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Milí občania,  
touto cestou,  sa Vám chcem  v závere roka 

prihovoriť pár slovami. Bol to  náročný rok a môj prvý 
po voľbách v tejto funkcii. Bilancovať môžeme spolu 
a posúdiť,  či som Vás nesklamala v tomto roku, musíte 
sami. Snažila som sa po celý rok, aby som vyhovela 
Vaším požiadavkám a potrebám, aby som dobre 
zabezpečila služby a chod obce. Prežili sme spolu prvú 
náročnú zimu, kedy napadlo viac snehu, ako za minulé 
roky. Počas zimnej kalamity som zabezpečovala 
rozorávanie ciest deň aj noc – obecnými aj prizvanými 
traktoristami. Nie vždy, to aj tak postačovalo 
k spokojnosti Vás všetkých. Na jar sme zakúpili 
traktorovú vlečku a začali sme v polovici roka sami 
vyvážať komunálny odpad v kontajneroch na Semeteš. 
Ukázalo sa, že to bolo správne rozhodnutie a do konca 
novembra sme ušetrili  z obecného rozpočtu cca 9.645€ 
- tým, že sme vyvážali odpad sami. Ďakujem 
poslancom, že mi dali dôveru pri nákupe kontajnerovej 
vlečky a mohla som realizovať svoju víziu. Počas 
celého roka sme Vám opravovali prístupové 
komunikácie dostupnými materiálmi. V ďalších 
nadchádzajúcich rokoch bude mojou prioritou, aby sme 
spoločne s poslancami OcZ vyčlenili v rozpočte viac 
finančných prostriedkov na cesty, ktoré by sme 
vyspravovali s asfaltovým povrchom. Bude to dosť 
náročné, lebo veľa finačných prostriedkov pôjde na 
doplácanie za komunálny odpad. Od roku 2020 je 
100%  navýšenie poplatku mestu  za uloženie odpadu. 
Veľmi Vás prosíme o lepšiu separáciu odpadu, až 
máme čo najmenej vývozov, a tým môžeme ušetriť na 
iné potrebnejšie investície v obci.  

V tomto roku sa nám po dlhej dobe podarilo 
otvoriť staro-nové ihrisko na Kašanke. Stalo to veľa 
úsilia a práce, ale predsa sa to podarilo vďaka veľkej 
snahe Romana Koniara a šikovným ľuďom, čo ihrisko 
dali do súčasného želaného a funkčného stavu. Týmto 
ešte raz ďakujem Romanovi Koniarovi za jeho 
neutíchajúci záujem, bývalej starostke Veronike 
Haferovej za podporu  a všetkým, ktorí pomáhali pri 
prácach na ihrisku. Dnes sa z neho všetci spoločne 
tešíme. Na budúci rok 2020 máme zámer vybudovať 
nové ihrisko pri bytovom dome na Hlaviciach.  

Počas   roka sme sa spolu stretli  a zabavili pri 
rôznych podujatiach, ktoré obec Klokočov organizuje. 
Potešil ma veľký záujem naších seniorov,  stretnúť  sa  
na milom podujatí organizované obcou,  pri dobrej 
hudbe a kávičke v telocvični ZŠ Klokočov. Na stretnutí 
s dôchodcami sme si uctili našich milých rodičov, 
starých rodičov a poďakovali sme sa im za to, že ich 

máme a že sú naším životným vzorom a zdrojom 
múdrosti.  

Rok je na sklonku a preto milí občania, 
ďakujem Vám za dôveru, za podporu, ale aj za kritiku, 
ktorá ma posúva v mojich rozhodnutiach dopredu. 
Chcem sa poďakovť za dobrú spoluprácu školským 
zariadeniam a to: p. riaditeľke ZŠ Ing. Jarmile 
Krišťákovej, p. riaditeľke MŠ Bc. Ingrid Časnochovej, 
p. riaditeľovi CVČ PaedDr. Ľubomírovi Kadurovi 
celému pedagogickému zboru  a nepedagogickým 
pracovníkom;  nášmu folklórnemu súboru pod 
vedením Ondreja Michaliska; Dobrovoľnému 
hasičskému zboru obce; Telovýchovnej jednote pod 
vedením Romana Koniara; nášmu pánovi farárovi 
Jaroslavovi Vnukovi za jeho ľudskosť, dobrotu a veľké 
povzbudenie v neľahkých chvíľach; všetkým 
pracovníkom OÚ;  našim poslancom – hlavne tým, 
ktorí neostria vzťahy a snažia sa ma podporovať 
v mojich rozhodnutiach tak, aby sme pre našu obec 
urobili spoločne veľa dobrých rozhodnutí;  
prevádzkovateľovi lekárne Paracelsus za otvorenú 
lekáreň aj počas neprítomnosti lekára v našej obci;  
všetkým prevádzkam;  všetkým partnerom, ktorí 
s obcou spolupracujú a všetkým tým, ktorí 
akýmkoľvek spôsobom zabezpečujú dobrý život 
v našej obci.  

Milí občania, dovoľte mi, aby som Vám 
popriala zo srdca krásne a požahnané Vianočné 
sviatky, plné radosti, pokoja a zdravia, aby ste vo 
svojich rodinách spoločne prežili najkrajšie dni roka. 
Do nového roka 2020 želám všetkým pevné zdravie, 
Božie požehnanie, pokoj, dobré rodinné a susedské 
vzťahy  a  aby sa nám dobre žilo v našej obci.  

