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PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE KLOKOČOV

ÚVOD

Program  hospodárskeho  a  sociálneho  rozvoja  obce  Klokočov  je  súčasťou  sústavy

základných dokumentov podpory regionálneho rozvoja v  Slovenskej  republike.  Táto  sústava  je

členená  na  strategické  a  programové  dokumenty  vypracovávané  na  úrovni  štátu,  sektorov,

samosprávnych krajov, miest a obcí v náväznosti na nové programové obdobie Európskej únie z

dôvodu cieleného a konštruktívneho využitia zdrojov štrukturálnych fondov.  Pre obec Klokočov je

nevyhnutné čerpať finančné prostriedky z Európskych štrukturálnych a investičných fondov

(EŠIF)  na  podporu  svojich  rozvojových  zámerov  a  aktivít,  nakoľko  obec  patrí  medzi

ekonomicky slabé tzv.  depresné regióny  a teda potenciál  rozvoja  iba  za  pomoci  vnútorných

zdrojov je minimálny.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (ďalej len PHSR) je spracovaný v súlade

so zákonom č.539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z. z..

Zároveň vychádza z inštrukcií  odporúčanej metodiky, určenej  na spracovanie PHSR, ktorá bola

vypracovaná  Ministerstvom  dopravy,  výstavby  a  regionálneho  rozvoja.  PHSR  predstavuje

strednodobý  programový  dokument,  ktorý  vychádza  z  podrobnej  socio-ekonomickej  analýzy  a

stanovuje smer ďalšieho rozvoja obce, ciele a prvoradé potreby a úlohy v zabezpečení všestranného

rozvoja. Výsledkom je stratégia rozvoja obce a plán, ktorý transformuje definované strategické ciele

do konkrétnych realizačných krokov. 
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PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE KLOKOČOV

Základné identifikačné údaje obce

Tabuľka 1 Identifikačné údaje obce

Názov obce Obec Klokočov
Okres Čadca
Kraj Žilinský 
Adresa Klokočov 962, 023 22
IČO 314048
DIČ 2020553040
Kód obce 509213
Webová stránka obce www.klokocov.sk
Telefón 041/4358110, mobil 0948 466 770
Email starostka@klokocov.sk

 

Obrázok 1 Budova obecného úradu Klokočov

                      Zdroj: Obec Klokočov
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PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE KLOKOČOV

EX-POST HODNOTENIE PHSR OBCE KLOKOČOV Z OBDOBIA 2015-2020

Pri  plánovaní  stratégie  na  ďalšie  obdobie  je  nutné  vychádzať  z  toho,  čo  už  sa  v  obci

realizovalo, akým spôsobom sa podarilo naplniť, resp. nenaplniť predchadzajúce ciele, aby bolo

možné  zachovať  kontinuitu  v  rozvoji.  Preto  je  potrebné  zhodnotiť  predchádzajúci  Program

hospodárskeho  a  sociálneho  rozvoja  obce  Klokočov  na  roky 2015-2020.  Obec  si  v  predošlom

programovom období stanovila štyri hlavné priority rozvoja:

• Hospodárstvo a technická infraštruktúra

• Sociálna oblasť, zdravotníctvo a občianska vybavenosť

• Životné prostredie

• Rekreácia, šport a kultúra

V uplynulom programovom období sa obec zameriavala na plnenie stanovených opatrení

jednotlivých  priorít  Programu  hospodárskeho  a  sociálneho  rozvoja  obce  na  roky  2015-2020.

Najväčšie  ťažkosti  mala obec naplniť  ciele  v sociálnej  sfére  a  občianskej  vybavenosti.  Obci  sa

nepodarilo  zvýšiť  kvalitu  života  občanov  v  sociálnej  oblasti,  podľa  opatrení  mala  byť  v  obci

zriadená  zubná  ambulancia,  vybudovaný  dom  smútku.  Rovnako  sa  nenašlo  vhodné  využitie

voľných priestorov bývalých kasárni vo Vrchpredmieri. Obci sa dlhodobo nedarí ani v rozširovaní

možností pracovných príležitosti, väčšina obyvateľov dochádza za prácou mimo obec. 

PRIORITA 1 Hospodárstvo a     technická infraštruktúra

Opatrenie 1.1.  Oddlženie obce 

V  programovom  období  2015-2020  bolo  jednou  z  hlavných  priorít  obce  znížiť

dlhové zaťaženie obce, na začiatku programového obdobia boli akútnou záťažou hlavne neuhradené

faktúry po lehote splatnosti k 31.12.2014 v sume 127 890,09 EUR, ktoré bolo treba uhrádzať v

stanovených termínoch podľa splátkových kalendárov. 

5



PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE KLOKOČOV

Tabuľka 2 Dlhodobé záväzky obce v EUR, porovnanie stavu k 31.12.2014 a stavu k 31.12.2020

Záväzky obce/dlhodobé Stav k 31.12.2014 Stav k 31.12.2020
Úver ŠFRB 15 byt. dom 386 248,21 316 178,00
Úver ŠFRB 14 byt. dom 343 523,23 269 168,21
Úver na opravu ciest 308 467,75 146 951,35
Úver preklenovací 150 800,00 57 200,00
Úver kontokorentný 29 986,50 ,00
Faktúry po lehote splatnosti 127 890,09 ,00
Splátkový kalendár – Modernizácia VO ,00 150 215,17
Spolu 1 346 915,78 939 712,73

Zdroj: obecný úrad, vlastné spracovanie

Opatrenie 1.2.  Zlepšenie technickej infraštruktúry

Aktivita 1.2.1  Rekonštrukcia miestnych cestných komunikácií
Náklady obce Zaťaženie obce Zdroje financovania
155 000,00 EUR 100,00% Rozpočet obce

Opatrenie 1.2.  Zlepšenie technickej infraštruktúry

Aktivita 1.2.2  Rekonštrukcia VO – použitie energeticky menej náročných svietidiel  
Náklady obce Zaťaženie obce Zdroje financovania
191 792,97 EUR 100,00% Rozpočet obce  /splátkový kalendár/

Opatrenie 1.2.  Zlepšenie technickej infraštruktúry

Aktivita 1.2.3   Modernizácia a rozšírenie verejného rozhlasu
Náklady obce Zaťaženie obce Zdroje financovania
12 000,00 EUR 100,00% Rozpočet obce

Opatrenie 1.2.  Zlepšenie technickej infraštruktúry

Aktivita 1.2.4   Obnova obecného vozového parku
• Zakúpenie traktora, radlice, návesu, posypového zariadenia 

Náklady obce Zaťaženie obce Zdroje financovania
75 710,41 EUR 100,00% Rozpočet obce
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PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE KLOKOČOV

PRIORITA 2   Sociálna oblasť, zdravotníctvo a     občianska vybavenosť

Opatrenie 2.1.   Zlepšenie sociálnej infraštruktúry a občianskej vybavenosti

Aktivita 2.1.1   Zriadenie zubnej ambulancie
Náklady obce Zaťaženie obce Zdroje financovania
0 EUR

Opatrenie 2.1.   Zlepšenie sociálnej infraštruktúry a občianskej vybavenosti

Aktivita 2.1.2  Výstavba domu smútku
Náklady obce Zaťaženie obce Zdroje financovania
0 EUR

Opatrenie 2.1.   Zlepšenie sociálnej infraštruktúry a občianskej vybavenosti

Aktivita 2.1.3   Podpora rôznych foriem podnikania, najmä cez rozvoj cestovného ruchu
Náklady obce Zaťaženie obce Zdroje financovania
0 EUR

