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Milí občania, 
  
 Dovoľte  mi,  prihovoriť  sa Vám, v tejto 
ťažkej dobe pár slovami. Nikto z nás by pred pár 
mesiacmi nepredpokladal, aká situácia nastane vo 
svete a rovnako tak i v našej vlasti. Nový vírus 
COVID-19,  ktorý trápi  celý svet si našiel aj naše 
Slovensko.  Vírus ochromil život v našej vlasti 
a donútil nás pripsôsobiť sa mu. Sme vystrašení 
z nového, nepoznaného, nosíme rúška, rukavice, 
používame vo zvýšenej miere dezinfekčné 
prípravky, dodržiavame nariadenia vlády. Donútilo 
nás do odvolania zatvoriť školy, školské zariadenia, 
medzinárodné hranice. Máme obmedzené otváracie 
hodiny na úradoch, poštách, sťažilo sa cestovanie, 
zatvorili sa podniky, reštaurácie, obchody 
s výnimkou potravín, lekárni a drogérii. Neslúžia sa 
sväté omše  v kostoloch, pri strate blízkej osoby je 
obmedzený počet osôb na poslednej rozlúčke – max. 
10 osôb a niektoré firmy pozastavili prevádzku do 
odvolania. Strach z ochorenia a strach o holú 
existenciu. Máme sťažené podmienky udržať si 
zamestannie a nájsť v tejto ťažkej dobe prácu. Nič 
nám neostáva len dúfať a veriť, že to spoločne 
zvládneme, že neopodľahneme ochoreniu keď 
budeme disciplinovaní tým, že budeme nosiť rúška, 
dodržiavať zvýšené hygienické návyky a dodržiavať 
nariadenia vlády.  
 Všetkým Vám zo srdca prajem, aby vo 
vaších rodinách nebol  zaznamenaný žiaden 
pozitívny nález COVID-19 a aby ste boli zdraví, 
neklesali na duchu. Spoločne sme nasadli na 
neželanú  loď. Spoločne sa podporujme, pomáhajme 
si a vážme si jeden druhého.  
 
         Jana Foldinová, starostka obce 
 
******************************************** 
 
Ako fungujeme počas  vyhláseného núdzového 
stavu 
  
 Aj napriek zložitej situácii nechceme 
ochromiť chod obce. Počas mesiaca marec 
pracovnící obce zrekonštruovali časť vodovodu 
u Pantokov.Vykopali a položili novú plastovú hadicu  
na vodovode.  Pre haváriu vodovodu  sme od 
23.12.2019 pravidelne zásobovali vodojem  vodou 
v cisternách  každé dva dni.  

 Zrekonštruovali sme šatne v objekte 
bývalých prevádzok. Pracovníci obce položili 
dlažbu, vymaľovali priestory šatní, natreli sokle, 
radiátory, skrinky, umiestnili umývadlo a skrinky na 
riad. Ďalej sa vymaľoval interiér zasadacej mietnosti 
a miestnoť, kde je umiestnené chladiace zariadenie 
pre zosnulých v našej obci. Po Veľkonočných 
sviatkoch  nás čakajú ďalšie práce a to v budove 
OÚ. Priestory chodieb a schodiska dostanú  nový šat 
– budú sa zoškrabávať staré omietky a robiť nové 
stierky a maľba.  Popri tom pracovníci obce 
vyvážajú preplnené kontajnery, upratujú okolie 
kontajanerov po vývoze, takmer z celej obce zvážajú 
sko a plasty z košov umiestnených pri kontajneroch. 
Pracovníkov čaká  ešte údržba traktorov po zimnom 
období a následné opravy a údržby ciest, priepustov 
a priekop.    
   
 
DeDeDeDeň    matiekmatiekmatiekmatiek    
**************  

Druhá májová nedeľa už tradične 
patrí všetkým mamám. Tento rok si 
pripomenieme deň matiek 10. mája 
2020. Deň matiek je špeciálny deň, kedy 
môžeme povedať  našim mamám ako 
ich máme radi, čo pre nás znamenajú 
a vyjadriť im vďačnosť za všetko čo pre 
nás urobili! Preto dovoľte nám, pri tejto 
príležitosti poďakovať sa Vám za 
všetku Vašu vrelú lásku,  za nehu 
a starostlivosť, za opateru a za 
nekonečnú  trpezlivosť a obetavosť.  
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Fungovanie obce v nasledujúcom období 
v súvislosti s výskytom koronavírusu COVID-19 
 
