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Vážení priatelia turistiky! 
 
TURISTICKÉ MAPY  
 Obec Klokočov Vám dáva do pozornosti, 
že v knižnici a v kancelárii prvého kontaktu si 
môžete bezplatne vyzdvihnúť  novú  Turistickú 
a cyklistickú mapu – JAVORNÍKY ČADCA.  
Bude Vám praktickým sprievodcom, v ktorom 
nájdete všetky dostupné informácie o zmenách 
v každej lokalite, aktualizované informácie o 
trasách, časoch a ich značení. Na zadnej strane 
mapy nájdete informácie o zaujímavostiach 
v regióne a službách pre turistov. 

 
Archív: Obec Klokočov 
 

INFOLINKA NA POMOC V BOJI S 
KORONAVÍRUSOM POKRAČUJE 

 Aj vzhľadom na situáciu v Žilinskom kraji a 
rastúci počet potvrdených prípadov nákazy novým 
koronavírusom sme sa rozhodli obnoviť špeciálnu 
infolinku, na ktorej získate potrebné informácie, 
rady, odporúčania ohľadom ochorenia COVID-19. 
Dobrovoľník s radov medikov Vás vždy ochotne 
usmerní. Ak máte akékoľvek podozrenia, obavy, 
alebo otázky, volajte. Linka je v prevádzke denne od 
9 do 19 hodiny. 

 

Prevzaté z webu 

Informácie z Obecného úradu Klokočov 
 
 Dodatok č. 2 k Zásadám hospodárenia a 
nakladania s majetkom obce Klokočov 
 Za prípady hodné osobitného zreteľa sa 
považujú najmä: 
• zámena majetku obce 
• prevod majetku obce na sociálne, charitatívne, 
osvetové, kultúrn a verejnoprospešné účely 
• predaj pozemku obce do výmery 100 m2 funkčne 
prislúchajúcemu k susediacemu pozemku vo 
vlastníctve žiadateľa, v súvislosti s výstavbou 
realizovanou žiadateľom 
(najmä prístavba rodinného domu, zasahovanie 
projektu stavby do pozemku vo 
vlastníctve obce, zabezpečenie prístupu k pozemku a 
podobne), okrem predaja za účelom výstavby 
samostatne stojacej garáže, hospodárskej budovy a 
podobne. 
• predaj pozemku obce funkčne prislúchajúceho k 
susediacemu pozemku vo vlastníctve žiadateľa, ak ide 
o dlhodobé užívanie bez právneho dôvodu. 
V prípadoch prevodov nehnuteľností určených podľa 
osobitného zreteľa sa zriadi vecné  bremeno na spätný 
prevod za rovnakých podmienok na dobu 10 rokov 
(predkupné právo obce).  
 
Prístavba a stavebné úpravy hasičskej zbrojnice 
Klokočov 
 Dňa 26.6.2020 bola zahájená 3.etapa 
rekonštrukcie hasičskej zbrojnice, na ktorú sa v roku 
2020 v rozpočte obce vyčlenilo 13 116,68 EUR. 
Stavebné práce budú prebiehať v interiéri zbrojnice. 
Pôjde najmä o dokončovacie práce prízemia ako sú 
dlažby, obklady, vnútorná kanalizácia, vodovod a 
zdravotechnika. V podkroví zbrojnice budú zhotovené 
SDK podhľady, vnútorné omietky stien, vnútorná 
kanalizácia, vodovod a elektromontáže. Ukončenie 3. 
etapy rekonštrukcie je plánované na 30.9.2020. Ďalšie 
etapa stavebných prác na hasičskej zbrojnici prebehne 
v roku 2021. 
 
Kosenie pozemkov  
 Obec Klokočov vyzýva všetkých vlastníkov, 
nájomcov, správcov a užívateľov poľnohospodárskej a 
nepoľnohospodárskej pôdy, aby dodržiavali svoju 
zákonnú povinnosť v zmysle vyššie uvedeného zákona 
o ochrane pôdy a realizovali všetky opatrenia proti 
rozširovaniu burín, inváznych rastlín a náletových 
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drevín, a to predovšetkým pravidelným 
udržiavaním trávnatých plôch kosením! 
 V čase dlhodobého sucha a vysokých teplôt 
predstavujú nevykosené porasty suchej trávy a 
buriny výrazné nebezpečenstvo pre vznik a šírenie 
požiaru! 
 V prípade nedodržania tejto zákonnej 
povinnosti v zmysle vyššie uvedeného zákona o 
ochrane pôdy, je možné uložiť pokutu fyzickej 
osobe až do výšky 330,- €, v prípade právnickej 
osoby, respektíve fyzickej osoby – podnikateľa až 
do výšky 33 200,- €. 
 