PRIORITA 3 Životné prostredie

Opatrenie 3.1.   Ochrana životného prostredia

Aktivita 1.2.4   Riešenie pretrvávajúcich problémov so separovaním TKO a nárastom množstva 
vyvážaných odpadov  

• Kompostéry v domácnostiach, prípojné zariadenie na odvoz kontajnerov
Náklady obce Zaťaženie obce Zdroje financovania
 89 947 EUR 17,50% EŠIF, ŠR, vlastné zdroje

Opatrenie 3.1.   Ochrana životného prostredia

Aktivita 1.2.4   Vytvorenie technických opatrení protipovodňovej ochrany na ohrozených 
úsekoch
Náklady obce Zaťaženie obce Zdroje financovania
 0 EUR

                                                 7



PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE KLOKOČOV

PRIORITA 4 Rekreácia, šport a     kultúra

Opatrenie 4.1.  Podpora rekreácie, športu, kultúry a spolkov

Aktivita 4.1.1   Rekonštrukcia a dobudovanie futbalového areálu v časti Kašanka
Náklady obce Zaťaženie obce Zdroje financovania
12 556,00EUR 89,20% Rozpočet obce, sponzorské dary

Opatrenie 4.1.  Podpora rekreácie, športu, kultúry a spolkov

Aktivita 4.1.2   Budovanie trás náučných chodníkov, cyklotrás 
• náučný chodník Klokočovské skálie

Náklady obce Zaťaženie obce Zdroje financovania
2 583,77 EUR 24,70% Podpora z OCR, Rozpočet obce

Opatrenie 4.1.  Podpora rekreácie, športu, kultúry a spolkov

Aktivita 4.1.3   Rekonštrukcia HZ, resp. zjednotenie priestoru pre DHZ
• rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice

Náklady obce Zaťaženie obce Zdroje financovania
107 943,61 EUR 72,20% MV SR dotácia, Rozpočet obce

Opatrenie 4.1.  Podpora rekreácie, športu, kultúry a spolkov

Aktivita 4.1.4   Podpora výstavby rekreačných zariadení
Náklady obce Zaťaženie obce Zdroje financovania
0 EUR

Opatrenie 4.1.  Podpora rekreácie, športu, kultúry a spolkov

Aktivita 4.1.5   Regionálna a cezhraničná spolupráca v oblasti kultúry
• Jurinová jeseň, Konečná-vatra  vzájomnosti

Náklady obce Zaťaženie obce Zdroje financovania
3 500,00 EUR 100,00% Rozpočet obce

Opatrenie 4.1.  Podpora rekreácie, športu, kultúry a spolkov

Aktivita 4.1.6   Využitie voľných priestorov bývalých kasárni Vrchpredmier
Náklady obce Zaťaženie obce Zdroje financovania
0 EUR
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PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE KLOKOČOV

ČASŤ  A.   ANALYTICKÁ  ČASŤ

Analytická časť obsahuje komplexné hodnotenie a analýzu východiskovej situácie obce s

väzbami na širšie územie. Táto časť programu je zameraná na predstavenie hospodárskej a sociálnej

situácie obce Klokočov východiskom ktorej, je súhrnná geografická, kultúrno-historická, sociálno-

ekonomická a environmentálna situácia obce.  Určenie rozvojového potenciálu a limitov rozvoja

územia  vychádza  z  analýzy  súčasného  stavu  a  potrieb  v  oblasti  udržateľného  rozvoja  obce  s

následným určením priorít  rozvoja obce.  Pri  spracovaní  analytickej  časti  bola  použitá  metodika

zberu a vyhodnocovania informácií získaných z informačných systémov obecného úradu, z portálu

Štatistického úradu SR, z dostupných knižných a internetových zdrojov a mapových podkladov.

Výsledkom analytických častí PHSR je SWOT analýza. Na základe tejto analýzy sú definované

strategické  ciele  rozvoja,  projektové  zámery.  Takto  zostavené  projektové  zámery  sa  stávajú

základom rozvojového programu obce na nasledujúce programovacie obdobie do roku 2027.

       1.    HISTÓRIA OBCE A JEJ ROZVOJ

Samostatná obec Klokočov vznikla až v roku 1954, jej oblasť však bola osídlená už oveľa

skôr v 16.-17. storočí, pretože materská obec Turzovka, ktorej súčasťou bol aj Klokočov sa spomína

už v roku 1592 a bola založená Jurajom Thurzom. Začiatkom 50-tych rokov 20. storočia to bola

najväčšia  obec  vo  vtedajšej  Československej  republike.  Turzovka  bola  rozdelená  vyhláškou

Povereníctva  vnútra  z 10.05.1954  číslo  118/1954  Ur.  na  4  samostatné  celky  s účinnosťou  od

15.05.1954. Jednou zo samostatných obcí, po rozdelení Turzovky, sa stal aj Klokočov.

O prvom  osídlení  neexistujú  žiadne  dostupné  písomnosti.  Začiatkom  16.  storočia  bolo

osídľovanie  Kysúc  spojené  s príchodom  valachov.  Valasi  vstupovali  do  služieb  majiteľov

budatínskeho a strečnianského panstva. Živili sa pasením dobytka a spracovaním ovčieho mlieka.

Začali vznikať kopaničiarské osady. Osadníci kopaničiarských osád dostali vymedzený chotár za

pevne a prísne stanovených podmienok (osadník dostal pôdu v jednom kuse aj s časťou lesa), boli

na  niekoľko  rokov  oslobodení  od  platenia  feudálnych  dávok.  Okrem  poľnohospodárskych

naturálnych dávok (dobytok, kože, bryndza,..) mali povinnosť napr. strúhať šindle, kresať trámy,

klčovať lesy. 
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PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE KLOKOČOV

Prvé voľby do národných výborov sa konali 15. mája 1954, v ktorých občania Klokočova

zvolili vlastných predstaviteľov obce, ktorí spravovali územie spojené z častí Klokočov, Rybárie,

Kornica, Klín, Vrchpredmier, Hlavice, Javorová, Podjavorová, Riečky a Hrubý Buk.

Z obecnej kroniky možno vyčítať, že v obci sa v roku 1954 nachádzali len 4 hostince, píla (v Klíne)

a v roku 1960 bola dokončená elekrifikácia obce. Po roku 1956 začala rozsiahlejšia výstavba obce

(požiarna  zbrojnica,  poštový  úrad,  ..)  Za  zmienku  stojí  postoj  klokočovských  roľníkov,  ktorí

nepodľahli socializácií poľnohospodárstva a fungovali ako samostatne hospodáriaci roľníci (až do

roku 1976). Veľké zmeny priniesol november 1989, keď sa zmenili politické pomery. Neskôr po

rozdelení  Československa  sa  skomplikovala  dopravná  obslúžnosť  obce,  kedže  obec  sa  stala

hraničnou obcou a značná časť obyvateľstva dochádzala za prácou do Čiech. 

Územie  Klokočova  s  dnešnou  rozlohou  5117  ha  je  rozdelené  na  následovné  osady:  Hlavice,

Javorová,Pojavorová, Klokočov, Kornica, Riečky, Rybárie, Vrch Predmier, Hrubý Buk. Vo všetkých

týchto osadách sa až do súčasnosti ešte zachovali objekty drevenej ľudovej architektúry typickej pre

prihraničný región severných Kysúc. 