 * Obecný úrad v Klokočove oznamuje, že dňom 
06.04.2020 je   pre potreby občanov OÚ 
v Klokočove otvorený v čase od 7:30 – 11:00 hod.  
Občania budú vybavení v kancelárii prvého kontaktu 
- u okna v podateľni OÚ Klokočov. Podľa Vašej 
potreby Vám bude privolaný pracovník 
z jednotlivého úseku, alebo sa môžete dohodnúť  
priamo s pracovníkom telefonicky na čísle: 
-kancelária prvého kontaktu - 041/ 4358 110 kl. 11 
-úsek daní a pozemkov, stavebný úsek –  
041/4358 110 kl.  17 
-úsek odpadového hospodárstva – 041/ 4358 110 kl. 
16 
-matrika  – 041/4358 110 kl.  13 
-cintorínske služby, nájomné byty – 041/4358 110 kl.  
14 

Žetóny na popolnice si môžete prísť 
vyzdvihnúť do okienka podateľne OÚ Klokočov 
v čase od 7:30 – 11:00 hod. Zároveň si môžete 
vyzdvihnúť aj Rozhodnutia za komunálny odpad 
a dane z nehnuteľností. 
 V prípade realizácie platieb pre OÚ 
Klokočov /dane, odpady, nájomné, voda/ prosíme 
občanov, ktorí majú možnosť, aby uprednostnili 
realizáciu platieb bankovým prevodom. Kto nemá 
možnosť platiť bankovým prevodom, môže zaplatiť 
poštovou poukážkou,  alebo do podateľne OÚ 
Klokočov. Ďakujeme za pochopenie. 
 
Nákupy pre seniorov 
*V rámci krízovej situácie Obec Klokočov 
zabezpečuje službu základných nákupov pre 
najohrozenejšiu skupinu obyvateľov – pre starších, 
nevládnych ľudí a občanov obce, ktorí musia ostať v 
karanténe. Na telefónnych číslach 041/4358 110 
kl.11 a na číslo starostky obce 0948 466 770 si môžu 
občania  nahlásiť, čo zo základných potravín 
potrebujú nakúpiť (táto služba nezahŕňa nákup 
alkoholických nápojov). Na základe pokladničného 
bloku občania nákup preplatia osobe, ktorá nákup 
dovezie. Žiadame občanov, aby počas preberania 
nákupu mali na sebe ochranné prostriedky (rúška, 
šatky, rukavice a používali dezinfekčné prostriedky), 
a to z dôvodu svojej vlastnej ochrany zdravia a 
ochrany pracovníka. 
 
 

Potvrdenie o žití 
* Oznamujeme občanom, ktorí mesačne zasielajú 
“Potvrdenie o žití”, aby toto potvrdenie o žití 
vlastnoručne podpísali a uviedli poznámku: z 
dôvodu karantény nie je overený podpis. 
Potvrdenie o žití zašlete bez pečiatky obecného 
úradu. Česká správa sociálneho zabezpečenia v 
čase vyhláseného núdzového stavu a prijatých 
mimoriadných opatrení týkajúcich sa 
koronavírovej pandémia akceptuje zaslané 
potvrdenie o žití i bez úradného overenia. 
 
*Pán farár oznamuje občanom, že 
-až do odvolania sa nebudú konať verejné sv. omše, 
zapísané úmysly sv. omší budú slúžené v daný deň 
súkromne kňazom! 
Pohreb, zaopatrovanie chorého a zomierajúceho 
vybavíte telefonicky kedykoľvek (so zachovaním 
všetkých hygienických predpisov) 
Pán farár je  vo farnosti a k dispozícii vždy na tel.: 
0904 328 483 aj v prípade potreby duchovného 
rozhovoru. 
Na mail: vnucik@centrum.sk môžete posielať mená 
drahých, na ktorých chcete, aby som myslel pri sv. 
omši. Prosby vždy vytlačím a prednesiem Pánovi pri 
sv. omši. 