Ponuka na odpredaj ojazdeného osobného 
vozidla SUZUKI GRAND VITARA 2.0 TD 
 Obec Klokočov  ponúka na odpredaj 
prebytočný hnuteľný majetok obce: Ojazdené 
osobné motorové vozidlo značky SUZUKI 
GRAND VITARA 2.0 TD 
Minimálna predajná cena: 1 674,76 € 
k dispozícii k obhliadke na Obecnom úrade v 
Klokočove,kontakt: Elena Stopková, tel.: 041/43 
58 338, e-mail: majetok@klokocov.sk. Cenové 
ponuky v písomnej forme môžu záujemcovia 
zasielať na adresu: 
Obec Klokočov, Klokočov 962, 023 22 
Klokočovdo 31.07.2020 do 14.30 h v zalepenej 
obálke s označením: „Cenová ponuka – Suzuki 
Grand Vitara – neotvárať“ 
Ponuka voľných priestorov za bezplatný nájom 
na prevádzkovanie kaderníctva a kozmetických 
služieb 
 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 33. 
 
Zámer na prenájom voľných nebytových 
priestorov 
 Obec Klokočov zverejňuje zámer na 
prenájom voľných nebytových priestorov vo 
vlastníctve obce formou priameho prenájmu 
nebytové priestory - miestnosť o výmere 23,89 m2 
nachádzajúce sa na 1. poschodí stavby č. s. 962 – 
miestnosť s bočným vchodom do budovy 
Obecného úradu v Klokočove za účelom: 
1. poskytovania obchodných, reprezentačných, 
školských, zdravotníckych, kancelárskych 

služieb za minimálnu cenu 10,00 Eur / m2  ročne 
2. na výrobné, dielenské, skladové účely za 
minimálnu cenu 9,50 Eur / m2  ročne 
3. na spoločenské a kultúrne účely za minimálnu 
cenu 9,00 Eur / m2  ročne 
K prenájmu nebytových priestorov prislúcha 
spoluúčasť na sociálnych priestoroch 2,57 m2   
Za minimálnu cenu 7,10 Eur / m2  ročne. 
Záujemca predkladá ponuku na adresu: Obec 
Klokočov, Klokočov 962, 023 22 Klokočov v 
uzatvorenej obálke so spiatočnou adresou 
záujemcu a označenej heslom: „Prenájom 
nebytových priestorov - ponuka – NEOTVÁRAŤ“ 
Lehota na doručovanie cenových ponúk: do 
15.07.2020 do 14.00 Úplné znenie zámeru je 
zverejnené na www.klokocov.sk alebo info. na 
tel.č. 041/43 58 110 kl. 14, Elena Stopková, e-
mail: majetok@klokocov.sk 
 
Výberové konanie na obsadenie funkcie 
riaditeľa CVČ Klokočov 
 Obec Klokočov vyhlasuje výberové 
konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Centra 
voľného času, Klokočov č.976. Požadované 
kvalifikačné predpoklady, kritériá a požiadavky 
ako aj zoznam požadovaných dokladov sú 
zverejnené na web stránke obce 
www.klokocov.sk. Termín na zaslanie žiadosti o 
zaradenie do výberového konania je do 
07.08.2020. 
 