                   Jana Foldinová, starostka obce 
 

Vianočné sviatky naplnené 
láskou a pokojom, v Novom 

roku 2020 veľa zdravia, 
Božieho požehnania, 

osobných a pracovných 
úspechov želá  starostka obce 
Jana Foldinová, poslanci OcZ
a kolektív pracovníkov OÚ.

 



OBECNÝ LIST OBCE KLOKOČOV 

 
2 

Úcta  naším seniorom 
 

Dňa 18. októbra 2019 sa v Obci Klokočov 
konalo slávnostné stretnutie s našimi milými seniormi. 
Toto stretnutie obec každoročne organizuje pri 
príležitosti mesiaca úcty k starším. V úvode 
príjemného poobedia všetkých srdečne privítala 
starostka obce Jana Foldinová, ktorá  si  za prítomnosti 
pána  farára Jaroslava Vnuka, spoločne so seniormi 
slávnostne pripila  a všetkým popriala veľa zdravia 
a pohody do  ďalších rokoch života.  V kultúrnom 
programe sa predstavili heligonkári z CVČ a ZŠ 
Klokočov, s básňou  a  piesňou  vystúpili detičky z MŠ 
Klokočov, žiačky zo ZŠ Klokočov vystúpili 
s tanečným číslom. Krátkym vstupom seniorov potešila 
so svojimi piesňami Magdalénka Moravčíková. Ďalšiu 
časť programu vyplnila  skupina Vrchári. Svojím 
 pestrým repertoárom ľudových piesní potešili 
všetkých prítomných a vďaka veselým tónom 
heligóniek a harmoniky sa zaplnil aj tanečný parket.   
Stretnutie so seniormi sa nieslo v priateľskej atmosfére, 
dobrej nálade, priateľských rozhovoroch, ale 
i spomienok... 
 Milí naši seniori, želáme Vám veľa zdravia, 
šťastia, radosti a životného optimizmu. Nech je Vaša 
jeseň života plná plodov, krásna, pokojná a slnečná 
a nech sú vaše ďalšie dni prepletené vďačnosťou nás 
všetkých.  

 
Foto: Stretnutie so seniormi 
 
Do obce Klokočov zavítal Mikuláš 
 

Dňa 8. decembra 2019 sa na námestí pred OÚ 
Klokočov konali vianočné trhy spojené s príchodom 
Mikuláša a rozsvietením vianočného stromčeka. 
O 13:00 hod. začal sprievodný program. V príhovore 
starostka obce privítala všetkých prítomných, popriala 
im, aby prežili spoločne v radosti druhú adventnú 
nedeľu a aby prichádzajúce Vianočné sviatky všetci 

prežili v zdraví a porozumení. Po príhovore nasledoval 
program, ktorý nám pripravili školské zariadenia. 
V programe sa predstavili žiaci zo ZŠ Klokočov, MŠ 
Klokočov a CVČ Klokočov. Najmenší mali pripravené 
množstvo básničiek, pesničiek a riekaniek. Deti zo ZŠ 
sa predstavili s tancom a hrou na heligónky. Krásne 
sviatky prišli popriať aj betlehemci a hricovia. Mikuláš 
odmenil naše deti skladkým balíčkom a spolu so 
starostkou rozsvietili vianočný stromček na námestí, 
ktorý bude ozdobou počas adventu a vianočných 
sviatkov.  

Ďakujeme Mikulášovi, že aj tento rok prišiel 
medzi nás a detičky potešil.  Za krásne pripravený 
kultúrny kultúrny program ďakujeme p.riaditeľke Ing. 
J. Krišťákovej,  Bc. Ingrid Časnochovej,  PaedDr. 
Ľubomírovi Kadurovi, učiteľom a pani učiteľkám, 
ktoré detičky pripravili na program.  Ďakujeme našim 
účinkujúcim deťom za skvelú atmosféru, ktorú urobili 
svojím vystúpením. Zároveň ďakujeme všetkým, ktorí 
sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na prípravách 
vianočných trhov.   

 
Foto: Príchod Mikuláša 

 
Návšteva  našich seniorov v domoch dôchodcov 
 

Dňa 10. decembra 2019 navštívila starostka 
obce Jana Foldinová  seniorov, ktorí pobývajú 
v Domove dôchodcov sv. Alžbety v Klokočove – 
Hlavice.  Návštevy sa zúčastnil aj pán učiteľ Mgr. 
Jozef  Rucek s talentovanými detičkami. Pripraveným 
hudobným pásmom – spevom a hrou na heligónkach 
pohladili dušu a rozohriali srdcia všetkým prítomným. 
Starostka obce všetkým  seniorom aj zamestnancom 
domova popriala šťastné a veselé Vianočné sviatky, 
veľa zdravia, Božieho požehnania  a pokoja v Novom 
roku 2020 a našich najstarších potešila vianočným 
balíčkom.  

V ďalších návštevách pokračovali pracovníčky 
OÚ Klokočov. Navštívili seniorov v zariadeniach: ZpS 
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Makov; ZpS a DSS PARK  Vysoká nad Kysucou, 
Čadca; DSS Čadca - Žarec a DSS a ZpS Horelica. 
Taktiež  všetkým odovzdali balíčky a seniorom popriali 
príjemné prežitie vianočných sviatkov a veľa zdravia. 