Čo sa týka vyhlásenia smútočného oznamu, 
na základe požiadavky rodiny bude smútočný oznam 
bezplatne vyhlásený bez dátumu a času poslednej 
rozlúčky 

 
*Lekáreň Paracelsus v Klokočove bude otvorená od 
15.04.2020  v obvyklom režime: od Po – Pia  v čase 
od 7:30  - do 12:00 hod.  
 Ďakujeme lekárnikovi Mgr. Igorovi 
Minarovičovi, PhD., že aj naďalej prevádzkuje 
lekáreň  v Klokočove a poďakovanie patrí aj 
lekárničke Mgr. Danke Hamranovej, ktorá každý 
deň dochádza do Klokočova vydať lieky našim 
občanom, aby nemuseli cestovať do Turzovky. 
   
*Zápis detí do materskej školy na školský rok 
2020/2021 
Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky došlo 
k zmene zápisu detí do materskej školy na školský 
rok 2020/2021. Žiadosť o prijatie dieťaťa môžete 
podať  
od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020 s tým, že ju 
zašlete na adresu materskej školy.  
Adresa materskej školy: 
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Materská škola Klokočov 
Klokočov 976 
023 22 Klokočov 
Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa bude 
potrebné doložiť na začiatku školského roka/t.j. 
v septembri/. 
Žiadosť o prijatie dieťaťa si môžete stiahnuť TU: 
https://msklokocov.edupage.org/a/tlaciva 
 
* V súvislosti s hrozbou šírenia nového 
koronavírusu COVID - 19 Ministerstvo vnútra SR 
Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra 
vnútra upozorňuje, že na území Slovenska boli  
zaznamenané  prípady podvodov na 
senioroch. Neznáme osoby kontaktujú telefonicky, 
ale aj osobne seniorov s požiadavkou zmerania 
teploty, ponuky pochybných farmakologických 
prípravkov a iné, čím chcú zneužiť súčasnú situáciu 
vo svoj prospech. Seniorov je nutné upozorniť na 
tieto nové praktiky podvodníkov. 
V prípade, ak by boli svedkami obdobného 
konania, je potrebné,  aby kontaktovali políciu č. 
158. 
Klienti sa v súčasnosti môžu obrátiť na Informačnú 
kanceláriu v Žiline v čase od 8:00 – 11:00 hod. (v 
čase osobnej prítomnosti zamestnancov), telefonicky 
(041/511 74 25) alebo prostredníctvom LiveChatu na 
www.prevenciakriminality.sk. 
Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra 
vnútra SR 
 
Zákaz vypaľovania 
* Vzhľadom k príchodu teplých a jarných dní je 
vždy zvýšený  nárast požiarov súvisiacich s 
vypaľovaním suchej trávy. Preto dbajte na zvýšenú 
bezpečnosť. Okresné riaditeľstvo Hasičského a 
záchranného zboru v Čadci dôrazne upozorňuje 
všetkých občanov, právnické osoby a  fyzické osoby 
- podnikateľov na prísny zákaz 
- vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov 
- zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde 
by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu 
- spaľovať horľavé látky na voľnom 
priestranstve bez predchádzajúceho  písomného 
súhlasu. 

-Fyzická osoba nesmie 
- fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach 
so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru 
- vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov 
- zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde 
môže dôjsť k jeho rozšíreniu 

ďalej je občan povinný 
- dodržiavať vyznačené zákazy a plniť príkazy a 
pokyny týkajúce sa ochrany pred požiarmi 
- dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri 
činnostiach spojených so zvýšeným 
nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase 
zvýšeného 
nebezpečenstva vzniku požiaru. 
 
Odpis vody 

*Prosíme občanov, aby v mesiaci máj nahlásili 
stav svojich vodomerov. Stav vodomerov môžete 
nahlásiť telefonicky, mailom, alebo osobne na OÚ. 
Tento rok odpis vody nebudú robiť osobne pracovníci 
OÚ, z dôvodu pandémie COVID-19. Telefónne čísla, 
na ktoré treba nahlásiť odber vody z obecného 
vodovodu:  
 tel.č. 041/4358 110, 041/4358 110 kl.15,  
0911 431 567 alebo na číslo 0948 466 770  
mailové adresy: pokladna@klokocov.sk, 
pam@klokocov.sk,  
 
Zvoz veľkoobjemového odpadu 
V dňoch od 27.04. – 30.04.2020 sa uskutoční   zvoz 
veľkoobjemového  odpadu - chladničiek, pračiek, 
sporákov, elektroniky, televízorov, starých okien,  
železného šrotu, veľkoobjemového odpadu. 
Konečný zvoz sa uskutoční vo štvrtok dňa 
30.04.2020.  Preto žiadame občanov, aby 
veľkoobjemový odpad vyložili najneskôr do stredy 
večera, aby sa pracovníci nevracali na miesta, odkiaľ 
bol odpad už odvezený.  
 
