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Milí spoluobčania, 
 

 v rukách držíte posledné číslo tohtoročného 
Obecného listu obce Klokočov. Prinášame Vám 
v ňom prierez dôležitých informácií a udalostí, ktoré 
sa udiali  v našej obci.  
 Rok 2020 bol v samospráve veľmi náročný. 
Obec sa musela popasovať nielen s nižšími 
podielovými daňami, ktoré z dôvodu výskytu 
koronavírusu COVID 19 prišli obci o 45.370 eur 
menšie, ale aj s prietržou mračien, ktorá poničila 
množstvo ciest, ktoré bolo potrebné urgentne 
opravovať, aby boli zjazdné na cestu do práce, 
k lekárovi... /viac v článku/. Finančné prostriedky 
vynaložené na opravu ciest počas povodne budú 
refundované, len musíme čakať. Čo sa týka 
plánovaných opráv ciest, obec sa snažila cesty 
vyspravovať priebežne, podľa potreby ale aj 
akútnosti. Plánovanú opravu cesty – Kornica stará 
cesta do p. Zigmunda, sme nestihli realizovať. 
S finančnými  prostriedkami na cestu sme boli 
nútení  pokryť náklady na testovanie, ktoré bolo 
nariadené. Následne, ako budú finančné 
prostriedky refundované, budú v roku 2021 
použité na opravu cesty Kornica, stará cesta p. 
Zigmud.  
 Ďalšou záťažou pre obecný rozpočet sú 
náklady na vývoz odpadu. Aj napriek opatreniam 
ako odoberanie kontajnerov z lokalít, kde je 
možnosť, aby zachádzalo KUKA vozidlo TKO 
Semeteš, sa náklady na odpad zvyšujú. Správna rada 
TKO Semeteš schválila  zvýšenie poplatkov za 
vývoz popolníc, navýšilo sa zo zákona skladočné na 
tonu odpadu a od nového roka očakávame ďalšie 
navýšenie nákladov, nakoľko všetok komunálny 
odpad musí prejsť triediacou linkou – a za to treba 
tiež platiť. Preto Vás touto cestou prosíme 
o dôkladnejšie separovanie odpadu a nevyhadzujme 
do kontajnerov a popolníc to,  čo sa dá vytriediť. 
Pristupujte k triedeniu zodpovedne. Produkovať 
odpad sa snažme čo najmenej a vytrieďme 
maximum čo sa dá, len tak pôjde menej odpadu na 
skládku  a o to menej peňazí nás to bude stáť. Ale 
musíme k tomu prispieť všetci spoločne.  
 Rok 2020 bol aj skúpy na akékoľvek 
spoločenské podujatie. Vzhľadom na vydávané 
opatrenia už od marca 2020 nebolo možné v obci 

žiadne podujatie organizovať. Čo nás veľmi mrzí. Ale 
pevne veríme, že situácia sa upokojí a v roku 2021 sa 
opäť spoločne na kultúrnych podujatiach obce stretneme.  
 Milí spoluobčania, je čas adventu – doba príprav 
a čakania na Vianoce a Štedrý deň. Každou nedeľou,  
zapálením adventnej sviečky na našich advetných 
vencoch, sa približujeme k magickému a nádhernému  
sviatku v roku – Vianoc.  Zabudnime aspoň na chvíľu na 
všedné starosti a strávme ešte tieto adventné dni v pokoji. 
                                      Jana Foldinová, starostka obce   
 

 
 
 
Do obce Klokočov zavítal Mikuláš 
 
 Keďže detičky v Klokočove poslúchali aj tento 
rok, Mikuláš sa rozhodol, že aj napriek nepriaznivej 
situácii detičky navštívi a poteší ich sladkým balíčkom.  
 Tohtoročná organizácia príchodu Mikuláša bola 
iná.  Zatiaľ, čo po minulé roky bol príchod Mikuláša 
spojený s vianočnými trhami, krásnym kultúrnym 
programom od detí ZŠ, MŠ a CVČ Klokočov, vôňou 
chutnej vianočnej kapustnice, punčom pre dospelých 
a deti, stánkovým predajom rôznych vianočných dobrôt, 
vianočných ozdôb, tento rok sa príchod Mikuláša musel 
konať s obmedzeniami a dodržiavaním potrebných 
nariadení. Aj z toho dôvodu, dňa 5. decembra 2020 od 
14:00 hod. prichádzali na námestie pred OÚ Klokočov 
k Mikulášovi deti -  postupne z jednotlivých lokalít, aby 
si prevzali svoj sladký balíček.  Balíčky pre deti, ktoré 
nemohli prísť,  sme odovzdali do ZŠ Klokočov a MŠ 
Klokočov.  
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 Veríme, že príchod Mikuláš potešil 
a rozšiaril očká všetkých detí, ale potešil aj rodičov. 
Želáme si, aby  budúci rok bol priaznivejší 
a spoločne sa stretneme na námestí, aby sme privítali 
Mikuláša opäť krásnymi piesňami, vinšami, 
koledami a pochutnali si na vianočnej kapustnici 
a punči.  