Oznam Českej správy sociálneho zabezpečenia – 
„potvrdenia o žití“ 
 ČSSZ informuje, že vzhľadom na 
ukončenie mimoriadnych opatrení prijatých 
v súvislosti s pandémiou COVID-19sa od 
1.7.2020 vracia k predchádzajúcim postupom 
danými zákonnými predpismi ČR. Potvrdenie 
o žití musí byť riadne vyplnené, vlastnoručne 
podpísané dôchodcom a úradne 
overené.Podrobné informácie nájdete na 
adresehttps://www.cssz.cz/web/cz/podminky-pro-
vyplatu-duchodu-do-zahranici. Dokument je 
zverejnený aj na stránke www.klokocov.sk 
 
Úhrada poplatkov a nedoplatkov 
  Obecný úrad v Klokočove oznamuje 
občanom, ktorí obdržali výmer za odpad, daň z 
nehnuteľností a taktiež občanom, ktorí obdržali 
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upomienky a výzvy za nezaplatené poplatky, aby 
svoje záväzky uhradili v čo najkratšom termíne. 
Dôrazne  žiadame občanov, ktorí majú splátkový 
kalendár , aby dlžnú čiastku za odpad splácali, tak 
ako bolo dohodnuté v splátkovom kalendári. 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. 
 
Kontajnery v obci negatívne vplývajú na mieru 
vytriedenia  
 Obec Klokočov je veľmi rozsiahla a práve 
nešťastné kontajnery sú  pre nás jediná možnosť ako 
zabezpečovať odvoz odpadu z osád, kde sa smetiari 
nedostanú.  Kontajnery sa javia  ako nekonečný 
problém kvôli nezodpovedným občanom, ktorí tam 
dokážu nahádzať všetko možné. Stále nás udivuje čo 
všetko sa v kontajneroch nachádza...drevo v podobe 
nábytkov, dverí okien, sedačky, stoličky, elektronika – 
televízory, práčky...  Kto si už dá námahu, aby 
“vytrepal” veľký televízor alebo kreslo do 
kontajnera??? Veď dva krát do roka obec organizuje 
veľkoobjemový zvoz takéhoto odpadu! Keď obec 
nechce, aby sa platil zbytočne vyšší poplatok za 
uskladnenie, lebo takýto kontajner nám na skládke 
automaticky naúčtujú vo zvýšenej sadzbe -  musia do 
takéhoto kontajnera zamestnanci vliezť a to čo tam 
nepatrí vybrať a vyseparovať.  Keď už nevieme 
vydržať a musíme sa takéhoto odpadu zbaviť, zavezme 
ho radšej na obecný úrad za bývalé prevádzky, kde ho 
zamestnanci vedia jednoducho pretriediť a nie 
bezhlavo hádzať do kontajnerov a mariť tak snahu 
nielen obce ale aj  občanov, ktorí pristupujú k triedeniu 
zodpovedne a snažia sa prispieť k tomu, aby sme za 
odpady neplatili viac.  
 Pre zlepšenie a zvýšenie vytriedenosti 
komunálneho odpadu, Obec Klokočov pristúpila, pre 
niekoho možno k nepopulárnemu opatreniu – a to k 
odoberaniu kontajnerov z nietorých lokalít. Starostka 
obce prechádza postupne všetky lokality a konzultuje 
ich s TKO Semeteš, či by boli schopní do vybraných 
lokalít chodiť pre popolnice. Takto sa už odobral 
kontajner v 4 lokalitách a ďalšie dve lokality sa budú 
nahrádzať popolnicami  v najbližších dňoch.  
 Dbajme spoločne všetci na vzhľad okolia 
zvyšných kontajnerov. Je to naša obec,  žijeme tu 
všetci,  naše deti. Často si kontajnery určené na 
komunálny odpad pre našich obyvateľov využívajú 
rôzne skupiny na zbavenie sa rôznych odpadov 
pochádzajúcich najmä zo stavieb, „zatepľovačiek“ aj 
inej podnikateľskej činnosti – rôzne opravy atď. 

Povedzme si na rovinu, že ak budeme ľahostajní k tým, 
čo sa takýmto spôsobom zbavujú odpadu, v konečnom 
dôsledku to zaplatíme my všetci.  Ak niekto potrebuje 
odviesť väčšie množstvo odpadu, stačí zavolať na 
obecný úrad, kde si dohodne pristavenie a odvoz 
kontajnera. Nehovoríme, že treba udať niekoho na 
úrade...možno len nevie o akejto možnosti a potrebuje 
iba  poradiť že takto sa to má riešiť. � 