Chránime sa pred šírením koronavírusu 
 
 Obec Klokočov zabezpečila každému 
občanovi plátené bavlnené rúško. Po každom dni je 
potrebné rúško vyprať a vyžehliť, aby sa mohlo 
používať stále. Bez vyprania a vyžehlenia nespĺňa 
hygienické normy a jeho ochrana je takmer nulová. 
Na základe vydaného opatrenia Úradu verejného 
zdravotníctva SR noste rúška všade – obchody, 
lekárne, pošta. 
 Touto cestou starostka obce srdečne 
ďakuje naším ženám, krajčírkam a všetkým, 
ktorí sa podieľali na príprave a distribúcii rúšok . 
Ušilo sa 2300 rúšok pre dospelých aj deti v našej 
obci. Najskôr sa dávali do domácnosti po 2 kusy 
a zvyšné rúška pre ostatných členov rodiny je 
potrebné si vyzdvihnúť na OÚ Klokočov – denne od 
7:30 do 11:00 hod. na prvom kontakte. Po zvyšné 
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rúška si prídu len tí občania, čo rúško nedostali. Pre 
každého občana obec zhotovila 1 ks. rúška. 

Ako likvidovať použité jednorázové 
rúška, rukavice a ostatný materiál 
V zmysle stanoviska ÚVZ SR sa použité ochranné 
prostriedky, ktoré vznikajú občanom v domácnosti 
alebo zamestnancom v bežných prevádzkach – 
rúška, respirátory, rukavice, vreckovky likvidujú ako 
bežný odpad. Špeciálny postup sa tu teda 
neuplatňuje. Tento odpad sa ukladá len 
do zmesového odpadu. Odporúča sa nasledovný 
postup: 
-Použité ochranné prostriedky treba dať do plastovej 
tašky alebo vreca a pevne uzavrieť 
-Vrece či tašku treba vyhodiť do nevytriedeného 
komunálneho odpadu (čierny kontajner) 
-Použité ochranné prostriedky v žiadnom prípade 
nepatria do triedeného odpadu 

• Samozrejme si je potrebné umyť ruky 
a postupovať podľa všetkých hygienických 
pravidiel 

Rekonštrukcia vodovodu Klokočov – 
Pantokovia 

 
Obec Klokočov má zámer realizovať stavbu 

„Rekonštrukcia vodovodu Klokočov - Pantokovia“, 
umiestnenú na pozemkoch v k.ú. Klokočov. Pre 
vybavenie príslušných povolení je nutný písomný 
súhlas vlastníkov a spoluvlastníkov stavbou 
dotknutých pozemkov. Obec zvolala stretnutie, kde 
sa stretli títo vlastníci a spoluvlastníci a vysvetlila sa 
im potreba rekonštrukcie. V dôsledku poruchy ostali 
občania tejto lokality bez vody. Obec bola nútená 
zabezpečiť dovoz vody do vodojemu iným vhodným 
spôsobom, čo značne zaťažuje obecný rozpočet. 
Podľa vyjadrenia Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva, voda sa môže prepravovať len 
v certifikovanej nádrži. Takúto nádrž obec nemá, 
preto sme museli osloviť SEVAK a vodu draho 
zaplatiť. Jeden dovoz cisterny 10m³ vody 
Severoslovenskými vodárňami a kanalizáciami nás 
stál 504,30 €.  Pričom 10 m³ vody vydrží na cca 4 dni 
a treba znova doviesť. Preto obec, po dohode 
s RÚVZ,  zakúpila certifikovanú 1000 l nádobu na 
pitnú vodu v sume 286,80€ a dovoz zabezpečuje vo 
vlastnej réžií. Napriek snahe obce sa nepodarilo 
získať potrebné súhlasy všetkých vlastníkov 
a spoluvlastníkov. Svoj nesúhlas zdôvodnili tým, že 
jedna spoluobčianka z tejto lokality, nesúhlasí 
s postavením stožiara pre posilnenie telefónneho  

signálu spoločnosti Slovak Telekom a  oni zas 
nepodpíšu vstupy na pozemky. Tento problém sa 
neriešil dlhodobo a bolo len otázkou času, kedy staré 
kovové potrubie skoroduje a to sa stalo tento rok. 
Obec bola nútená riešiť akútne vzniknutú 
poruchu a preto začala s výkopovými prácami po 
ceste,  ktorej   vlastník je SPF -  kde sme dostali 
súhlas. Obišli sme tak súkromných vlastníkov, ktorí 
nedovolili vstúpiť na pozemky. Je to len časť trasy, 
ktorú sme zrekonštruovali za novú.  