 
 

 
Október Október Október Október ----    Mesiac venovaný úcte, láske Mesiac venovaný úcte, láske Mesiac venovaný úcte, láske Mesiac venovaný úcte, láske 
a obdivu k senioroma obdivu k senioroma obdivu k senioroma obdivu k seniorom    

 Tento rok bol aj pre našich seniorov o niečo 
iný, možno aj horší, ako roky predošlé. Naše životy 

v značnej 
miere 

ovplyvnil 
výskyt  

COVIDu   
a naši 

seniori sú 
jednou 

z najviac 
rizikových 

skupín. Vzhľadom aj na nariadenia, ktoré vychádzali 
Regionálnym úradom verejného zdravotníctva SR, 
obec si nemohla uctiť našich seniorov, tak ako je 
zvykom – pri posedení, kultúrnom programe 
a malom občerstvení.   

 Milí naši seniori,  dovoľte mi aspoň takto 
prostredníctvom obecného listu,  zaželať Vám veľa 
zdravia, aby ste nikdy neprestali byť duchom mladí, 
aby Vaša jeseň života bola dlhým babím letom 
plným harmónie a spokojnosti a aby ste všade okolo 
rozdávali krásu, radosť, optimizmus, životný elán a 
lásku. Roky, ktoré máte pred sebou, prežite 
obklopení láskou a pozornosťou svojich najbližších. 
Nech sú dni vášho zrelého veku preteplené 

vďačnosťou nás všetkých. Nech je pre Vás jeseň života 
plná farieb, z ktorých každá bude znamenať jedno krásne 
prežité obdobie Vášho života. 

 A my mladší, zastavme sa a venujme naším 
rodičom a starkým to najcennejšie čo im môžeme dať - 
náš čas, chvíľku pozornosti venovanú rozhovoru, 
spomínaniu, ktorá isto aj mám pripomenie na čom 
v živote skutočne záleží a čo sú len hlúpe banality. 
Navštívme alebo zavolajme svojim starým rodičom, 
alebo pomôžme starším ľuďom, ktorých blízki sú 
ďaleko, napríklad donesením nákupu či 
liekov...V súčasnej zhoršujúcej sa epidemiologickej 
situácii Vašu pomoc určite ocenia. Veríme, že budúci rok 
si budeme môcť uctiť našich seniorov aj usporiadaním 
tradičného stretnutia. 

                         Jana Foldinová, starostka obce 
 
Nezabúdame ani na  našich  
dôchodcov v zariadeniach pre seniorov 
 V tomto predvianočnom období starostka obce 
navštívila domovy dôchodcov, v ktorých žijú naši 
seniori na Makove, vo Vysokej nad Kysucou, v Čadci 
– na Žarci, na Horelici, PARKU a na Kukučínovej 
ulici, v Čiernom a na Hlaviciach. Spolu ich je 28.   Pre 
zákaz návštev ich nemohla pozdraviť osobne, priamo 
na izbách, porozprávať sa, pospomínať - tak ako to 
bolo zvykom po minulé roky. Preto personálu 
v každom domove odovzdala  pre seniorov balíčky 
a vianočný pozdrav.  
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Projekt Multifunk čného ihriska na 
Hlaviciach 
 V obecnom liste 2/2019 sme Vás 
informovali o vypracovaní projektu na 
multifunkčné ihrisko v časti obce Klokočov – 
Hlavice.  Tento projekt je od roku 2019 
pripravený, aby sa obec mohla zapojiť do 
vyhlásených výziev a získať tak finančné 
prostriedky na ihrisko z iných zdrojov ako 
z rozpočtu. Vzhľadom na skutočnosť, že obec 
Klokočov je členom Miestnej akčnej skupiny 
Krajšie Kysuce (MAS KK), čakalo sa už len na 
vyhlásenie výzvy špeciálne pre miestne akčné 
skupiny. Tieto výzvy vyhlasuje Pôdohospodárska 
platobná agentúra v zmysle zákona č. 292/2014 
Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych 
štrukturálnych a investičných fondov.  Je 
potrebné dať do pozornosti, že týmto 
vyhláseným výzvam predchádza dlhodobý  
a náročný administratívny proces, tak ako aj 
spracovanie tejto výzvy na samotné predloženie 
žiadosti o poskytnutie ne 
návratného finančného príspevku. Čiže výzva 
na ktorú obec čakala bola vyhlásená 23.12.2019. 
Následne bola spracovaná Žiadosť o poskytnutie 
nenávratného finančného príspevku a projekt 
s názvom „Multifunkčné ihrisko v Klokočove“ 
zaslaný do kancelárie sídla MAS KK, kde  
prebiehala administratívna kontrola všetkých 
projektov členov MAS KK. Zároveň boli zaslané 
všetky potrebné prílohy a doklady k už 
ukončenému verejnému obstarávaniu.  