1.1. Významné osobnosti obce

Pavol Hrtús Jurina /pseudonymy: Paľo Jarin, Velus, Velusina, Barin Pavol, Pavol of Jurinov/

– spisovateľ, významný predstaviteľ slovenskej exilovej literatúry, prekladateľ a učiteľ

Pavol Hrtús Jurina sa narodil 1.10.1919 v Turzovke-Klokočove v Jurinovskom pľaci ako

najstarší zo šiestich detí. Od roku 1926 do roku 1931 navštevoval ľudovú školu v Klokočove. V

roku 1931 začal stredoškolské štúdium na gymnáziu v Nitre. V období od 1939-1944 študoval na

Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave. Vo vydavateľstve Spolku svätého Vojtecha v

Trnave mu v roku 1943 vyšla kniha noviel s vrchárskou tematikou Preťaté ohnivá. V roku 1944

nastúpil  do Spolku svätého Vojtecha v Trnave ako kultúrny referent  a redaktor.  Neskôr vydáva

román Kameň na kameni. Neskôr sa utvrdzuje o tom, že doma ho čaká osud nežiadúceho autora a

rozhodne sa v máji emigrovať do Nemecka, kde ostáva do konca roka v zbernom utečeneckom

tábore v americkom sektore Nemecka, odtiaľ začiatkom decembra odchádza loďou do Austrálie. 

V novej krajine začal pracovať ako robotník železníc v Tailem Bend, neskôr sa začal zapájať

do organizovania spolkovej činnosti austrálskych Slovákov. 
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V rokoch 1962-1985 pôsobil ako profesor latinčiny,  literatúry a filozofie na austrálskych

stredných školách. V Melbourne v roku 1964 vydal prvú exilovú knižku Z reči do reči – O prvých

Slovákoch v Austrálií. Postupne vydáva ďalšie diela:  Dávno a potom, Daň z krvi, Jazva, My

vrchári,  Šľapaje.  V  roku  1985  odchádza  do  dôchodku  a  žije  na  predmestí  Melbourne.  Na

Slovensku mu vychádza prvé dielo v roku 1991 vydané od čias odchodu do exilu s názvom Návrat

na výšiny. 

Pavol Hrtús Jurina bol ženatý s Dáriou Šipičićovou, chorvátskou emigrantkou. Žili spolu

až do 12.7.1992, kedy manželka Dária zomrela.  Posledná kniha  Pred anjelským trúbením mu

vyšla v roku 1994, v rovnakom roku 31. decembra v Melbourne umiera.

Obrázok 2 Pavol Hrtús Jurina s manželkou

 Zdroj: Obecný úrad

1.2. Pôvod názvu obce Klokočov

Obec  získala  svoj  názov  v roku  1954,  a to  z názvu  Kornica  Klokočova,  ktorý  je

zdokumentovaný v katastrálnych mapách obce Turzovka z rokov 1880-1882 uchovaných v Štátnom

oblastnom archíve Bytča. Pomenovanie Klokocsov (Klokočov) používa aj  katastrálny dokument

trenčianskej  župy z roku  1890.  Pri  prapôvodnom pátraní  po  názve  ,,Klokočov,,  sa  nedá  oprieť

o žiaden dostupný dokument. Jedna z verzií je, že názov Klokočov mohol vniknúť podľa názvu

rastliny klokoča perovitého (Staphylea pinnata). Klokoč perovitý je ker alebo strom vysoký až päť

metrov a darí sa mu na lesných pôdach na kamenistom podklade. Klokočov tvoria osady, ktorých

názvy vychádzajú z katastrálnych pozemkových kníh. 
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Pomenovanie obce Klokočov sa odvodzuje tiež od slova klokoč, pod ktorým sa rozumejú

jednak krovité  rastliny,  rastúce  na  skalách,  najmä  divé  ruže,  jednak bublanie  variacej  sa  alebo

vyvierajúcej vody.   

1.2.1 Vlajka obce Klokočov

Vlajka  obce  pozostáva  zo  siedmich  pozdĺžnych  pruhov  vo  farbách  červenej,  bielej,

žltej,  zelenej,  žltej,  bielej  a  červenej.  Vlajka  má  pomer  strán  2:3  a  ukončená

je tromi cípmi t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

1.2.2 Erb obce Klokočov 

Erb obce bol zapísaný do Heraldického registra Slovenskej republiky v roku 2003 v podobe:

v  červenom štíte  tri  strieborné  zlatostredé  a  zlatokališné  ruže  na  zelených  listnatých  stopkách,

vyrastajúcich z troch strieborných kamenných gúľ, položených na zelenej pažiti.
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2. PRÍRODNÉ A KLIMATICKÉ PODMIENKY

Klokočov  sa  nachádza  v Turzovskej  vrchovine  medzi  pohoriami  Javorníky a Moravsko-

sliezke Beskydy, v povodí rieky Predmieranka. Má vrchovinný až hornatý ráz s nadmorskou výškou

od 508-1061 m.n.m. Na území sú roztrúsené lesné plochy s prevažne hnedými lesnými pôdami.

Výšková  členitosť  územia  Klokočova  a pestrosť  reliéfu  sú  príčinou  klimatických  rozdielov

v relatívne blízkych oblastiach a lokalitách. Pahorkatinná a vrchovinná časť Turzovskej vrchoviny

a Javorníkov,  maximálne  do  výšky  700-800  metrov,  patrí  do  mierne  teplej  klimatickej  oblasti

s mierne teplou a veľmi vlhkou klímou. Vyššie časti, najmä nad 800 metrov, ležia v chladnej oblasti.

Najchladnejším mesiacom je  január  s priemernou  teplotou  od -4,5  °C v dolinách,  po  -8  °C na

hrebeňoch. Najteplejším mesiacom je júl s priemernou teplotou 16-17 °C v najnižších polohách, po

11-12 °C v najvyšších polohách.

Tabuľka 3 Miesta s najvyššou nadmorskou výškou v obci Klokočov

Malý Polom 1061 m n m.
Uhorská 1029 m.n.m.
Vrchpredmier-Grúnik   912 m.n.m.
Biely Kríž   903 m.n.m.
Konečná   711 m.n.m.

Zdroj: Obecný úrad

Obrázok 3 Turistická mapa hlavných trás v obci

Zdroj: www.turistika.oma.sk
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Klimatické podmienky sú ovplyvnené viacerými faktormi, napr.: oblačnosťou, slnečným

svitom,  snehovými,  teplotnými,  veternými  a  zrážkovými pomermi.  Klokočov vďaka hornatému

charakteru územia patrí k oblastiam s vysokým počtom zamračených dní /asi 150-170 dní v roku/,

pričom najvyšší  počet  týchto  dní  majú vrcholové polohy.  Na jar  a  v  lete  tu  rastie  počet  dní  s

oblačnosťou, ale v zime, zvlášť v decembri, klesá ich počet približne nad hranicou 600 m. 

Zrážkové pomery

Pre oblasť Klokočova je charakteristický veľký úhrn zrážok. Ročne tu spadne približne 850

mm, v najvyšších polohách Klokočova viac ako 1 000 mm zrážok. Z toho najviac zrážok spadne v

mesiacoch jún - august /každý mesiac viac ako 100 mm/. Výrazný podiel na tom majú prívalové

dažde, väčšinou búrkového charakteru. Zrážky však majú aj výrazný význam a to pre vodnatosť

toku rieky i doplňovanie hladín podzemnej vody. Značná rozkolísanosť vodnej hladiny a prietoky

pri  prívalových  dažďoch  spôsobujú  lokálne  povodňové  stavy.  Tento  fakt  negatívne  ovplyvňuje

horninové podložie, existencia hlbokých eróznych rýh a umelé zmenšovanie rozlohy lesa. 