Ďalší a markantný problém je, že ak sa 
vlastníci dotknutých pozemkov na prepoj vody 
z Vrchpredmiera nepodpíšu a nedajú tak súhlas 
vstupu na pozemky, za účelom prepojenia vodovodu 
nastane patová situácia,  pretože vodný zdroj 
u Pantokov už nepostačuje pre pokrytie potrieb 
zásobovania pitnou vodou v tejto časti našej obce. 
Obec má vypracovaný projekt na  rekonštrukciu a 
prepojenie na vodovod Vrchpredmier, ktorý však 
nemôžeme zrealizovať bez podpisov vlastníkov a ani 
žiadať o žiadnu dotáciu. Vypracovanie projektu na 
prepoj vodovou obec stál 2100€. Momentálne je žiaľ 
projekt v šuflíku.  

 
Čiastočná rekonštrukcia vodovodu u Pantokov 
 

Ako sa obec zapája do projektov 
 
 Obec Klokočov sa snaží získavať finančné 
prostriedky aj prostredníctvom rôznych projektov 
a žiadostí o dotácie. Projekty resp. žiadosti o dotácie 
Obec Klokočov podáva vždy podľa aktuálnych 
výziev – teda to čo je aktuálne vyhlásené.  
K 31.03.2020 sme podali a spracovali nasledujúce 
projekty: 
 

 Aby sme odbremenili rozpočet obce, v rámci 
vyhlásenej výzvy Žilinského samosprávneho 
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kraja bola možnosť požiadať v rámci dotačného 
programu Regionálne dotácie na oblasť podpory: 
kultúra. Obec sa zapojila a podala projekt  
„Hodové slávnosti v Obci Klokočov“ na získanie 
finančných prostriedkov vo výške 2.120 € - 
z toho je spoluúčasť obce vo výške 418 €. 
Získané finančné prostriedky budú použité na 
pokrytie programu Hodových slávnosti v obci 
Klokočov, ktoré obec každoročne organizuje. 

 
 Ako ďalšie obec využila zamestnanecký 
grantový program Šport v regióne 2020 v rámci 
Nadácie Kia Motors Slovakia, v ktorom bola 
možnosť požiadať na rekonštrukciu športovísk – 
modernizáciu šatní. Pre zlepšenie a zvýšenie 
podmienok, kvality futbalového zázemia 
a celkovo športovej oblasti, Obec Klokočov 
tento grant využila a podala projekt vo výške cca 
4.708 eur na výmenu okien, dverí a podlahy 
v budove šatní TJ Slovan Klokočov. Budovu pri 
ihrisku na „Kašanke“ sme vlani začali 
opravovať. Podarilo sa čiastočne zatepliť 
obvodový plášť, vymenila sa žumpa a týmto 
projektom chceme pokračovať v rekonštrukcii.  

 
 Bol vypracovaný projekt na Rekonštrukciu  
vodovodu Pantokovia v celkovom rozsahu  
762 m  vo výške 2100 eur, z dôvodu, že vodovod 
je v havarijnom technickom stave. Tento projekt 
mal byť súčasťou pre podanie žiadosti na 
Ministerstvo vnútra SR na získanie finančných 
prostriedkov  vo výške 13.000 €.  Podanie tohto 
projektu sa neuskutočnilo z dôvodu, že 
obyvatelia uvedenej oblasti, kde mal byť prepoj 
vodovodu vybudovaný, nepodpísali vstupy na 
pozemok. Z toho dôvodu obec od tohto zámeru  
musela upustiť. Pevne veríme, že projekt 
neostane pod „prachom“ a vstupy na pozemok sa 
podarí vybaviť, aby sme sa mohli zapojiť do 
prípadných ďalších výziev na získanie 
finančných prostriedkov na pomerne nákladnú 
rekonštrukciu vodovodu. Viac informácii máme 
pre Vás v samostatnom článku. 