Foto archív obce  

 Čo sa týka aktuálneho stavu -  dňa 
2.9.2020, v sídle MAS KK,  prebiehala kontrola 
projektov Ministerstvom pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR a následne bol náš projekt 
podaný na Pôdohospodársku platobnú agentúru 

/PPA/.   Touto agentúrou je momentálne vykoná-vaná 
administratívna kontrola projektu a je potrebné čakať 
na vyjadrenie,   o ktorom Vás budeme informovať. 
 Pokiaľ všetko dobre prebehne a dopadne, obec 
získa na multifunkčné ihrisko  sumu vo výške 
38.399,80 eur a bude môcť začať s výstavbou 
multifunkčného ihriska.  
 
Celoplošné testovanie v obci Klokočov 
 V  nasledujúcich riadkoch prinášame celkové 
zhodnotenie troch kôl celoplošného testovania v rámci 
operácie Spoločná zodpovednosť.  
 Prípravy a informácie na testovania sme riešili 
tak povediac za pochodu a často krát sa situácia menila 
doslova z hodiny na hodinu. Celoplošné testovanie 
prišlo z nariadenia vlády a samospráva obce k nemu 
pristupovala, ako ku ktorejkoľvek zo svojich 
povinnosti, ktoré obec musí vykonávať.  Obec musela 
na testovanie vyčleniť finančné prostriedky z rozpočtu, 
preto sme nemohli zrealizovať plánované asfaltovanie 
starej cesty do Kornica, ktorá bola schválená na OcZ. 
I. a II. kolo testovania stálo obec 4.807,98 €. Táto 
suma už obci bola refundovaná a refundácia za III. 
kolo testovania vo výške 1862,96 € obci ešte neprišla.                                   
 Výsledky testov odhalili prípady pozitívne 
testovaných na vírus COVID 19, ktorí sa  museli 
izolovať a tak zabrániť ďalšiemu šíreniu ochorenia. 
 Chceme sa poďakovať profesionálnym 
vojakom, ktorí zabezpečovali a dohliadali na 
testovanie, zdravotníkom a administratívnym 
pracovníkom,  DHZO Klokočov, príslušníkom 
policajného zboru, zamestnancom obce  za skvelú 
spoluprácu. A Vám všetkým, ktorí ste sa testovania 
zúčastnili, za Vašu trpezlivosť a pochopenie. 

 
Foto: archív Obec Klokočov 
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Mimoriadna  situácia v obci Klokočov 
 Dňa 26. júla 2020 v podvečerných 
hodinách došlo z dôvodu prívalového dažďa na 
viacerých miestach v našej obci ku veľkým 
škodám. Obec Klokočov preto vyhlásila III.stupeň 
povodňovej aktivity na vodnom toku 
Predmieranka a jeho prítokoch. Následne, v 
súvislosti s prietržou mračien, došlo k zosuvom 
pôdy, neprejazdnosti viacerých komunikácií, obec 
vyhlásila dňa  27.07.2020 o 13:30 h. mimoriadnu 
situáciu. Ešte v nedeľu 26.07.2020  boli privolané 
hasičské jednotky z obce Klokočov pod vedením 
veliteľa Jána Hrušky a DHZ Korňa a Turzovka, 
ktorí pomáhali čerpať vodu občanom z pivníc v 
Riečkach, čistiť cestné priepusty, odvodňovacie 
rúry, priekopy. 
 Počas 3. stupňa povodňovej aktivity 
starostka obce oslovila povodie Váhu, aby prišli 
na obhliadku koryta rieky v Riečkach a na 
Hrubom Buku. Obhliadkou, po opadnutí vody sa 
zistilo, že na viacerých miestach je utrhnutý breh 
potoka až po okraj cesty v Riečkach. S vedením 
Povodia Váhu sa starostka obce dohodla, že začnú 
spevňovať brehy potoka lomovým kameňom. 
Utrhnutá cesta u p. Jurgy sa navážala makadamom 
a lopušným kameňom, aby sa sprístupnil prechod 
po ceste. 

 Ďalšia, 
veľmi zničená 
asfaltová cesta, 
ktorá odrezala 
občanov od 
prístupu bola v 
lokalite Hlavice 
u Janeskov a 
cesta Nižné 
Riečky. Tieto 
dve cesty  

potrebovali 
akútnu opravu a 

položenie 
nového asfaltu, ktorý bol prívalovými dažďami 
vytrhaný a úplne rozdrobený. Pokládka asfaltu  na 
týchto dvoch cestách sa akútne realizovala v 
týždni od 3.08. - 07.08.2020. 
 Ďalšie zničené cesty, ktoré sme navážali, 
aby sa občania dostali  autom do práce, 
k doktorovi, atď. boli v celej oblasti Vyšných 

Riečok, Nižných 
Riečok, Rybárie ku 
Halgačkovi, Rybárie 
Poľany, Rybárie 
Jánešík, Hlavice u 
Želieckého, Hlavice 
p. Horčičáková, 
Hlavice ku 

Klokočovskému 
skáliu, Hlavice 
Rieka, Hrubý Buk 
Zmatek, Hrubý Buk 
pod skalou, 

Klokočov - Klin  
okolo Okrasy, Podjavorová, Bánske, Kornica za 
Vŕškom, Klokočov Kršeľ, Vrchpredmier Dorociaková, 
Vrchpredmier – Súľov, Vrchpredmier Chrastinová.  