 
Foto: Starostka obce na návšteve v zariadení pre   
         seniorov na Hlaviciach  
 
Poplatky v obci Klokočov na rok 2020 
 

Dňa 12.12.2018 boli na Obecnom 
zastupiteľstve v Klokočove schválené VZN 
o miestnych daniach a VZN miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území 
obce Klokočov. V nasledujúcich riadkoch Vám 
prinášame poplatky, ktoré sú platné pre rok 2020.  

 
VZN obce č. 2/2019 o miestnych daniach na území 
Obce Klokočov na rok 2020 
 V návrhu VZN bolo navrhnuté zvýšenie 
sadzieb pozemkov o 0,05%. Stavby ostali nezmenené. 
Druh pozemku Hodnota 

pozemku 
Ročná sadzba v 
% 

Orná pôda 0,1035€/m² 0,45% 
TTP 0,0235 0,45% 
Záhrady 1,85 0,45% 
Lesné pozemky 0,08 0,45% 
Vodné plochy 0,08 0,45% 
Zast.plocha a 
nádvoria 

1,85 0,45% 

Stavebné 
pozemky 

18,58 0,35% 

Ost. plochy 1,85 0,45% 
 

Druh stavby Ročná sadzba dane €/m² 
Stavby na bývanie 0,066€ 
Chaty 0,33€ 
Garáže 0,199€ 
Priemyselné stavby 0,660€ 
Stavby na ostatné 
podnikanie 

0,660€ 

Ostatné stavby 0,099€ 
Byty 0,132€ 

 

Miestne dane  
Daň za psa 3,50 € 
Daň za užívanie verejného 
priestranstva 

Podľa využitia priestoru od 
0,50 € do 1,70 €/m² 

Poplatok za vodu 0,73 €/m³ + ročný prenájom 
za vodomer 4,98 € 

Správca dane poskytuje zníženie dane zo 
stavieb a bytom vo výške:  
a) 50% z daňovej povinnosti na stavby a byty na 
bývanie vo vlastníctve fyzických osôb v hmotnej 
núdzi, fyzických osôb starších ako 65 rokov, držiteľov 
preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným 
postihnutihnutím, alebo držiteľov preukazu fyzickej 
osoby s  ťažkým zdravotným postihnutím so 
sprievodom, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych 
fyzických osôb, aktoré slúžia na ich trvalé bývanie; 
b) 50% z daňovej povinnosti na garáže a nebytové 
priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo 
vlastníctve fyzických osôb starších ako 65 rokov, 
držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým 
zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu 
fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so 
sprievodom, ktoré slúžia pre motorové vozidlo 
používané na ich dopravu. 
 
VZN obce č. 3/2019 o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na 
území Obce Klokočov na rok 2020 
 Dňa 12.12.2019 bolo obecným 
zastupiteľstvom schválené VZN obce č. 3/2019 
o miestnom poplatku za komunálne odpady. 

Náklady na odvoz odpadu za rok 2019 sú vo 
výške cca 66.000 eur. Od občanov, na základe 
poplatku vyberieme 48.526,74 eur.  Už teraz obec 
dopláca na vývoze komunálneho odpadu sumu cca  
17.473,26 eur. 
Od januára 2020 , na základe vydaného nariadenia 
vlády SR č. 330/2018 Z.z.,  sa zvýšia náklady za 
uloženie odpadov na skládke. V roku 2019 sme platili 
za tonu odpadu 12 eur. V roku  2020  budeme platiť 
za tonu odpadu 24 eur. Predpokladáme nárast 
nákladov o 8400 eur, čo by činilo náklady na vývoz 
odpadu pre budúci rok vo výške cca 74.400 eur. Toto 
je suma, ktorú by mala obec vybrať od občanov, 
pretože obec nesmie na odpad doplácať. Preto poplatok 
na rok 2020 by mal byť od občana vo výške cca 32 eur.  
Bola nutnosť poplatok za komunálny odpad na tento 
rok zvýšiť, avšak  obec poplatok nenavýšila až tak 
radikálne. Poplatok sa zvýšil o 1,83 € na osobu. Od 
01.01.2020 bude poplatok za komunálny odpad vo 
výške 19,03 €. Obec porušuje zákon o odpadoch, 
pretože by nemala na odpad doplácať. Pri poplatku 
19,03 €, ktorý je schválený OcZ na rok 2020, obec 
nebude schopná pokryť celkové náklady na vývoz 
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komunálneho odpadu, preto bude musieť rozdiel 
v sume cca 26.000 € doplatiť zo svojho rozpočtu. Tieto 
financie  by sme mohli  využiť efektívnejšie – napr. na 
opravu ciest a ďalšie zveľadenie obce.  Obec sa snaží 
na odpadoch ušetriť. Bola  zakúpená kontajnerová 
vlečka, s ktorou si vozíme kontajnery sami. Od 
01.07.2019 do 30.11.2019  je úspora pri vývozoch 
kontajnerov vo výške cca 9.645 eur. Avšak narastá 
množstvo komunálneho odpadu. Za rok 2018 obec 
Klokočov vyprodukovala 678,24 ton odpadu. Tento 
rok je k 30.11.2019 vyprodukovaných už   681,16 tony 
komunálneho odpadu a k tomu ešte pribudne 
komunálny odpad za mesiac december. 

