír Kadura, riaditeľ CVČ