 Náklady na opravu zničených ciest v dôsledku 
povodní a následne navážanie ciest makadamom a 
lopušným kameňom boli vyčlenené z rozpočtu obce, 
kým nebudú refundované. Refundácia bude cca o rok.  
 Starostka obce ďakuje Okresnému úradu v 
Čadci a vedeniu Povodnia Váhu za pomoc pri úprave 
vodných tokov a všetkým dobrovoľným hasičom z 
Obce Klokočov, Korňa a Turzovka, pracovníkom obce 
a brigádnikom, ktorí pomáhali pri odstraňovaní škôd, 
ktoré vznikli následkom povodní.  
 

      
Oprava ciest   Nižné Riečky                        Hlavice u Janeskov 
 

Zrušenie kultúrnych podujatí 
 
 Vážení spoluobčania, Obec Klokočov mala pre 
Vás pripravené rôzne kultúrne podujatia, ktoré  sa žiaľ 
pre nepriaznivú epidemiologickú situciu 
neorganizovali.  K tejto problematike zasadal 
Mikroregión Horné Kysuce, kde prijal opatrenia, že 
žiadna obec nebude organizovať kultúrne podujatia, až 
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do zlepšenia situácie.  Nekonalo sa ani podujatie 
„Ľudia ľuďom v Beskydách“ na Konečnej po dohode 
s obcami Bílá a Staré Hámry. Neorganizovali sme ani 
Uvítanie detí, Stretnutie s dôchodcami, návštevy 
dôchodcov a Jurinova jeseň. 
 Uvítanie detí sa bude organizovať hneď,  ako 
to dovolí epidemiologická situácia.  
 Veríme, že v budúcom roku 2021 sa situácia 
upokojí a všetci sa spoločne stretneme. 
Ďakujeme za pochopenie.  
 

Samosprávu v odpadovom hospodárstve opäť nič 
dobré nečaká 
 
 Vážení čitatelia, dovoľte nám, aby sme Vás 
informovali, čo je nové v odpadovom hospodárstve. 
Bohužiaľ, nemáme dobré správy. Tko Semeš menilo 
cenotvorbu poplatkov za vývozy a  od 1.07.2020 
Správna rada TKO Semeteš schválila ceny za zber, 
zvoz a likvidáciu komunálneho odpadu pre rok 2020 
o 30% vyššie. To znamená, že manipulačný 
poplatok za jednu popolnicu 110l /120l/ je v sume 
2,51 eura /doposiaľ bol poplatok za popolnicu vo 
výške 1,94 eur/.  Za I. polrok 2020 bolo vyvezených 
cca 3984 ks popolníc. Preto Obec Klokočov za II. 
polrok 2020 očakáva navýšenie nákladov za vývoz 
popolníc vo výške cca 2.270,88 eura.  
 Ďalšou nepriaznivou informáciou je, že od 1. 
januára 2021 začne platiť zo zákona č. 79/2015 Z.z. 
o odpadoch, povinnosť úpravy odpadov pred ich 
uložením na skládku. To znamená, že na TKO 
Semeteš bude potrebné zriadiť linku, cez ktorú bude 
musieť prechádzať všetok komunálny odpad na 
vytriedenie. Budú to pre obec náklady navyše.  
 Predpokladané náklady na vývoz 
komunálneho odpadu na rok 2021 sú cca 79.920 
€. To znamená, že poplatok na osobu na 
kalendárny rok 2021, aby obec na odpad 
nedoplácala, by mal byť 27,56 €. Dňa 11.12.2020 
zasadalo obecné zastupiteľstvo, ktoré schválilo 
poplatok na osobu vo výške 21,90 €. Obec bude 
na odpad opäť doplácať z iných kapitol svojho 
rozpočtu na úrok napr. opráv ciest, úpravy 
cintorína a iného.   
 Musíme si všetci uvedomiť, že lacnejší 
odpad   už asi nikdy nebude, lebo štát všetko 
smeruje k tomu, aby sa na skládky ukladalo čo 
najmenej odpadu a všetka záťaž padá na obce.  
 Samosprávy museli do konca februára 
nahlásiť na skládku a zverejniť na svojom webovom 
sídle mieru vytriedenia a na základe nej sa zaradili 
do skupín. Miera vytriedenia Obce Klokočov za rok 