Snehové pomery 

Výskyt  sneženia  a  snehovej  pokrývky je  typickým znakom zimy.  Snehová  pokrývka  je

dôležitým ochranným činiteľom proti mrazu, zvlášť pri rastlinstve, významným zdrojom vodných

zásob  i  významným  rekreačným  faktorom.  V  Klokočove  sa  snehová  pokrývky  vyskytuje

každoročne.

Obrázok 4 Snehová kalamita v obci v roku 2019 

Zdroj: Obec Klokočov, archív
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Priemerná dĺžka snehovej pokrývky a tiež priemerný dátum jej začiatku a konca sú závislé

najmä na výškovej polohe lokality. Jej priemerná výška dosahuje v údolných polohách od decembra

do marca 10-20 cm, vo vrchovinách 20-50 cm a v polohách nad 1 000 m n.v. viac než 70 cm.

Priemerne viac než 100 dní so snehovou pokrývkou majú polohy s nadmorskou výškou nad 550 m. 

Teplotné pomery 

Teplota vzduchu je jedným z určujúcich činiteľov celkového rázu krajiny i každého miesta.

Začiatok letných dní býva v údoliach okolo 15. - 20. mája. Mrazové dni začínajú približne 5. - 10.

októbra.  

2.1 Štruktúra pôdneho fondu

Celková výmera územia obce je 51,17 km2. Poľnohospodárska pôda tvorí 22,40% z celkovej

výmery pôdneho fondu a 77,60% tvorí nepoľnohospodárska pôda. Medzi poľnohospodársku pôdu

sa zaraďuje orná pôda, záhrady a trvalý trávny porast. Lesné pozemky, vodné plochy, zastavané

plochy, nádvoria a ostatné plochy patria medzi nepoľnohospodársku pôdu.

Tabuľka 4 Štruktúra využitia pôdy v katastri obce

Druh pôdneho fondu Výmera v ha
Poľnohospodárska pôda 1146,03
-orná pôda 175,59

-záhrada 33,81

-trvalý trávny porast 936,63

Nepoľnohospodárska pôda 3971,04
-lesný pozemok 3761,52

-vodná plocha 27,31

-zastavaná plocha a nádvoria 134,54

-ostatná plocha 47,67

Celková výmera územia obce 5117,07

Zdroj: Obecný úrad, vlastné spracovanie
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Z hľadiska štruktúry pôdneho fondu tvoria najväčší podiel lesné pozemky až 73,51%, to

znamená, že skoro ¾ celkovej výmery obce pokrývajú lesné porasty. V rámci poľnohospodárskej

pôdy dominuje trvalý trávny porast, ktorý tvorí viac ako 18% z celkovej výmery pôdneho fondu

obce. Zastavaná plocha a nádvoria zaberá len 2,63% z celkovej výmery obce. 

Graf 1      Využitie pôdneho fondu obce  v %

Zdroj: Obecný úrad, vlastné spracovanie

V období rokov 2010 - 2016 prebiehalo v obci konanie o obnove evidencie pozemkov.  V

konaní o obnove evidencie podľa zákona č.180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov sa zisťovali

dostupné  údaje  o  pozemkoch  a  právnych  vzťahoch  k  nim  a  na  ich  základe  sa  zostavoval  a

schvaľoval  register  obnovenej  evidencie  pozemkov  (ROEP),  t.j.  do  katastra  nehnuteľností  sa

premietli vlastnícke práva k pozemkom, ktoré boli vymedzené plošne vlastníckymi vzťahmi alebo

držbou  a  doteraz  neboli  v  katastri  nehnuteľností  evidované.  Výsledkom  spracovania  a  zápisu

registra  je  písomná  časť  a  grafická  časť  údajov.  Písomná  časť  je  súčasťou  súboru  popisných

informácii katastra, údaje sú zapísané na listoch vlastníctva ako parcely registra E a C. Grafická

časť registra je súčasťou súboru geodetických informácií katastra, a to v podobe vektorovej mapy

určeného operátu.

Obec má schválený územný plán z roku 2008, v roku 2019 sa začala spracovávať nová

koncepcia zmien a doplnkov ku schválenému územnému plánu, v ktorej budú zapracované stavebné

pozemky,  ktoré boli  odsúhlasené obecným zastupiteľstvom mimo schváleného územného plánu,

novonavrhnuté pozemky na individuálnu bytovú výstavbu a bude zosúladený stav využitia stavieb

podľa obytného charakteru.
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2.2. Krajinná štruktúra

Najstabilnejšími a najvýznamnejšími krajinnými prvkami sú lesné porasty s prirodzeným

drevinovým zložením a zmiešané spoločenstvá. Ochranné lesy sa vyskytujú na viacerých lokalitách,

najmä  na  svahoch,  kde  stabilizujú  svahy so  sklonom nad  17-25  stupňov  a  viac.  Lesy  spĺňajú

ochrannú,  stabilizačnú  a  protieróznu  funkciu.  K  stabilite  krajiny  prispievajú  aj  mozaiky  lúk,

pasienkov,  ornej  pôdy,  záhrad.  Sú  extenzívne  využívané,  čo  podporuje  ich  rôznorodosť.  Ich

biodiverzita sa však znižuje zarastaním náletovými drevinami,  krovinami a ústupom citlivejších

chránených  druhov,  ktoré  pre  svoju  existenciu  potrebujú  extenzívne  obhospodarovanie  krajiny.

Vysokú  ekologickú  stabilitu  majú  mokraďové  ekosystémy,  sú  však  ohrozené  zarastaním  a  v

blízkosti obydlí aj znečisťovaním odpadmi.

Významnou  štruktúrou  v  krajine  zvyšujúcou  ekologickú  stabilitu  sú  líniové  porasty  –

brehové porasty, porasty remízok a medzí. Zastávajú funkciu záchytných bodov a línií. Priestorovo-

funkčná  diferenciácia  územia  vymedzuje  a  charakterizuje  časti  krajinného  priestoru,  ktoré

umožnujú  pôsobenie  všetkých  funkcií,  ktoré  sa  v  danom  priestore  uplatňujú.  V

krajinnoekologických  zónach  je  prioritná  ekologická  a  environmentálna  funkcia.  Katastrálne

územie sídla možno charakterizovať ako lesnú resp. zmiešanú krajinu s prevahou účelových lesov. 

V katastri obce sa nachádzajú významné lokality NATURA a takmer polovica katastrálneho

územia je súčasťou CHKO Kysuce. NATURA 2000 je názov sústavy chránených území členských

krajín  Európskej  únie.  Hlavným  cieľom  jej  vytvorenia  je  zachovanie  európskeho  prírodného

bohatstva – najvzácnejších a najohrozenejších biotopov a druhov na území štátov EÚ. O zaradení

územia do sústavy NATURA 2000 rozhoduje Európska komisia, ktorá ich vyberá z predložených

návrhov jednotlivých členských krajín.

2.3. Rastlinstvo

Oblasť Klokočova pôvodne pokrývali lesné porasty s dominanciou buka, jedle a smreka.

Toky lemovali jelšové lužné lesy s prevahou jelše sivej. Dnes prevažujú plochy s lesnými porastmi,

menej s pasienkami, lúkami, poliami a v blízkosti obydlí i záhradami. Podľa charakteru rastlinstva

celé územie patrí do oblasti západokarpatskej flóry a do obvodu západobeskydskej flóry. 
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2.4. Živočíšstvo

Fauna  zo  zoogeografického  hľadiska  prináleží  do  eurosibírskej  podoblasti  palearktickej

oblasti. Živočíšne spoločenstvá majú charakter západokarpatskej podhorskej a horskej fauny. Medzi

chránené  druhy na  území  Klokočova  patrí  napr.  salamandra  škvrnitá,  jašterica  obyčajná,  mlok

karpatský, vydra riečna, sokol lastovičiar, sova lesná, myšiak lesný, ..