 
Zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce 

Klokočov 

 
Na 17. zasadnutí OcZ boli schválené uznesenia: 
-Uznesenie č. 231/2020 –OZ berie na vedomie  Správu 
o plnení uznesení z posledných zastupiteľstiev ako 
informatívnu 
-Uznesenie č. 232/2020 –OZ berie na vedomie  Správu 
o hospodárení ZŠ Klokočov, MŠ Klokočov a CVČ 
Klokočov za rok 2019 
-Uznesenie č. 233/2020 –OZ berie na vedomie  
Monitorovaciu správu k plneniu programového 
rozpočtu Obce Klokočov – Správa  o hospodárení 
k 31.12.2019 
-Uznesenie č. 234/2020 - OZ A/ berie na vedomie       
Fond prevádzky, údržby a opráva – stav k 31.12.2019 
B/ berie na vedomie       Rezervný fond obce – stav 
k 31.12.2019 
-Uznesenie č. 235/2020  - OZ  B/  schvaľuje            
Záverečný účet obce Klokočov za rok 2019 bez výhrad 
C/ berie na vedomie Hodnotiacu správu 
k programovému rozpočtu obce Klokočov za rok 2019 
-Uznesenie č. 236/2020  - OZ  berie na vedomie  
Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu 
Obce Klokočov za rok 2019 
-Uznesenie č. 237/2020  - OZ A/  schvaľuje            
Rozpočtové opatrenie č. 1/2020 
-Uznesenie č. 238/2020  -     OZ  A/  berie na vedomie             
Kontrolu plnenia uznesení za rok 2019, uznesenia, 
ktoré neboli realizované 
-Uznesenie č. 239/2020  -     OZ  A/  berie na vedomie   
Kontrolu vybavených sťažností a petícií za rok 2019             
  -Uznesenie č. 240/2020  -     OZ  A/  berie na vedomie   
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. 
polrok 2019 
  -Uznesenie č. 241/2020  -     OZ  A/  berie na vedomie 
Správu kontrolórky obce z vykonanej kontroly, 
predloženú v zmysle uzn. OZ Klokočov      
č. 205/2019 zo dňa 12.12.2019 
  -Uznesenie č. 242/2020  -     OZ  A/  berie na vedomie  
Správu kontrolórky obce z vykonanej kontroly 
predložená v zmysle uzn. OZ Klokočov č. 132/2019 zo 
dňa 28.06.2019 a v súlade so zák. č. 369/1990 Zb. 
v znení neskorších predpisov 
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-Uznesenie č. 243/2020  -     OZ  A/  berie na vedomie 
Správu o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov 
a rozdielu majetku a záväzkov  
-Uznesenie č. 244/2020  -     OZ  A/  schvaľuje 
Dodatok č. 2 k VZN obce Klokočov č. 5/2011 
o pohrebníctve a prílohe č. 1 k VZN č. 5/2011 
o pohrebníctve – Prevádzkový poriadok cintorínov 
v Klokočov s úpravami 
-Uznesenie č. 245/2020  -     OZ  A/  schvaľuje 
podmienky výberového konania  na pozíciu riaditeľa 
CVČ  v Klokočov podľa  predloženého návrhu 
-Uznesenie č. 246/2020  -     OZ  A/  berie na vedomie 
Správu o nedoplatkoch na DZN, na komunálnom 
odpade, vodné, stočné, elektrická energia, nájomné na 
kúrení k 30.04.2020 
-Uznesenie č. 247/2020  -     OZ  A/  berie na vedomie 
Správu o činnosti DHZO a DHZ Klokočov za rok 2019 
-Uznesenie č. 248/2020  -     OZ  A/  berie na vedomie 
Správu o činnosti kultúrneho strediska a obecnej 
knižnice za rok 2019 
-Uznesenie č. 249/2020  -     OZ  A/  berie na vedomie 
informáciu o zámere odpredať motorové vozidlo 
značky Suzuki Grand Vitara za  zostatkovú  cenu   
1 674,76 € (zostatková cena k 30.06.2020) 
-Uznesenie č. 250/2020  -     OZ  A/  schvaľuje 
Dodatok č. 2 k Zásadám hospodárenia a nakladania 
s majetkom obce Klokočov 
-Uznesenie č. 251/2020  -     OZ  A/  berie na vedomie 
oznámenie o počte detí v MŠ Klokočov zapísaných pre 
šk. rok 2020/2021 
-Uznesenie č. 252/2020  -     OZ  B/  schvaľuje 
Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce 
Klokočov č. 7/2016 o výške  príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach     
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Klokočov 
-Uznesenie č. 253/2020  -     OZ  A/ berie na vedomie 
Vyjadrenie riaditeľky ZŠ Klokočov k zápisnici zo 16. 
zasadnutia OcZ zo dňa   24.04.2020 
-Uznesenie č. 254/2020  -     OZ  A/  schválilo 
schvaľuje podmienky obchodnej verejnej súťaže pre 
odpredaj hnuteľného majetku vo vlastníctve obce byt č. 
3 v bytovom dome č.s. 1082 s príslušenstvom 
-Uznesenie č. 255/2020  -     OZ  A/  berie na vedomie 
informácie k BIOMASE, združenie právnických osôb, 
v likvidácii 
-Uznesenie č. 256/2020  -     OZ  A/  berie na vedomie 
výročnú správu a účtovnú závierku TKO Semeteš za 
rok 2019 ako informatívnu 
-Uznesenie č. 257/2020  -     OZ  A/  súhlasí           
s osadením informačnej tabule na parcele CKN 2383/1, 
v k.ú. Klokočov vo vlastníctve Obce Klokočov pre 