 
 Obec podala žiadosť o poskytnutie dotácie na 
spracovanie územno-plánovacej dokumentácie : 
Zmeny a doplnky k ÚPN-O Klokočov. Vlani 
bola poskytnutá dotácia, ale nie v celej výške. 
Teraz je možné opäť podať žiadosť o dotáciu, 
nakoľko musí obec ešte vyhotoviť čistopis k : 
Zmeny a doplnky k ÚPN – O Klokočov.  

 

 Ďalej sme sa zapojili do výzvy z MF SR. 
Podali sme projekt na rekonštrukciu 
a modernizáciu interiéru sobášnej miestnosti vo 
výške 13.995 €. Výzva bola vyhlásená do konca 
marca a dala sa využiť aj na modernizáciu 
vybavenia sobášnej miestnosti. Priestory, kde sa 
uskutočňujú  významné podujatia či udalosti 
súvisiace so životom našej obce a jej obyvateľmi 
ako sú civilné sobáše, uvítanie detí do života, 
uvítanie vzácnych návštev si určite zaslúžia 
využiť takúto šancu na renováciu, pretože 
zariadenie našej sobášnej miestnosti už je značne 
opotrebované a zastaralé. Chceme vymeniť 
podlahy, strhať obklady stien, osvetlenie, 
stoličky, stôl, vytvoriť priestor s kuchynským 
kútikom s prípojkou na vodu a urobiť nové 
omietky. 

 

 Do konca apríla podávame  žiadosť 
o nenávratný finančný príspevok na 
vybudovanie  Multifunkčného ihriska na 
Hlaviciach vo výške cca 45.000 €. V rámci 
Programu rozvoja vidieka 2014-2020 chceme 
vybudovať  nové multifunkčné ihrisko v obci 
Klokočov. Pôjde o ihrisko s umelým športovým 
povrchom - s umelou trávou a konkrétnym 
športovým vybavením. Multifunkčné ihrisko  je 
navrhnuté ako viacúčelové pre rekreačné športy 
malý futbal, tenis, basketbal a volejbal, s 
využitím detí, mládeže a širokej verejnosti. V 
obci dlhodobo chýbala športová infraštruktúra 
pre vyžitie väčšej časti obyvateľov, teda nie len 
futbalistov. Preto sa obec rozhodla nájsť vhodnú 
plochu a realizovať multifunkčné ihrisko pre 
rôzne športy. Realizáciou projektu sa skvalitní 
život obyvateľov obce, najmä detí a mládeže, 
ktorí budú mať možnosť kvalitného športového 
vyžitia v obci na upravenom a vybavenom 
športovisku. Projekt sa aktuálne spracuváva tak,  
aby bol podaný včas . 

 

 O schválení resp. neschválení jednotlivých 
projektov Vás budeme informovať. Obec bude 
naďalej sledovať aktuálne výzvy a podľa aktuálnosti 
sa do výziev zapájať, aby sme čo najviac využívali 
finančné zdroje z výziev a nezaťažovali obecný 
rozpočet. 
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Triedenie odpadu                                                   
 Touto cestou Vás chceme požiadať o lepšie 
a dôkladnejšie triedenie komunálneho odpadu. Za 
separovaný odpad neplatíme!!!  
- Nevhadzujte do popolníc a kontajnerov pohrabanú 
zeminu, konáre a trávu z Vašich záhrad! Na to Vám 
plnohodnotne slúži kompostér, ktoré Vám zabezpečila 
obec do domácností; 
- nevhadzujte plasty, plechovky, sklo, obaly z mlieka, 
džúsov do poplnice, či kontajnerov!  Príďte na OÚ 
Klokočov, kde Vám bezplatne poskytneme priesvitné 
vrecia na tento separovaný odpad. Kde preň nechodí 
zvozové auto TKO , položte vrece ku kontajneru – 
konkrétne tam, kde nie je kôš na plasty a sud na sklo; 
- nevhadzujte do kontajnerov objemný odpad – postele, 
nábytky, koberce, chladničky, pračky! Využijte 
veľkoobjemový zvoz odpadu, ktorý obec organizuje 2x 
ročne. Tento odpad obec zvezie z určených miest za 
budovu bývalých prevádzok, kde  je tento odpad ešte 
pretriedený – konkrétne drevo, železo, biela technika, 
elektroniky, plasty. Opäť – za vytriedený odpad 
neplatíme!!! Ak sa veľkoobjemového odpadu 
potrebujete neodkladne resp. súrne zbaviť a nevydržíte 
do termínu určeného obcou, dovezte ho po dohode 
s pracovníčkou na OÚ Klokočov a neukladajte ho 
okolo kontajnerov. Berte ohľad aj na obyvateľov, ktorí 
v okolí kontajnera bývajú! Okolie kontajnerov je 
nevzhľadné, neestetické. 
- Prispejte a zvýšte mieru vytriedenia odpadu aj 
použitým jedlým olejom. Nevylievajte použitý olej 
zbytočne do výlevky. Prineste ho precedený na OÚ 
Klokočov vo fľaší na úsek odpadového hospodárstva. 
Za použitý olej môžete získať toaletný papier, mydlo, 
jar a ďašie veci podľa Vášho výberu, na základe 
množstvo odovzdaného oleja.  
- Neviete čo s alkalickými baterkami? Prineste ich na 
OÚ Klokočov, úsek odpadového hospodárstva, kde je 
umiestnená na tieto baterky priamo nádoba. 
-plastový odpad – plastové hračky, plastové 
pieskoviská, plastové nábytky, bedničky, obaly 
z kvetináčov – nevyhadzujte do popolníc 
a kontajnerov. Priamo na tento plastový odpad je 
vyčlenený za budovou prevádzok kontajner, kde ho 
môžete vytriediť.  
 Aby obec zvýšila mieru vytriedenia pristúpila 
k opatreniu – a to vybudovaniu vlastného 
kompostoviska, nakoľko biologicky rozložiteľný odpad 
nám môže zvýšiť mieru vytriedenia. Je už podaná 
žiadosť na Okresný úrad v Čadci, životné prostredie 
o povolenie vybudovania kompostoviska.Pokúsme sa 
spoločnými silami pretriediť  k väčšiemu množstvu 
odpadu, lebo za vytriedený odpad obec neplatí. Iba tak 
predídeme zvyšovaniu poplatku za komunálny 
odpad. 