2.5. Prírodné atrakcie obce

Dominantou  Klokočova  je  národná  prírodná  rezervácia Malý  Polom (súčasť  CHKO

Kysuce). Predmetom ochrany sú zachovalé lesné spoločenstvá jedľových bučín s prímesou smreka,

ojedinele s pieskovcovými skalnými hranami i  lokálnymi terénnymi depresiami s vlhkomilnými

spoločenstvami. Výmera chráneného územia je 86,10 ha, nadmorská výška sa pohybuje od 850-

1061 m. Predmetom ochrany v oblasti Malého Polomu je aj výskyt vzácnych a chránených rastlín

/rebrovka  rôznolistá,  plavúne  a  pod./.  Zriedkavo  bol  z  územia  potvrdený  aj  výskyt  piskora

vrchovského  /Sorex  alpinus/,  hraboša  močiarného  /Microtus  agrestis/,  ryšavky  žltohrdlej

/Apodemus  flavicollis/.  Vzácnosťou  /r.1990/  je  objav  pakomárov  /Chironomidae/  -  druhu

Microspectra fusca, ktorý dovtedy na území Slovenska nebol ešte nájdený. 

Prírodná rezervácia Klokočovské skálie bola vyhlásená v roku 1984. Jej celková výmera je

6,12  ha.  Je  to  morfologický  útvar  pre  flyšové  územie  Kysúc,  predstavovaný  pieskovcovo-

zlepencovou skalnou hranou s výraznou guľovitou odlučnosťou dlhou 300 metrov pri  relatívnej

výške 15-25 metrov. 

Obrázok  5 Klokočovské skálie

Zdroj: obec Klokočov
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Prírodná rezervácia Polková je územie so zachovalými zvyškami pramenísk a zamokrených

terénnych depresií, ktoré sú refúgiami vlhkomilných spoločenstiev s prítomnosťou zriedkavých a

ohrozených druhov. Platí v nej 4. stupeň ochrany, v ochrannom pásme rezervácie do vzdialenosti

100 m po jej obvode je 3. stupeň ochrany. V ostaných lokalitách platí predbežne 2. stupeň ochrany.

Polková bola vyhlásená 23.3.1993 za prírodnú rezerváciu o výmere 5,08 ha. 

Územie  európskeho  významu  NATURA 2000  Klokočovské  rašeliniská sa  nachádza  v

západnej  javorníckej  časti,  v  krajine  ovplyvnenej  valašskou  kolonizáciou  a  kopaničiarskym

osídlením s rozčleneným lesným a poľnohospodárskym pôdnym fondom. Celá oblasť je centrom

výskytu  prechodných  prameniskových  rašelinísk  a  slatinných  lúk  na  minerálne  chudobnejších

stanovištiach, najmä na kremitých horninách. Ovplyvnené sú aj klímou s väčším množstvom zrážok

a ďalšími faktormi. Prameniskové rašeliniská a slatiny tejto oblasti Kysúc majú výskyt prevažne

maloplošný  a  mozaikovitý.  Najhodnotnejšími  biotopmi  v  území  sú  prechodné  rašeliniská  s

dominantným výskytom machov (najmä rašeliníkov), ďalej slatinné a podmáčané lúky s hustejšími

porastami ostríc, páperníkov a ďalších druhov.

Obrázok 6 Natura 2000 v správe CHKO Kysuce

 Zdroj: ŠOP SR
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3. ADMINISTRATÍVNE ZAČLENENIE A GEOGRAFICKÁ POLOHA OBCE

Obec Klokočov sa nachádza v severozápadnej časti okresu Čadca. Z juhozápadu obec susedí

s obcou Korňa, z východnej strany s obcami Olešná a Staškov. Západná hranica katastra je zároveň

štátnou  hranicou  Slovenska  s  Českou  republikou.  Obcou  Klokočov  prechádza  nadradená

komunikačná sústava (cesta II/484) v správe Žilinského samosprávneho kraja.  Najbližšia možnosť

použitia letiska je v Žiline.

Od pólov ekonomického rozvoja regionálneho charakteru je obec vzdialená: 

- 21 km od Čadce

- 7 km od Turzovky

- 33 km od Bytče

Pólom miestneho  významu  je  mikroregión  Horné  Kysuce,  ktorý  združuje  12  obcí.  Z hľadiska

medzinárodného významu patrí  obec k Euroregiónu Beskydy,  ktorý zahŕňa prihraničné územné

styku troch štátov: SR, ČR a PR.

Zemepisné súradnice obce: 49° 27′ 6.48″ N, 18° 34′ 15.96″ E,  (49.4518°, 18.5711°)

Obrázok 7 Poloha obce

Zdroj: www. google.com/maps
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Z hľadiska administratívneho členenia je obec Klokočov súčasťou okresu Čadca a Vyššieho

územného celku Žilina.  V štatistických jednotkách EÚ pre čerpanie ŠFEÚ patrí obec do NUTS II

(stredné Slovensko) a NUTS III  (Žilinský samosprávny kraj).  Obec leží v Turzovskej vrchovine

medzi pohorím Javorníky a Moravsko-sliezkymi Beskydami v povodí riečky Predmieranky, ktorej

pramene toku siahajú až na svahy Malého Polomu, Grúnika,  Uhorskej  a tvorí  významný prítok

rieky Kysuce.  Obec  sa  skladá  z 9  územných  častí:  Klokočov-Ústredie,  Rybárie,  Kornica,  Klín,

Vrchpredmier, Hlavice, Javorová, Podjavorová a Hrubý Buk. 

4. TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA

Komplexne vybudovaná technická  infraštruktúra  je  významným rozvojovým faktorom v

každom sídle, pretože vytvára podmienky pre rozvoj podnikania i pre kvalitu života jej obyvateľov.

V obci Klokočov je vybudovaná len základná infraštruktúra, a navyše už v zastaralom

resp. nevyhovujúcom stave, ktorá si aj v nasledujúcom programovom období bude vyžadovať

prísun finančných prostriedkov na jej modernizáciu,  obnovu a rozšírenie.  Najkritickejšími

oblasťami  technickej  infraštruktúry,  ktoré  budú  vyžadovať  urgentné  riešenia  sú:  vodné

hospodárstvo, odpadové hospodárstvo a pretrvávajúci zlý stav miestnych komunikácií.

4.1.1 Elektrická energia

Rozvod elektrickej energie je v obci zabezpečený NN a VN sieťami, ktoré pokrývajú všetky

domácnosti a prevádzky situované v obci. Siete sú v správe SSE, a.s. Žilina. Správca sieti venuje

dostatočnú pozornosť rozšírovaniu a rekonštrukciam. V uplynulom období boli zahusťované siete v

časti Rybárie, Klin, Hlavice.  Rekonštruovali  sa NN siete v časti  Rybárie – Poľany, Klokočov –

Stuchlíkovci, Hlavice – do Polkov.
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4.2. Zásobovanie teplom

Obec nieje napojená na verejnú rozvodnú sieť plynu, preto sú domacnosti nútené naďalej

vykurovať neekologickými kotlami na tuhé palivá /drevo, kal, uhlie,../  iba v menšej miere majú

domácnosti  elektrické  vykurovanie  alebo  využívajú  iné  alternatívne  zdroje  ekologickejšieho

vykurovania,  či  ohrevu  vody.  Vykurovanie  fosilnými  palivami  má  negatívny  vplyv  na  stav

životného prostredia v obci a zároveň so zvyšujúcim sa tlakom zo strany EÚ o ,,zelenšiu Európu,,

bude postupne tento spôsob vykurovania čoraz viac obmedzovaný. 