Preto platí všeobecné pravidlo – čím viac 
vyseparujeme, tým menej odvezieme na skládku 
odpadov a tým menej zaplatíme.  Za seprovaný 
odpad obec neplatí!!!!!!  

Vážení občania, touto cestou Vás chceme 
poprosiť a žiadame Vás o dôkladnejšie triedenie. Na 
úseku odpadového hospodárstva si môžete vyzdvihnúť 
bezplatne vrecia na separovaný odpad, ktorý môžete 
položiť vedľa kontajnera alebo priamo doviesť na OÚ 
Klokočov za budovu bývalej prevádzkarne. Sú tam 
kontajnery na triedený zber: sklo, tvrdené plasty, 
plechovky a plasty môžete uložiť vo vreciach za 
budovou. Spoločnými silami,  sa správnym 
a dôsledným separovaním  pokúsime vyhnúť  ďalšiemu 
zvyšovaniu poplatku za komunálny odpad, ktoré bude 
na rok 2021 omnoho radikálnejšie.  

 
Sadzba poplatku na rok 2020: 0,052 € za osobu 
a deň, t.j. 19,03 € na osobu pre poplatníka, ktorý má 
v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt; pre 
poplatníka, ktorý je vlastníkom nehnuteľnosti, nájomca 
alebo užívateľ nehnuteľnosti, pre právnickú osobu 
a pre podnikateľa. 
Koeficient na rok 2020 je 0,3 pre poplatníka – 
právnickú osobu a podnikateľa.  
Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad: 
0,040 € za kilogram týchto odpadov. 
Zníženie a odpustenie poplatku pre rok 2020: 
V uvedenom VZN obce č. 3/2019 o miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bol 
doplnený § 6 ods. 2b) : Obec poplatok zníži 
poplatníkovi – fyzickej osobe, ktorá je držiteľom 
preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným 
postihnutím so sprievodom /ŤZPS/ alebo úplne 
bezvládna osoba obec zníži  poplatok o 30%. 
Zníženie poplatku si poplatník uplatní na základe 
žiadosti a doložením dokladu potvrdzujúcim 
skutočnosť, na základe ktorej je úľava uplatnená – 
preukaz ŤZPS, Rozhodnutie zo sociálnej poisťovne. 
 Všetky  hodnoverné doklady na preukázanie 
nároku na zníženie poplatku  a žiadosti o zníženie 

poplatku za komunálny odpad musi byť doložené do 
31.01.2020.  
   