2019 je 10,11%, čo je žalostne málo. Napríklad ak obec 
vytriedi pod desať percent z celkového objemu odpadu, 
zaplatí za uloženie každej tony v roku 2021  najvyššiu 
sadzbu 33 eur! /zatiaľ čo v roku 2019 bolo 12 eur/.   
 V zásade ide o to, aby sme dokázali zvýšiť mieru 
vytriedenia na maximum. Ako to dosiahnuť? Separovať, 
triediť, kompostovať...Do popolníc a kontajnerov 
nevhadzovať nič, čo sa dá vytriediť. 
 A kam s vyseparovaným odpadom? 
- Ten kto má popolnice, aj tí čo bývajú po trase kam 
chodia KUKA vozy - vyloží vrecia s vyseparovaným 
odpadom k popolnici alebo vedľa cesty podľa 
zvozového kalendára – pracovníci TKO Semeteš ho 
zoberú - prázdne vrecia nechajú na mieste. 
- Tam kde sú kontajnery, máme umiestnené koše na 
plasty, alebo sudy na sklo aj plechovky. 
- Domácnosti z odľahlejších častí, ako aj chatári majú 
možnosť svoj vyseparovaný odpad priviesť za budovu 
bývalých prevádzok pri Obecnom úrade a tam ho 
roztriediť podľa druhu do označených kontajnerov – 
tvrdené plasty, plechovky, sklo. Taktiež sem môžu 
priviesť aj veľkoobjemový odpad, ako chladničky, 
práčky, pneumatiky bez diskov, nábytok a pod. a uložiť 
podľa druhu každý zvlášť. Je tu miesto vyhradené na 
železný šrot a kontajner na vyseparované plasty /plné 
vrecia stlačených plastov môžete uložiť aj vedľa/. 
Naši pracovníci, dva dni, každý týždeň!!!,  zbierajú po 
obci pri kontajneroch plasty, sklo, plechovky a k tomu 
vyberajú pracne z kontajnerov všetko čo tam nepatrí - 
gauče, chladničky, rôzne objemné plasty, dvere, ..atď. 
musia to vytriediť, lebo keď dovezieme na skládku 
nevytriedený odpad platíme vyššiu sadzbu. Za 
veľkoobjemový odpad zaplatíme 78€ za tonu a za 
komunálny odpad, kde  sa nenachádza to čo tam nepatrí 
je sadzba 32,40 za tonu odpadu!!! A stačí, že je kontajner 
plný popola, ale trčal by z neho napríklad nárazník z 
auta, už je automaticky braný ako veľkoobjemový. 
Musíme upozorniť, že toto nie je zberný dvor, ale ak 
nechceme mať neporiadok v dedine, zvolili sme takúto 
formu. Obec za odvoz vytriedeného odpadu neplatí!!!  
Odvoz bielej techniky nám zabezpečuje externá 
spoločnosť a taktiež odvoz neplatíme. Tak isto aj 
železný šrot. Pneumatiky vozí na skládku obec na vlastné 
náklady. 
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Informácie z Obecného úradu Klokočov 
 
Dopad COVID-u 19 na ekonomickú situáciu 
v našej obci 
 Koronavírus má nepriaznivý dopad na 
ekonomickú stránku obce. Tento rok obec dostala 
o 45.370 eur menej v podielových daniach v dôsledku 
výpadku daní z príjmov. Túto informáciu si môžete 
overiť aj na linku Ministerstva financií SR 
https://www.mfsr.sk/sk/media/tlacove-spravy/pozrite-
kolko-vasa-obec-stratila-koronakrize-2.html .  
 
 Na 17. zasadnutí Obecného  zastupiteľstva v 
Klokočove bol aktualizovaný a schválený Dodatok č. 2 
k VZN obce Klokočov č. 5/2011 o pohrebníctve a 
prílohy č. 1 k VZN č. 5/2011 o pohrebníctve – 
Prevádzkový poriadok cintorínov v Klokočove, ktorým 
sa mení čl. 9 Cenník poplatkov a služieb s 
účinnosťou od 01.08.2020   
 Cenník poplatkov a služieb,ktorý znie 
nasledovne: 
Poplatok za použitie chladiaceho zariadenia  6,00 € 
/ deň, ako i za každý začatý deň 
- Poplatok za čistenie chladiaceho zariadenia  6,63 € 
-Poplatok za prenájom miesta na detský hrob  8,00 €      
  na dobu 10 rokov 
-Poplatok za prenájom miesta na hrob  15,00 €  
  na dobu 10 rokov 
-Poplatok za prenájom miesta na dvojhrob 30,00 €  
  na dobu 10 rokov 
-Poplatok za prenájom miesta na trojhrob 45,00 €   
 na dobu 10 rokov 
-Poplatok za prenájom miesta na uloženie urny  10,00 
€  na dobu 10 rokov  o rozmere maximálne 1 m2 
8. Výšku ceny za ostatné služby, ktoré poskytujú 
priamo pohrebné služby a súvisia s pochovávaním 
zomrelých, prípadne exhumáciou si pozostalí 
dojednávajú priamo u vybratej pohrebnej služby. 
 Na jeseň 2020 sme stihli vysadiť pri oboch 
cintorínoch živý plot z tují. Ďalšie práce – oplotenie 
na cintoríne sú plánované na rok 2021.  
 