  Na  prelome  rokov  2017-2018  sa  obec  rozhodla  obstarať  vlastné  ekonomickejšie

vykurovacie zariadenie na drevnú štiepku. Vykurovanie priestorov Obecného úradu a Základnej

školy zabezpečovalo do 31.12.2017 Združenie Biomasa - Kysucký Lieskovec, kedy so združením

vypršala lehota zmluvy, ktorá bola podpísaná v roku 2005 na 12 rokov medzi obcou Klokočov a

združením Biomasa. Od 1.1.2018 obec vykuruje pripojené budovy svojpomocne, k novej kotolni

umiestnenej pri Základnej škole sú rozvodmi pripojené budovy obecného úradu, základnej školy,

materskej školy, telocvične, školského klubu, jedálne a  od roku 2019 aj bytový dom pri škole. Obec

splácala vykurovacie zariadenie v hodnote 177 000 EUR do novembra 2020.

Prehľad ročných priamych nákladov na vykurovanie priestorov OÚ, ZŠ, MŠ a bytového domu

Rok 2010 73 655,57 eur /združenie  Biomasa, pelety/

Rok 2011 68 997,88 eur /združenie  Biomasa, pelety/

Rok 2012 73 634,40 eur /združenie  Biomasa, pelety/

Rok 2013 71 963,01 eur /združenie  Biomasa, pelety/

Rok 2014 57 166,22 eur /združenie  Biomasa, pelety/

Rok 2015 59 100,90 eur /združenie  Biomasa, pelety/

Rok 2016 63 953,46 eur /združenie  Biomasa, pelety/

Rok 2017 58 967,86 eur /združenie  Biomasa, pelety/

Rok 2018 18 241,04 eur /vlastné vykurovanie, štiepka/

Rok 2019 31 968,86 eur /vlastné vykurovanie, štiepka/

Rok 2020 27 239,46 eur /vlastné vykurovanie, štiepka/
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4.3. Vodné hospodárstvo 

Zásobovanie pitnou vodou je zabezpečované obecným vodovodom, k dodávke pitnej vody

obecným vodovodom je pripojených 531 odberných miest, zvyšok obyvateľstva využíva vlastné

zdroje pitnej vody – studne. 

Zásobovanie vodou bolo na začiatku v obci riešené len budovaním vodojemov, tzv. zberní

vody, čo bolo však nepostačujúce a hlavne z dlhodobého hľadiska neudržateľné, aby bola pitná

voda poskytovaná všetkým občanom. V roku 1972 boli  vybudované vodojemy v častiach obce

Hlavice-Janeskovia a Hlavice-Zajacovia, v roku 1973 bola dokončená výstavba vodojemu v časti

Hlavice – Pantokovia. 

Hlavný obecný vodovod s úpravovňou vody vo Vrchpredmieri sa začal budovať v roku 1994

a zaradený do užívania bol až v roku 2006, obec na ňho za uvedených 12 rokov vynaložila vlastné

finančné prostriedky v hodnote 786 488,53 EUR, z cudzích zdrojov využila prostriedky v sume 288

787,09 EUR. Odvtedy bol vodovod významne rozšírovaný z prostriedkov poskytnutých dotácií iba

v roku 2009 v hodnote 200 000,00 EUR a v roku 2011 z dotácie od Environmentálneho fondu v

sume 296 981,00 EUR. Následne boli  uskutočnené iba drobné rekonštrukcie a  rozšírenia  len z

prostriedkov obce. Posledné rozšírenie bolo zabezpečené z rozpočtu obce v roku 2018 v časti Klin-

Mudríkovia.  Od  vybudovania  obecného  vodovodu,  teda  od  roku  2006  obec  netvorila  žiadnu

finančnú  rezervu  na  obnovu  a  rekonštrukciu  vodovodu,  z  dôvodu,  že  obecný  vodovod  bol

každoročne v strate. 

Rok 2017 -6 244,20 eur

Rok 2018 -4 526,88 eur

Rok 2019 -3 204,14 eur

Rok 2020 -3 295,14 eur

Obec poskytovala občanom od roku 2011 vodu v cene 0,73eur/m3, i keď schválená cena za

výrobu a dodávku pitnej vody pre obec Klokočov do 31.12.2021 je 1,018 eur/m3.  Táto cena je

Klokočovu odporúčaná Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. V roku 2020 bol prijatý návrh na

zvýšenie  ceny  vody a  vykompenzovanie  strát  obecného  vodovodu.  Cena  vody za  m3 bola  po

desiatich rokoch zvýšená o 0,17 eur, čo je v rámci stavu vodovodu a tvorby rezerv zanedbateľné. 

Na neodkladnú modernizáciu úpravovne a rekonštruciu trás vodovodu musí  obec využiť

jednoznačne prostriedky z EŠIF, nakoľko z rozpočtu obce takto rozsiahla obnova vodovodu nebude

možná.
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4.4. Odvádzanie a čistenie odpadových vôd 

V obci je vybudovaná čiastočná verejná kanalizácia, ktorá odvádza odpadové vody z častí

obce Klokočov - Kornica, Hlavice, Klín. Z ostatných častí je odvádzanie splaškových vôd riešené

individuálne do žúmp a septikov okrem ZŠ Klokočov a bytových domov na Hlaviciach, ktoré sú

napojené na čističky odpadových vôd.

4.5. Verejné osvetlenie a rozhlas 

Verejné  osvetlenie  prešlo  v  roku  2017-2018  rozsiahlou  modernizáciou  svietidiel,  boli

vymenené staré svietidlá za nové LED úspornejšie svietidlá. Avšak netreba zabúdať, že samotná

modernizácia  sa  týkala  iba  svietidiel,  naďalej  pretrváva  problém s  kabelážou  a  stĺpmi  vedenia

verejného osvetlenia.  Verejný rozhlas  sa  priebežne rekonštruuje a  posilňuje,  v  častiach  Kyčery,

Pantoky a Hrubý Buk bol rozšírený bezdrátovou technológiou prenosu.

4.6. Odpadové hospodárstvo 

Náklady  na  odvoz  komunálneho  odpadu  prevyšujú  dlhodobo  príjmy  z  poplatkou  za

komunálny odpad. Z toho dôvodu musí obec vyčleňovať v rozpočte finančné prostriedky na odvoz

odpadu, namiesto toho, aby boli využité v iných programoch rozvoja obce. 

Komunálny odpad je odvážaný na skládku v Turzovke, časť Semeteš. V obci Klokočov je

rozmiestnených  až  43  kontajnerov,  z  dôvodu,  že  nieje  možné  obslužne  zabezpečiť  vývoz

komunálneho odpadu pomocou zberného vozidla združenia TKO Semeteš, n.o. Odpadové nádoby

/tzv. popolnice/ majú pri domoch len obyvatelia popri cestách, ktoré sú zjazdné zberným vozidlom. 

V roku 2019 obec zakúpila prípojné zariadenie na zvoz kontajnerov, kontajnery sú odvtedy

na skládku v Semeteši zvážané vo vlastnej réžií obce. Ďalším opatrením na zníženie nákladov za

odvoz komunálneho odpadu bolo obstaranie kompostérov pre zhodnocovanie BRKO /biologicky

rozložiteľného komunálneho odpadu/ do všetkých domácností.  Nakoľko v súlade so zákonom č.

79/2015  Z.z.  o odpadoch  je  povinnosťou  zabezpečiť  zavedenie  triedeného  zberu  BRKO.