Prehľad prijatých uznesení Obecného zastupiteľstva 
obce Klokočov zo dňa 30.10.2019 
-Uznesenie č. 177/2019 – OZ berie na vedomie  
Monitorovaciu správu k plneniu programového rozpočtu 
Obce Klokočov –  správa o hospodárení k 30.09.2019 
-Uznesenie č. 178/2019 – OZ  A/ berie na vedomie  
 Správu o plnení rozpočtu ZŠ, ŠJ, ŠKD  Klokočov za I. 
polrok 2019 
B/ berie na vedomie  Správu o plnení rozpočtu MŠ 
Klokočov za I. polrok 2019 
C/ berie na vedomie - Správu o plnení rozpočtu CVČ  
Klokočov za I. polrok 2019 
-Uznesenie č. 179/2019 – OZ  A/ schvaľuje Rozpočtové 
opatrenie č. 6/2019 bez úprav 
-Uznesenie č. 180/2019 – OZ  A/ schvaľuje Správu zo ZŠ 
Klokočov, MŠ Klokočov a CVČ Klokočov o výchovno – 
vzdelávacej    činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za 
školský rok 2018/2019 
-Uznesenie č. 181/2019 – OZ  A/ neschvaľuje Žiadosť 
o zapracovanie do územného plánu a dobudovanie 
prístupovej cesty – p. Nemček  O. s manželkou, bytom 
Klokočov, Vrchpredmier 
-Uznesenie č. 182/2019 – OZ  A/ schvaľuje  
vybudovanie prístupovej cesty cez parcely CKN 9375, CKN 
9377, CKN 9378  manželom Nemčekovým bytom 
Klokočov, Vrchpredmier  na základe súhlasného stanoviska 
vlastníkov pozemkov. Cesta bude vybudovaná na náklady 
manželov Nemčekových, ktorí si zabezpečia materiál a obec 
poskytne techniku 
-Uznesenie č. 183/2019 – OZ  A/ berie na vedomie  Žiadosť 
o prenájom pozemkov p. Škorníka Mariána, bytom 
Klokočov a doporučuje     žiadateľovi  v žiadosti 
špecifikovať parcely, o ktoré má záujem 
-Uznesenie č. 184/2019 – OZ  A/ schvaľuje predsedu 
a členov hlavnej inventarizačnej komisie na vykonanie 
inventarizácie majetku obce Klokočov k 31.12.2019 
Predseda: Kašíková Vlasta 
Členovia: Mgr. Gondek Jozef, Želiecký Štefan 
OZ  B/ schvaľuje 
predsedov a členov dielčich inventarizačných komisií (DIK) 
na vykonanie inventarizácie majetku obce Klokočov 
k 31.12.2019 
DIK Obecný úrad Klokočov 
Predseda: Ing. Zajac Radoslav 
Členovia: Stopková Elena, Kašíková Vlasta, Čuboň 
František 
DIK MSK 
Predseda: Haferová Veronika 
Členovia: Mgr. Pápolová Paula, Stopková Zdenka 
DIK Dobrovoľný hasičský zbor obce Klokočov 
Predseda: Ing. Zajac Radoslav 
Členovia: Horčičák Ján, Hruška Ján 
DIK Základná škola Klokočov a ŠJ 
Predseda: Štefan Želiecký 
Členovia: Ing. Gajdičiarová Veronika, Ing. Krišťáková 
Jarmila, Soviarová Anna 
DIK CVČ Klokočov 
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Predseda: Mudrík Ján 
Členovia: PaedDr. Kadura Ľubomír, Fujaková Miroslava 
DIK Materská škola Klokočov 
Predseda: Mgr. Gondek Jozef 
Členovia: Bc. Časnochová Ingrid, Horčičáková Anna 
-Uznesenie č. 185/2019 – OZ  A/ prerokovalo  
návrh na odpredaj nehnuteľného majetku obce: 
-  byt č. 3 o celkovej výmere 25,25 m2  na 1. poschodí 
vrátane podielu priestoru na spoločných častiach 
a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 2624/26484 
-  nebytový priestor č. 12 o celkovej výmere 88,61 m2 na 
prízemí vrátane podielu priestoru na spoločných častiach 
a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 10132/26484 
nachádzajúce sa v dome č.s. 1083 postavenom na pozemku 
p.č. CKN 6601/2 v k.ú. Klokočov, zapísané na liste 
vlastníctva č. 14460 a 
-  spoluvlastnícky podiel na pozemku parcelné číslo CKN 
6601/2 druh zastavaná plocha a nádvorie o výmere 384 m2 
v k.ú. Klokočov, zapísané na liste vlastníctva č. 14461 
o veľkosti 1/3 
B/ súhlasí  so zámerom odpredaja nehnuteľného majetku 
obce špecifikovaného v bode a) 
-Uznesenie č. 186/2019 – OZ  A/ schvaľuje  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.  
Dubáčovi J. a manž. Dubáčovej Š., bytom Hlavice , 
Klokočov.Osobitný zreteľ je odôvodnený tým, že  parcela vo 
vlastníctve obce susedí s parcelou vo vlastníctve žiadateľov, 
parcelu užívajú 25 rokov a majú ju oplotenú. 
B/ odporúča 
uzatvoriť  kúpnu zmluvu podľa schvaľovacej časti uznesenia 
Náklady spojené s uzatvorením kúpnej zmluvy a návrh na 
vklad do katastra nehnuteľnosti 
hradia nadobúdatelia. 
Zodpovedná: správa obce 
Termín: po dohode s kupujúcimi 
-Uznesenie č. 187/2019 – OZ  A/ schvaľuje  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 č. 9301/1 –  trvalý trávny 
porast o výmere  345 m2 a parcelu CKN 9303 - trvalý trávny 
porast o výmere   774   m2, vedené na LV 1876    v k.ú. 
Klokočov  Valčuhovi P., bytomVrchpredmier, Klokočov   za 
cenu 0,50 EUR/m2.  Osobitný zreteľ je odôvodnený tým, že  
parcely vo vlastníctve obce susedia s parcelou vo vlastníctve 
žiadateľa 
B/ odporúča uzatvoriť  kúpnu zmluvu podľa schvaľovacej 
časti uznesenia 
Náklady spojené s uzatvorením kúpnej zmluvy a návrh na 
vklad do katastra nehnuteľnosti  hradí nadobúdateľ. 
Zodpovedná: správa obce,Termín: po dohode s kupujúcimi 
-Uznesenie č. 188/2019 – OZ  A/ schvaľuje  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. Mudríkovi  P. a manž. 
Mudríkovej A., Hrubý Buk , p. 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. 
B/ odporúča 
uzatvoriť  kúpnu zmluvu podľa schvaľovacej časti uznesenia 
Náklady spojené s uzatvorením kúpnej zmluvy a návrh na 
vklad do katastra nehnuteľnosti 
hradia nadobúdatelia. 
Zodpovedná: správa obce 
Termín: po dohode s kupujúcimi 
Uznesenie č. 189/2019 – OZ  A/ 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    CKN 
6670/6-  zastavaná plocha o vým. 46 m2, ktorá vznikla 
geometrickým plánom č. 79/2019 z parcely CKN 6670/1 
vedenej na LV č. 1876  vo vlastníctve Obce Klokočov za 
cenu 0,50 EUR/m2 p. Kapusňákovi M. a manž. 
Kapusňákovej G., bytom Hlavice, Klokočov. 
Geometrický plán č. 79/2019 vyhotovila f. GEOSTAV, Ing. 
Peter Mikolaj, Stred 471, Turzovka a úradne bol overený 
Okresným úradom Čadca, katastrálny odbor,  Ing. Jozefom 
Polkom dňa 13.09. 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 20 
rokov  a majú ju aj oplotenú. 
Uznesenie č. 190/2019 – OZ  A/ odročuje  Bod č. 12e) 
Zrušenie členstva Obce Klokočov v Asociácii horských 
sídiel Slovenska  
Uznesenie č. 191/2019 – OZ  A/ súhlasí  s vydaním 
potvrdenia pre p. Smieška R., Vrchpredmier , Klokočov, že  
parcely CKN č. 5166/3 a CKN č. 5168/3 bude možné 
v budúcnosti využiť na stavebné účely v zmysle platnej 
legislatívy 
 