 
Úhrada poplatkov a nedoplatkov 
  Obecný úrad v Klokočove oznamuje občanom, 
ktorí obdržali výmer za odpad, daň z nehnuteľností a 
taktiež občanom, ktorí obdržali 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. 
 
 Žiadame občanov, aby v súlade s platným VZN 
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady na území obce Klokočov na rok 2021, 
oznámili obci vznik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo 
dňa vzniku poplatkovej povinnosti a všetky zmeny 
týkajúce sa zániku alebo vrátenia pomernej časti 
vyrubeného poplatku za komunálny odpad - taktiež do 30 
dní odo dňa, keď tieto zmeny nastali.  
 Upozorňujeme  vlastníkov, ktorí nadobudli 
nehnuteľnosti na základe dedičských konaní, darovacích 
zmlúv a kúpnych zmlúv, aby do 31. januára 2021 podali 
daňové priznanie k nehnuteľnostiam a taktiež noví držitelia 
preukazov ZŤP a ZŤPS musia doložiť kópie týchto 
preukazov k zníženiu dane z nehnuteľnosti na rok 2021. 
 
 
Zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 Dňa 11.12.2020 bol schválený Plán zasadnutí Ocz 
Obce Klokočov na rok 2021. Obecné zastupiteľstvo bude 
zasadať každé dva mesiace v posledný štvrtok v mesiaci v 
zasadacej miestnosti OÚ Klokočov so začiatkom o 9:00 
hod. 
 
 
OBEC SA ZAPOJILA DO ĎALŠIEHO PROJEKTU 
 Dňa 10.12.2020 obec podala projekt zameraný na 
činnosti týkajúce sa triedeného zberu komunálneho 
odpadu na komunálnej úrovni – BRKO. V projekte 
žiadame kolesový traktor s príslušenstvom – čelná 
hydraulika, čelný nakladač a traktorový príves. Komunálne 
vozidlo plánujeme využívať na zvoz biologicky 
rozložiteľných odpadov z verejných priestranstiev, preprava 
objemných odpadov a ďalšie činnosti zamerané na 
efektívnejšie nakladanie s odpadom.  
 
 
Zakúpenie traktor – bagra plánované na rok 2021  
 Víziou starostky obce je aj zakúpenie traktor – 
bagra, ktorý by nahradil dosluhujúci 40 ročný stroj – 
Belorus, ktorý je v dezolátnom stave. O tomto  zámere 
informovala na poslednom OcZ aj poslancov, ktorí s tým 
súhlasili a podporili ju. Traktor – bager bude veľkým 
prínosom pre obec pri mnohých prácach – čistenie priekop, 
uprava ciest, práce spojené s odstraňovaním nánosov na 
vodných tokoch a mnohých iných.  
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Ambulancia praktického lekára v Klokočove nám 
veľmi chýba... 

Obec Klokočov, 
zastúpená sta- 
rostkou obce 
Janou Foldi- 
novou, v snahe 
zabezpečiť pre 
našu obec  

všeobecného 
lekára, vyvíja 
maximálne úsilie 
na zachovanie 
ambulancie v obci 
. Požiadavkou na 
otvorenie am- 
bulancie pre 
MUDr.  Michnicu 
bola zo strany 
RÚVZ sprístupniť 

imobilným pacientom prístup do ambulancie. Zakúpil 
sa teda stoličkový výťah, prerobili sa priestory 
ambulancie, vydláždila sa chodba. Žiaľ, krátko po 
otvorení ambulancie MUDr. R. Michnica prestal 
navštevovať náš obvod a ordinoval v Turzovke. Dňa 
30.11.2020 ukončil nájomný vzťah s obcou a ordinuje 
už len v Turzovke. Na základe tejto skutočnosti sa 
starostka obce 

 

 rozhodla písomne požiadať VÚC Žillina o pomoc 
a súčinnosť pri riešení tohto problému. Žiadosť bola 
podaná 16.10.2020. V odpovedi zo dňa 4.11.2020 ŽSK 
- odbor zdravotnej starostlivosti oznámil, že sa 
intenzívne zaoberá riešením nedostatku lekárov. 
Nedostali sme nijaký prísľub nového lekára.  
Samozrejme, že týmto naše snahy nekončia a budeme 
pokračovať v hľadaní lekára, ktorý bude ochotný 
ordinovať v Klokočove, tak aby naši občania nemuseli 
dochádzať za zdravotnou starostlivosťou do Turzovky. 
Obec Klokočov môže ponúknuť lekárovi rôzne 
výhody, napr. prenájom priestorov ambulancie 
zadarmo, ako bolo tomu doteraz, a prípadne ponúknuť 
byt. 