Kompostéry  do  domácností  boli  obstarané  v rámci  operačného  programu  Kvalita  životného

prostredia, na základe výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej
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na „Podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov“. Projekt bol

úspešný a celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavovali sumu 89 613,00€

-  z toho Ministerstvo životného prostredia poskytlo finančnú podporu z Európskej  únie  (NFP)

max.  do  výšky  85 132,35  €  a  Obec  Klokočov  sa   spolupodieľala   na  financovaní  5%,  čo

predstavovalo sumu 4 480,65 €.

V  roku  2020  obec  vybudovala  kompostáreň  s  kapacitou  do  100  ton  biologicky

rozložiteľného  komunálneho  odpadu  /BRKO/.  Kompostáreň  sa  nachádza  vo  Vrchpredmieri  pri

budove bývalých kasárni. Do kompostárne je zvážaný hlavne biologicky rozložiteľný komunálny

odpad z verejných priestranstiev obce /tráva, lístie,../.  

Tabuľka 5 Prehľad triedenia odpadu za rok 2019
Názov odpadu podľa katalógu odpadov Hmotnosť odpadu /v tonách/ Finančné náklady obce

Plasty 11,769 nie

Papier a lepenka 1,625 nie

Sklo 45,229 nie

Kompozity na báze lepenky / VKM/ 1,018 nie

Kovy 1,724 nie

Zmesový komunálny odpad 678,240 áno
Objemný odpad 26,640 áno
Vyradené el. a elektronické  zariadenia 2,870 nie

Vyradené e. zariadenia 2,520 nie

Vyradené zariadenia 5,160 nie

Šatstvo 3,094 nie

Textílie 0,756 nie

Odpady inak nešpecifikované /obuv/ 0,159 nie

Jedlé oleje a tuky 0,046 nie

Biologicky rozložiteľný odpad 4,000 nie

Spolu 784,850

Zdroj: obec, vlastné spracovanie

Z  uvedenej  tabuľky  jednoznačne  vyplýva,  že  občania  odpad  triedia  len  minimálne.

Nevytriedený, resp. zle vytriedený odpad končí v zmesovom komunálnom a objemnom odpade,

ktorého  vývoz,  spracovanie  a  uloženie  je  obci  spoplatňované.  Z  celkového  množstva  odpadu

784,85t  sa  v  roku  2019  vytriedilo  iba  10,2% odpadu.  Zvyšných  704,88  t  /89,8%/  skončilo  v

netriedenom  odpade.  V  roku  2019  priemerne  jeden  poplatník  v  obci  vyprodukoval  243  kg

nevytriedeného odpadu /zmesového a objemného/. Pričom poplatník obci refunduje tieto náklady za

vývoz, spracovanie a uloženie komunálneho odpadu na skládke, ročným poplatkom 17,20 eur, 
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ktorý je pri  uvedenom vyprodukovanom množstve odpadu na poplatníka nepostačujúci.  V roku

2020 bol poplatok mierne navýšený o 1,83 eur. Obec Klokočov bude aj v budúcom programovom

období hľadať opatrenia ako znížiť náklady na vývoz, spracovanie a uloženie komunálneho odpadu.

Jednou z možností bude vybudovanie zberného dvora, ale hlavne podnecovať občanov, aby odpad

dôkladnejšie separovali. Z dôvodu, že  nevyseparovaný zmesový a veľkoobjemový komunálny

odpad niekoľkonásobne prevyšuje  množstvo vytriedeného odpadu v obci. Separovaný zber

využiteľných  zložiek  komunálneho  odpadu  je  v  súčasnosti  organizovaný  v  rôznych  formách,

separované  zložky,  ktoré  sa  využívajú  ako  druhotné  suroviny,  sú  vykupované  externými

odberateľmi. 

4.7. Komunikácie

Obcou  Klokočov  prechádza  nadradená  komunikačná  sústava  (  cesta  II/484  ),  ktorá  je

v správe  Žilinského samosprávneho kraja. 

Správcom miestnych cestných komunikácií II. - IV. triedy v dĺžke 76 km je Obec Klokočov.

Obec  má  spracovaný  pasport  miestnych  komunikácií  z  roku  2013,  v  roku  2020  bol  pasport

aktualizovaný  a   dĺžka  spravovaných  ciest  bola  navýšená  o  9,76  km.  Väčšina  miestnych

komunikácií  nieje  vo  vlastníctve  obce,  mnohé  zároveň  nie  sú  ani  zakreslené  v  mapách  ako

komunikácie. To znamená, že pokiaľ nebudú tieto nedostatky odstránené nieje možné žiadať na

opravu ciest finančné prostriedkov z EŠIF, ďalšou skutočnosťou je, že najväčšia podpora miestnej

infraštruktúry zo strany EÚ prebehla už v uplynulých programových obdobiach. 

Tabuľka 6 Prehľad dĺžky udržiavaných miestnych komunikácií podľa jednotlivých častí obce

Časť obce Dĺžka MK II. triedy v km Dĺžka MK III. triedy v km Dĺžka MK IV. triedy v km
Rybárie 6,35
Riečky 1,92 6,44
Klokočov 5,42 0,15
Kornica 10,52
Bánske 1,53
Vrchpredmier 2,09 18,94
Klin 1,93
Na Podjavorovú 2,42
Hlavice 13,38
Hr. Buk, Rázt. 4,91
Spolu 4,01 71,84 0,15

       Zdroj: Pasport obce, vlastné spracovanie
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V  roku  2010  prijala  obec  úver  vo  výške  382  000  EUR  na  opravu  ciest,  úver  je  so

splatnosťou do roku 2025. Z finančných prostriedkov úveru boli zrekonštruované len vybrané úseky

miestnych komunikácií  aplikáciou asfaltovej zmesi tryskovou metódou v dĺžke cca.  8 km. Žiaľ

väčšina  týchto  ciest  je  už  v  nevyhovujúcom  stave  a  vyžadujú  si  opakované  opravy.  Obec

každoročne vyčleňuje na opravu ciest finančné prostriedky, postupne sa vyberajú úseky, ktoré sú

asfaltované, vyčlenené financie však nepostačujú na opravu asfaltovaním všetkých ciest, ktoré si

rekonštrukciu  vyžadujú.  Rovnako  je  potrebné  budovať  aj  odvodňovací  systém  okolo  ciest,  z

dôvodu, že hlavne počas prívalových dažďov sú každoročne cesty značne poškodzované.

V zimnom období, počas vyššieho úhrnu snehových zrážok, má obec problém s údržbou

komunikácií,  nakoľko obec je  rozsiahla  a  vozový park zastaralý a  nepostačujúci,  preto je  obec

nútená počas  dlhodobejšieho nepretžitého sneženia využívať  externé  služby.  V roku 2017 obec

zakúpila  traktor  Zetor  Forterra  s  radlicou,  návesom,  neskôr  ďalší  rok  bolo zakúpené posypové

zariadenie za traktor. Posledná leasingová splátka za traktor bola uhradená v novembri 2020. Obec

využíva k zimnej údržbe ešte dva traktory Zetor 6340 z roku 2005 a Zetor Crystal 162 45 z roku

1991.

Obrázok 8 Zetor Forterra s radlicou

Zdroj: Obecný úrad, archív
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5. SOCIÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA

Sociálna infraštruktúra je dôležitá pre uspokojovanie potrieb obyvateľstva, ale má vplyv aj

na  rozmiestnenie  niektorých výrob.  Rozmiestnenie  sociálnej  infraštruktúry je  spojené  najmä so

štruktúrou obyvateľstva.