Prehľad prijatých uznesení Obecného zastupiteľstva 
obce Klokočov zo dňa 12.12.2019 
Uznesenie č. 194/2019 -     A/ berie na vedomie  žiadosť 
o uvoľnenie garáže pre potreby  Dobrovoľného hasičského 
zboru Obce Klokočov 
Uznesenie č. 195/2019 -     A/ schvaľuje   Rozpočtové 
opatrenie Obce Klokočov č. 7/2019    
B/ schvaľuje   Rozpočtové opatrenie ZŠ Klokočov č. 1/2019; 
Rozpočtové opatrenie MŠ Klokočov č.   1/2019 
a Rozpočtové opatrenie CVČ Klokočov č. 1/2019  
Uznesenie č. 196/2019 -     A/ schvaľuje   Dodatok č. 2 VZN 
č. 7/2016 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 
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v školách    a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 
pôsobnosti obce Klokočov so zmenami, kde v §2 ods.1 sa 
mení suma 10€ na sumu 8€ 
Uznesenie č. 197/2019 -     A/ schvaľuje   Všeobecne 
záväzné nariadenie obce č. 2 /2019 o miestnych daniach na 
území Obce Klokočov na rok 2020 s úpravou 
Uznesenie č. 198/2019 -     A/ berie na vedomie Správu  
kontrolórky obce z vykonanej kontroly v zmysle uznesenia 
OcZ Klokočov č. 132/2019 zo dňa 28.06.2019 
Uznesenie č. 199/2019 -     A/ schvaľuje Všeobecne záväzné 
nariadenie č. 3/2019 o miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné    stavebné odpady na území Obce 
Klokočov na rok 2020 
Uznesenie č. 200/2019 -     A/ schvaľuje odpredaj 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 6670/6-zastavaná plocha o vým. 
46 m2, ktorá vznikla geometrickým plánom č. 79/2019 
z parcely CKN 6670/1 vedenej na LV č. 1876  vo vlastníctve 
Obce Klokočov za cenu 0,50 EUR/m2 p. Kapusňákovi M. 
a manž. Kapusňákovej G., bytom, Klokočov. 
Geometrický plán č. 79/2019 vyhotovila f. GEOSTAV, Ing. 
Peter Mikolaj, Stred 471, Turzovka a úradne bol overený 
Okresným úradom Čadca, katastrálny odbor,  Ing. Jozefom 
Polkom dňa 19.09. 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 20 rokov a majú ju aj oplotenú. 
B/ odporúča uzatvoriť  kúpnu zmluvu podľa schvaľovacej 
časti uznesenia 
Náklady spojené s uzatvorením kúpnej zmluvy a návrh na 
vklad do katastra nehnuteľnosti hradia nadobúdatelia. 
Zodpovedná: správa obce 
Termín: po dohode s kupujúcimi 
Uznesenie č. 201/2019 -     A/ schvaľuje prevod majetku 
obce podľa § 9a) ods. 8 písm. c)  zákona č. 138/1991 Z.z. 
o majetku obce zapísaného na liste vlastníctva č. 13988 pod 
B1 v podiele ¼ a to: 

-  rodinný dom č.s. 101 na parcele CKN 2809/2 spolu 
so všetkým bytovým vybavením a zariadením 

-  vedľajšie stavby – maštaľ, dreváreň 
-  studňa 
-  vonkajšie úpravy - vodovodná prípojka,     

 vonkajšie WC,  
     v Obci Klokočov, k.ú. Klokočov nadobudnuté po neb. 
Anne Horčičákovej p. Stuchlíkovi M., Kysucké nové Mesto 
za kúpnu cenu vo výške 4.870,- eur, ktorá kúpna cena bola 
stanovená znaleckým posudkom vypracovaným Ing. 
Vladimírom Kubincom, Makov č. 65, č. posudku 135/2019 
zo dňa 22.10.2019 a cena za znalecký  
posudok vo výške 300,- eur. Spolu cena 5.170,- eur. Jedná sa 
o prevod podielu spolu-vlastníkovi, ktorý má predkupné 
právo zo zákona podľa ust. §140 Občianskeho zákonníka. 
B/ odporúča 
uzatvoriť  kúpnu zmluvu podľa schvaľovacej časti uznesenia 
Náklady spojené s uzatvorením kúpnej zmluvy a návrh na 
vklad do katastra nehnuteľnosti hradí nadobúdateľ. 
Zodpovedná: správa obce 
Termín: po dohode s kupujúcim 