 
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 
 
 
Obec Klokočov sa zapojila do výzvy zo Slovenského 
pozemkového fondu 
 Obci Klokočov bola doručená výzva z SPF, 
pobočka v Žiline na majetkoprávne vysporiadanie 
pozemkov. Pracovníčka vyhotovila celkový súpis 
parciel vo vlastníctve SPF, na ktorých sú cesty 
a žiadosť bola odoslaná na SPF. V súčasnosti sa 
vyhotovuje skrátený súpis parciel pod cestami, ktoré sa 
nachádzajú v intraviláne obce a parcele nie sú 
knihované. Na základe  potvrdenia z Okresného úradu 
Čadca, katastrálny odbor o neknihovaných parcelách, 
mali by byť parcele prevedené do vlastníctva obce 
bezodplatne protokolom. 
 Nakoľko súpis parciel bol veľký, SPF 
odporučil obci prehodnotiť možnosti realizácie stavieb, 
určiť si priority vysporiadania a následne požiadať 
SPF o konktrétne parcely a konkrétny druh prevodu . 
 
Doplnok k Územnému plánu obce 
 Obci Klokočov bola poskytnutá dotácia na Zmeny 
a doplnky č.1 územného plánu Obce Klokočov. Námietky a 
požiadavky od občanov a súhlasné stanoviská s výstavbou 
rodinných a rekreačných   domov boli predložené 
spracovateľovi na zapracovanie do riešenej časti 
katastrálneho územia náložkami na existujúci územný plán. 
Taktiež bude vyhotovená textová časť Zmien a doplnkov č. 
1. Podľa situácie sa Zmeny a doplnky budú prerokovávať 
na obecnom úrade v Klokočove, o čom budeme občanov 
včas informovať. 
 

Poďakovanie   
 Starostka obce ďakuje v mene všetkých 
občanov Klokočova majiteľovi lekárne  Mgr. Igorovi 

Minarovi čovi, PhD., že aj 
napriek odchodu MUDr. R. 
Michnicu z Klokočova,  
udržuje svoju prevádzku 
lekárne naďalej. OcZ 
schválilo dňa 11.12.2020 
Mgr. Igorovi Minárovi čovi 
bezplatné vykurovanie 
priestorov lekárne 
a refundáciu nákladov za 
rok 2020, aby sme aspoň 
takýmto spôsobom pomohli 

k zachovaniu lekárne. Chceme sa poďakovať aj pani 
lekárničke Mgr. Danke Harmanovej, ktorá každý deň 
dochádza do Klokočova vydať  lieky našim občanom, 
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aby nemuseli cestovať do Turzovky.  Vážime si 
vašej ústretovosti, ochoty a prístupu.  
 
Zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce 
Klokočov z 23. zasadnutia OcZ zo dňa 11.12.2020 
-Uznesenie č. 294/2020  -     OZ  A/  berie na vedomie  
správu o plnení uznesení z posledných zastupiteľstiev ako 
informatívnu  
-Uznesenie č. 295/2020  -     OZ  A/  berie na vedomie  
Monitorovaciu správu k plneniu programového rozpočtu 
Obce Klokočov – Správa  o hospodárení k 30.09.2020 
-Uznesenie č. 296/2020  - OZ  A/  schvaľuje Rozpočtové 
opatrenie č. 3/2020 
-Uznesenie č. 297A/2020  - OZ  A/  schvaľuje 
Rozpočtové opatrenie č. 1/2020 ZŠ Klokočov 
-Uznesenie č. 297B/2020  - OZ  A/  schvaľuje 
Rozpočtové opatrenie č. 1/2020 MŠ Klokočov 
-Uznesenie č. 298/2020  -     OZ  A/  berie na vedomie 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Stanovisko 
hlavnej kontrolórky k návrhu programového rozpočtu 
obce Klokočov na rok 2021-2023   
-Uznesenie č. 299A/2020  -     OZ  A/  schvaľuje 
Rozpočet ZŠ, ŠKD, ŠJ Klokočov s úpravami 
-Uznesenie č. 299B/2020  -     OZ  A/  schvaľuje   MŠ  
Klokočov s úpravami 
-Uznesenie č. 299C/2020  - OZ  A/  schvaľuje  Rozpočet 
CVČ Klokočov  
-Uznesenie č. 300/2020  - OZ  A/  schvaľuje  Programový 
rozpočet obce Klokočov na roky 2021-2023 s úpravami 
-Uznesenie č. 301/2020  - OZ  A/  schvaľuje  Novelizáciu 
č. 14/2020 Všeobecne záväzného nariadenia Obce 
Klokočov č. 3/2012    o určení výšky dotácie na 
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy 
a školskýchzariadení so sídlom na území obce Klokočov 
-Uznesenie č. 302A/2020  - OZ  A/  schvaľuje       Správu 
ZŠ Klokočov o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej 
výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020  
-Uznesenie č. 302B/2020  - OZ  A/  schvaľuje       Správu 
MŠ Klokočov o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej 
výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020  
-Uznesenie č. 302C/2020  - OZ  A/  schvaľuje       Správu 
CVČ Klokočov o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej 
výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020  
-Uznesenie č. 303/2020  - OZ  A/  schvaľuje     
Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2020 o miestnom 
poplatku za komunálne odpady  a drobné   stavebné 
odpady na území Obce Klokočov na rok 2021 s úpravou 
  -Uznesenie č. 304/2020  - OZ  A/  schvaľuje     
Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 3/2020 
o miestnych daniach na území Obce  Klokočov na rok 
2021 s úpravami 
  -Uznesenie č. 305/2020  -   OZ  A/  schvaľuje    
predsedu a členov hlavnej inventarizačnej komisie na 
vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu 
majetku a záväzkov obce Klokočov k 31.12.2020 