Obec Dohňany v rámci projektových aktivít 
k projektu: „ Trezor prírody“ 
-Uznesenie č. 258/2020  -     OZ  A/  schvaľuje    
výstavbu rodinného domu a príslušenstva na parcele 
CKN 6714 – orná pôda o vým.1387 m2 p. J. 
Čišeckému, bytom Staškov s tým, že k stavebnému 
povoleniu  budú doložené súhlasné stanoviská 
dotknutých orgánov a príslušnú  infraštruktúru si bude 
stavebník budovať a udržiavať na vlastné  náklady  
B/     odporúča  aby táto stavba bola zapracovaná do 
Doplnku k ÚP – 
Uznesenie č. 259/2020  -     OZ  A/  súhlasí   
s prevádzkovaním kurzových stávok 
prevádzkovateľovi SYNOT TIP, a.s., Továrenská štvrť 
24, 059 51  Poprad – Matajovce v prevádzke 
Pohostinstvo Výčap, hrubý Buk 984,   023 22  
Klokočov 
Pozn. uznesenie nebolo schválené 
Uznesenie č. 260/2020  -     OZ  A/  schvaľuje  vydanie 
súhlasného stanoviska žiadateľovi Filipovi Tvaružkovi 
, 023 35  Ochodnica 379, IČO: 51736144 na predaj 
žrebov okamžitých lotérií obchodnej spoločnosti 
NIKÉ, spol. s r.o., so sídlom: Ilkovičova 34, 812 30  
Bratislava, IČO: 00 603 741 v priestoroch 
maloobchodnej prevádzky potravín Klokočov 962 
v zmysle zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách 
v znení neskorších predpisov   
Pozn. uznesenie nebolo schválené 
 Uznesenie č. 261/2020  -     OZ  A/  schvaľuje   aby 
v Potravinách vo Vrchpredmieri č.s.1165 vo 
vlastníctve p. Furdana J., bytom Klokočov  boli 
prevádzkované pohostinské služby na ploche 70 m2. 
 Uznesenie č. 262/2020  -     OZ  A/  schvaľuje   plat 
starostu Obce Klokočov s účinnosťou od 01.01.2020 
a/ podľa § 3 ods. 1 zák. č. 253/1991 Z.z. vo výške 
2402,40 € 
b/ podľa § 4 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z.z. zvýšený 
o 14% 
   
Uznesenie č. 263/2020  -     OZ  A/  ruší Uznesenie č. 
228/2020 zo dňa 24.04.2020 
Uznesenie č. 264/2020  -     OZ  A/  schvaľuje Žiadosť 
o opravu cestnej komunikácie – žiadosť od obyvateľov 
časti obce Klokočov  –     Kornica, stará cesta 
B/ schvaľuje  Žiadosť o opravu prístupovej cesty – 
žiadosť od obyvateľov časti obce Hlavice  Gaľus 
Uznesenie č. 265/2020  -     OZ  A/  schvaľuje 
zverejňovanie zvukových nahrávok zo zasadnutí 
obecných zastupiteľstiev na obecnú stránku Obce 
Klokočov po dobu štyroch rokov obce Klokočov 
k 31.12.2020.

 