Uznesenie č. 202/2019 -     A/ berie na vedomie námietku 
voči rozhodnutiu od p. Ondreja Nemčeka a manželky Ivety 
Nemčekovej, bytom  Vrchpredmier a zváži ďalšie kroky, 
ako menovanej rodine pomôcť 
Uznesenie č. 203/2019 -     A/ berie na vedomie 
Správu o plnení uznesení z posledných zastupiteľstiev 
Uznesenie č. 204/2019 -     A/ schvaľuje Zámer prenájmu 
majetku Obce Klokočov – parciel : CKN  9304-870 m2-
t.t.p., CKN 9305-741 m2-t.t.p., CKN 9306-684 m2-t.t.p., 
CKN 9307-731 m2-t.t.p., CKN 5482/1-983 m2-t.t.p., CKN 
5483/1-1592m2-t.t.p., CKN 5483/2-1266m2-t.t.p., CKN 
5483/3-2562m2-t.t.p., CKN 6595-23m2-t.t.p., CKN 6596-
191m2-zast.plocha, CKN 6600-časť o vým. 1500m2-t.t.p., 
CKN 7441/3-739m2-t.t.p., vedených na LV a EKN 9-
28447/1-137m2-t.t.p., EKN 9-28447/5-204m2-t.t.p., EKN 9-
28447/6-95 m2-t.t.p. a EKN 9-28447/7-82m2-t.t.p., 
vedených na LV 15838, v k.ú. Klokočov 
b/spôsob prenájmu – priamy prenájom 
c/ lehotu na doručenie cenových ponúk do 15.1. 2020 
Uznesenie č. 205/2019 -     A/ schvaľuje  Plán kontrolnej 
činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2020 s doplnením 
bodu: Kontrola odstránenia nedostatkov zistených v správe  
kontrolórky obce z vykonanej      kontroly v CVČ Klokočov  
Uznesenie č. 206/2019 -     A/ berie na vedomie  Správu 
o nedoplatkoch na DzN a dani za psa k 31.10.2019 – správa 
o nedoplatkoch na    komunálnom odpade, elektrická 
energia, na nájomnom, na preddavku na kúrení k 31.10.2019 
Uznesenie č. 207/2019 -     OZ na základe § 9 ods. 2 písm. a) 
zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov 
 A/ schvaľuje spôsob prevodu vlastníctva 
nehnuteľného majetku obce: 
-byt č. 3 o celkovej výmere 25,25 m2 nachádzajúci sa na 1. 
poschodí rodinného domu č. s. 1083 postavenom na 
pozemku p. č. CKN 6601/2 v k. ú. Klokočov, obec 
Klokočov, okres Čadca vrátane podielu priestoru na 
spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 
o veľkosti 2624/26484 zapísané na liste vlastníctva č. 14460 
-nebytový priestor o celkovej výmere 88,61 m2 
nachádzajúci sa na prízemí rodinného domu č. s. 1083 
postavenom na pozemku p. č. CKN 6601/2 v k. ú. 
Klokočov, obec Klokočov, okres Čadca vrátane podielu 
priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 
domu o veľkosti 10132/26484 zapísané na liste vlastníctva č. 
14460 - spoluvlastnícky podiel na pozemku parcelné číslo 
CKN 6601/2 druh zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
384 m2 v k. ú. Klokočov, obec Klokočov, okres Čadca 
o veľkosti 1/3 zapísané na liste vlastníctva č. 14461 
obchodnou verejnou súťažou podľa ust. § 281 až 288 
Obchodného zákonníka (zák. č. 513/1991 Zb. v znení 
neskorších predpisov) 
Uznesenie č. 208/2019 -     OZ v Klokočove 
a)na základe § 9 ods. 2 písm. b) zák. č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
schvaľuje podmienky obchodnej verejnej súťaže , ktoré 
budú zverejnené na úradnej tabuli, na stránke obce 
a v regionálnej tlači.  
Uznesenie č. 209/2019 -     OZ A/ schvaľuje Dodatok č. 1 
k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce 
Klokočov  
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Uznesenie č. 210/2019 -     OZ A/ schvaľuje  Plán zasadnutí 
Obecného zastupiteľstva v Klokočove na rok 2020 
Uznesenie č. 211/2019 -     OZ A/ schvaľuje  Zrušenie 
členstva Obce Klokočov v Asociácii horských sídiel 
Slovenska 
 
 
Do obecnej knižnice pribudli nové knihy 
 

 
 
V roku 2019 

obec Klokočov 
podala na Fond na 
podporu umenia  

projekt s názvom „ Kniha – priateľ všetkých 
vekových kategórií“.  Zámerom projektu bolo 
nadviazať na systematické  doplnenie Obecnej knižnice 
Klokočov novými knižnými titulmi v oblasti beletrie – 
krásnej a náučnej literatúry od slovenských 
a zahraničných autorov, pre všetky vekové kategórie.  
Projekt bol úspešný a vďaka poskytnutým finančným 
prostriedkom z Fondu na podporu umenia vo výške 
1000 €, bolo do Obecnej knižnice Klokočov 
zakúpených 126 hodnotných knižných titulov od 
slovenských aj zahraničných autorov pre deti aj 
dospelých. Z pridelenej sumy 1 000 € bolo 20% 
vyčlenených na nákup kníh vydaných s podporou 
Fondu na podporu umenia.  
 Projekt bol zameraný na akvizíciu knižničného 
fondu – kúpu knižničného fondu. Knižničný fond 
v Obecnej knižnici Klokočov bol doplnený 
hodnotnými  knihami z oblasti náučnej a krásnej 
literatúry pre deti a dospelých. Na projekte sa podieľala 
obec Klokočov 5%  spoluúčasťou.  
 