B/  schvaľuje predsedov a členov dielčich inventarizačných 
komisií (DIK) na vykonanie  
inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a 
záväzkov obce Klokočov k 31.12.2020 
Uznesenie č. 306/2020  - OZ  A/  berie na vedomie   
Správu kontrolórky obce o výsledku kontroly inventarizácie 
majetku  a záväzkov obce Klokočov  za r. 2019 
Uznesenie č. 307/2020  -  OZ  A/  schvaľuje       Plán 
kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2021 
s doplnením 
Uznesenie č. 308/2020  - OZ  A/  berie na vedomie    Správu 
kontrolórky obce o výsledku kontroly pokladničných dokladov 
OU Klokočov za I.   polrok 2020  
 Uznesenie č. 309/2020  -     OZ  A/  schvaľuje  zámer podania 
žiadosti o podporu formou dotácie z Environmentálneho 
fondu, Oblasť  C: Rozvoj odpadového hospodárstva 
a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov,   Činnosť C1 
Triedený zber komunálneho odpadu 
Uznesenie č. 310/2020  -  OZ  A/  berie na vedomie   Správu 
o nedoplatkoch na DzN a dani za psa k 30.10.2020 – správa 
o nedoplatkoch na  komunálnom odpade, elektrická energia, 
na nájomnom, na preddavku na kúrení   k 30.10.2020 
Uznesenie č. 311/2020  -  OZ  A/  schvaľuje  Plán zasadnutí 
Obecného zastupiteľstva v Klokočov na rok 2021 a termíny 
zasadnutí  so   zmenou. 
Uznesenie č. 312/2020  -     OZ  A/  berie na vedomie   
informácie k Biomase 
Uznesenie č. 313/2020  -  OZ  A/  berie na vedomie    
list zaslaný  na VÚC Žilina v súvislosti s poskytovaním 
zdravotnej starostlivosti v obci   Klokočov 
Uznesenie č. 314/2020  -  OZ  A/  schvaľuje     
refundáciu platieb lekárni Paracelsus v Klokočove v období 
pandémie počas roka 2020  a odpustenie platieb za kúrenie 
počas roka 2021 
Uznesenie č. 315/2020  -  OZ  A/  berie na vedomie   stav 
Fondu údržby a opráv v bytovom dome  č.s. 846, navýšenie 
mesačného príspevku do   Fondu údržby a opráv na sumu 
26,48 € od 01.01.2021 a nedoplatok za roky 2018 – 2020    vo 
výške 476,64 €  
Uznesenie č. 316/2020  -  OZ  A/  schvaľuje   výstavbu 
rekreačnej chaty   na parcele CKN 9677/3  BeMi realitná 
kancelária, Matičné námestie 1427, Čadca  s tým, že k 
stavebnému povoleniu  budú doložené súhlasné stanoviská 
dotknutých orgánov a príslušnú infraštruktúru si bude 
stavebník budovať a udržiavať na vlastné  náklady 
A/  doporučuje aby táto stavba bola zapracovaná do Doplnku k 
ÚP 
Uznesenie č. 317/2020  -   OZ  A/  súhlasí   s opravou 
prístupovej cesty smerom Podjavorová so spoluúčasťou 
občanov, ktorí nemajú  v obci   Klokočov trvalý pobyt. Obec 
poskytne techniku a vlastníci nehnuteľností si     
zabezpečia materiál a súhlasy od vlastníkov pozemkov pod 
prístupovou cestou.  Žiadosť o verejné osvetlenie už bola 
zaradená do poradovníka a realizácia bude vykonaná 
v závislosti od objemu finančných prostriedkov obce. 

 