Nedarí sa zvolávať obecné zastupiteľstvo!!! 
K dnešnému dňu sa nepodarilo zvolať 

starostke obce obecné zastupiteľstvo. Plánované 
zastupiteľstvo sa malo konať dňa 20.03.2020, ktoré sa 
pre neúčasť poslancov neuskutočnilo. Ďalší termín 
obecného zastupiteľstva bol 08.04.2020. Z tohto 
zasadnutia sa 7 poslancov ospravedlnilo a zúčastnili sa 
len dvaja poslanci. Obec Klokočov nemá schválený 
rozpočet obce na rok 2020. Obec ide v provizóriu a to 
je 1/12 z minuloročného rozpočtu.   
 Z dôvodu havárie vodovodu u Pantokov bolo 
zvolané dňa  20.02.2020 mimoriadne zastupiteľstvo, 
kde boli prijaté uznesenia:  
Uznesenie č. 214/2020 – Obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje Čerpanie finančných prostriedkov 
z rezervného fondu na rekonštrukciu havárie obecného 
vodovodu v časti obce Hlavice – Pantoky v sume 8000 
€, s tým že pri  schválení rozpočtu na rok 2020 bude 
uvedená čiastka  vložená späť do rezervného fondu.  
Uznesenie č. 214/2020 – Obecné zastupiteľstvo 
súhlasí, že proces obstarávania a schvaľovania  
územnoplánovacej dokumentácie – Zmeny a doplnky 
č. 1 k ÚPN-O Klokočov potrvá najviac tri roky od 
uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie 
 
 Poslanci zaviazali starostku obce, aby sumu, 
ktorá bude použitá na rekonštrukciu vodovou vložila 
späť  do rezervného fondu.  
Účasť poslancov na Obecnom zastupiteľstve Obce 
Klokočov II. polrok 2019 

 P – prítomný, O – ospravedlnený 

Dátum 
OZ/ 
poslanc 

12.06. 
2019 

28.06. 
2019 

13.09. 
2019 

16.09. 31.10. 
2019 
 
 

12.12. 
2019 
 

Mgr. 
Jozef  
Gondek 

P P P P P P 

Pavol 
Čagaľa 

O O P O O O 

Veronika 
Haferová 

P P O O O O 

Ján 
Hruška 

O P O O O O 

Ján 
Mudrík 

O P P P P P 

Štefan 
Želiecký 

P O P O P P 

Vlasta  
Kašíková 

P P P O P P 

Róbert 
Vlček 

P O P P P P 

Ing. 
Radoslav  
Zajac 

P P P P P P 