 
 
Zakúpené knihy z Fondu na podporu umenia 
 
 

Informácie a  oznamy z Obecného úradu 
Klokočov pre občanov:  
 
Otváracie hodiny na OÚ Klokočov počas 
vianočných sviatkov 
Obec Klokočov oznamuje občanom, že z dôvodu 
čerpania dovolenky bude obecný úrad: 
dňa 23.12.2019       7:30 – 11.30 
dňa 24.12.2019      zatvorené – sviatok 
dňa 25.12.2019       zatvorené – prvý sviatok vianočný 
dňa 26.12.2019       zatvorené – druhý sviatok vianočný 
dňa 27.12.2019      zatvorené – čerpanie dovolenky 
dňa 30.12.2019      7:30 – 11:30 
dňa 31.12.2019      zatvorené – čerpanie dovolenky 
dňa 02.01.2020      7:30 – 15:30 
dňa 03.01.2020      7:30 – 15:30  
 

*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 PRIESTOROV ZA 
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. 
 

 

*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,  
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*Oznamujeme občanom, že od januára 2020 si 
môžu prísť na OÚ Klokočov vyzdvihnúť rozhodnutia 
na komunálny odpad a daň z nehnuteľnosti. V prípade 
vlastníkov, ktorí majú zmeny  a nadobudli 
nehnuteľnosti na základe dedičských konaní, 
darovacích zmlúv a kúpnych zmlúv, aby  
do 31. januára 2020 zmeny nahlásili a podali daňové 
priznanie k nehnuteľnostiam. Taktiež  upozorňujeme 
občanov, že do 31.januára 2020 je potrebné doložiť 
žiadosti a potrebné doklady k zníženiu miestneho 
poplatku za komunálny odpad v zmysle platného VZN 
o  miestnom poplatku za komunálny odpad na rok 
2020. Zároveň žiadame občanov, aby dodržiavali 
splatnosť poplatku do termínu určeného v rozhodnutí.  
 

*Voľby do Národnej rady SR  
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky 
rozhodnutím č. 351/2019 Z. z. vyhlásil 
voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 
a určil deň ich konania na sobotu 29. februára 2020 
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h.  
Informácie pre voliča sú zverejnené na internetovej 
stránke obce Klokočov a vyvesené na úradnej tabuli 
obce.  
 

 *Obec Klokočov od 16.12.2019 spustila novú 
a modernú internetovú stránku Obce Klokočov, kde si 
môžete nájsť aktuálne informácie z diania v obci 
Klokočov.  

 

*Nové otvorené prevádzky v Obci Klokočov 
- od 01.01.2019 je otvorená prevádzka potravín 
Minimarket v Obci Klokočov-Ústredie v bývalých  
priestoroch potravín p. Polkovej.  
Otváracie hodiny: Po-Pia    6:00 – 18:00 
        Sobota   6:00 – 13:00 
       Nedeľa   8:00 – 13:00 
Prevádzke prajeme veľa spokojných zákazníkov. 
  

Naša obec sa rozrástla o ďalšiu prevádzku. 
V Klokočove – Ústredí je otvorená Pizzéria - Luigi,  
Príjem objednávok je od Po – Ne: od 10:00 – 21:00; 
Tel.číslo na prevádzku s možnosťou si  objednať 
chutnú pizzu je 0910 722 244. Prevádzkovateľom 
prajeme veľa spokojných zákazníkov. 
  

Vo Vrchpredmieri sme sa dočkali otvorenia 
novej prevádzky potravín. Naši občania z lokalít 
Vrchpredmier sú veľmi potešení, že si majú kde 
nakúpiť potraviny a nemusia chodiť niekoľko 
kilometrov za nákupom. 
Otváracie hodiny: Po – Pia     6:45 – 17:00 hod. 

      Sobota       7:00 -  15:00 hod. 
      Nedeľa      8:00 – 13:00 hod.      

Prajeme veľa spokojných zákazníkov.  

*Lekáreň PARACELSUS v Klokočove je 
otvorená denne, aj v Novom roku 2020 od 7:30 – 
12:00 hod.  
  

*Oznamujeme všetkým seniorom, že Obec 
Klokočov má záujem v našej obci vytvoriť klub 
seniorov. Preto touto cestou robíme prieskum a kto  by 
mal záujem sa do klubu seniorov prihlásiť, prihlášku si 
môžete vypísať na OÚ Klokočov v kancelárii prvého 
kontaktu alebo na úseku obecnej knižnice.  
 
 
Autobus na polnočnú svätú omšu 

Oznamujeme občanom, že je zabezpečený 
autobus na polnočnú svätú omšu dňa 24.12.2019. 
Odchod z Hrubého Buka bude o 23:00 hod., 
Vrchpredmier 23:15, Konečná 23:25, Riečky 23:40.   
Autobus je zabezpečený aj po svätej omši. 

 

 

Pozvanie 
 

ZŠ Klokočov Vás srdečne pozýva 
na jasličkovú pobožnosť, ktorá sa uskutoční  

dňa 26.12.2019 o 09:30 hod.  

v rímskokatolíckom kostole  
Najsvätejšieho srdca Ježišovho v Klokočove. 

Pásmom hovoreného slova a vianočných piesní 
chcú naše deti spolu a Vami privítať  

narodeného Ježiška. 
 

 
 

Nech to naše miesto pri Ježiškových jasličkách 
neostane prázdne... 
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