5.1. Obyvateľstvo

Z dlhodobého hľadiska obec Klokočov zaznamenávala do roku 2011 prudký pokles počtu

obyvateľov. V roku 1961 mala obec 4098 trvalo bývajúcich obyvateľov, do roku 2011 poklesol

počet  obyvateľov až o 41,83 %. Vzhľadom na polohu obce,  rozvoj  obce (výstavba nájomných

bytových jednotiek) a vďaka migrácií obyvateľstva z mestských sídiel do vidieckych sídiel sa počet

obyvateľov od roku 2011 mierne ustálil, avšak aj naďalej má klesajúcu tendenciu. 

Graf 2      Vývoj počtu obyvateľov v obci v rokoch 1961-2019

Zdroj: Matričný úrad Klokočov, vlastné spracovanie
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5.1.1. Vývoj počtu obyvateľov podľa pohlavia

Na základe analýzy podľa pohlavia obyvateľov je  možné konštatovať,  že  do roku 2016

prevládal počet žien nad počtom mužov v obci, tento stav potvrdzuje aj index maskulinity, ktorý do

roku 2016 dosahoval hodnotu 97-99, čo znamená, že na 100 žien pripadalo 97 až 99 mužov v

období od roku 2011 do roku 2016. Zlomovým obdobím sa stal rok 2017, odkedy v obci Klokočov

prevláda počet mužov nad počtom žien. 

Tabuľka 7 Vývoj počtu obyvateľov v obci podľa pohlavia

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Počet obyvateľov 2384 2354 2323 2342 2337 2339 2325 2308 2282 2253
-počet mužov 1177 1162 1155 1157 1158 1167 1166 1164 1156 1145
Index maskulinity 
/počet mužov na 100 žien/

97 97 99 98 98 99 101 102 103 103

-počet žien 1207 1192 1168 1185 1179 1172 1159 1144 1126 1108
Index feminity
/počet žien na 100 mužov/

103 103 101 102 102 101 99 98 97 97

        Zdroj: Matričný úrad Klokočov, vlastné spracovanie

5.1.2. Vývoj pohybu obyvateľstva

Celkový  počet  obyvateľov  v  obci  je  ovplyvnený  aj  pohybom  obyvateľov.  V  rámci

prirodzeného  pohybu  sa  sledujú  dve  základné  zložky,  a  to  pôrodnosť  vyjadrená  cez  počet

narodených  a  úmrtnosť  vyjadrená  cez  počet  zomrelých.  Výsledkom  prirodzeného  pohybu  je

prirodzený prírastok alebo úbytok. Z tabuľky 8 vyplýva, že počas obdobia rokov 2011 až 2020,

štatistika  vykazuje  každoročne  prirodzený  úbytok.  Ďalším pohybom,  ktorý  ovplyvňuje  celkový

počet obyvateľov v obci, je mechanický pohyb, ktorý skúma najmä dva javy, imigráciu vyjadrenú

cez počet prisťahovaných a emigráciu cez počet vysťahovaných. Výsledkom mechanického pohybu

je migračné saldo. Obec Klokočov dosahovala kladné migračné saldo v rokoch 2014-2018. 
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Tabuľka 8 Vývoj pohybu obyvateľstva

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Počet narodených 14 14 14 19 14 20 20 23 14 13
Počet zomrelých 36 24 30 32 31 27 38 54 29 30
Prirodzený
prírastok/úbytok

-22 -10 -16 -13 -17 -7 -18 -31 -15 -17

Počet prisťahovaných 19 16 17 45 22 29 39 36 21 21
Počet vysťahovaných 50 36 32 13 10 20 35 25 32 35
Migračné saldo -31 -20 -15 32 12 9 4 11 -11 -14

   Zdroj: Matričný úrad Klokočov, vlastné spracovanie

5.2. Demografia obce

K významným ukazovateľom hodnotenia obyvateľstva v obci patrí  veková štruktúra.  Na

základe vekovej štruktúry je možné rozdeliť obyvateľov na tri základné vekové skupiny:

• predproduktívny vek /0-14/

• produktívny vek /15-64/

• poproduktívny vek /65 a viac/

Tabuľka 9 Počet obyvateľov v jednotlivých vekových skupinách

Veková skupina K 30.6.2015 K 30.6.2020
Predproduktívny vek 318 298
Produktívny vek 1495 1583
Poproduktívny vek 525 382

Zdroj: Matričný úrad Klokočov, vlastné spracovanie

Matematicky je možné vekovú štruktúru obyvateľstva vyjadriť cez index starnutia, ktorý

predstavuje pomer poproduktívnej a predproduktívnej zložky obyvateľov. Index starnutia dosiahol v

obci k 30.6.2020 hodnotu 128, čo znamená, že na 100 obyvateľov predproduktívneho veku pripadá

128  obyvateľov  poproduktívneho  veku.  V  porovnaní  s  indexom  starnutia  k  30.6.2015,  ktorý

dosahoval  hodnotu  165,  je  index  starnutia  viac  vyhovujúci,  avšak  je  to  zapríčinené  zmenou

zaradzovania obyvateľov do vekových skupín. 
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V roku 2015 boli do skupiny obyvateľov v poproduktívnom veku zaraďovaní obyvatelia už

od 60 rokov, v roku 2020 sú do tejto vekovej skupiny zaraďovaní obyvatelia až od 65. roku života.

  Graf 3 Veková štruktúra k 30.6.2015 a k 30.6.2020 v obci Klokočov

Zdroj: Matričný úrad Klokočov, vlastné spracovanie

           5.3.      Vzdelanostná štruktúra

Posledné sčítanie obyvateľstva sa na Slovensku uskutočnilo v roku 2011, aktuálne prebieha

sčítanie  obyvateľov,  avšak  nové  štatistické  údaje  budú  zverejnené  až  koncom  roku  2021.

Vzdelanostná štruktúra sa na Slovensku za desať rokov od sčítania v roku 2001 výrazne zmenila

v prospech obyvateľov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním. V obci Klokočov sa tento trend

takisto potvrdil,  v roku 2001 boli  v obci  2% vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov, pri  sčítaní

obyvateľov v roku 2011 ich bolo už 18,5%. I naďalej je však v obci vysoký podiel občanov so

základným vzdelaním.

Tabuľka 10 Vzdelanostná štruktúra

Vzdelanie Počet obyvateľov
Základné 374
Úplne stredné všeobecné 61
Vyššie odborné 12
Vysokoškolské /1.,2.,3. stupeň/ 111
Nezistené 43

 Zdroj:SOBD, 2011
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 5.4. Náboženská štruktúra

K rímskokatolickej cirkvi sa v Klokočove hlási 99,5 % obyvateľov. K iným vierovyznaniam 

sa hlási štatisticky zanedbateľné množstvo. 

Tabuľka 11 Náboženská štruktúra v obci

Cirkev Počet obyvateľov
Rímskokatolická 2228
Pravoslávna 3
Jehovovi svedkovia 1
Kresťanské zbory 7

Zdroj: SOBD, 2011

 5.5.  Národnostná štruktúra

Z hľadiska národnostnej štruktúry je obyvateľstvo jednoliaté. Približne 96% populácie 

v obci je slovenskej národnosti.

Tabuľka 12 Národnostná štruktúra v obci

Národnosť Počet obyvateľov
slovenská 2291
česká 46
poľská 1
moravská 1
nezistená 48

Zdroj: SOBD, 2011

5.6. Kultúrno-spoločenská a športová aktivita obyvateľov obce

Pre kultúrno-spoločenské aktivity nemajú obyvatelia vybudovaný kultúrny dom, k dispozícií

sú len zasadacia a sobášna miestnosť v areáli administratívneho centra obce a priestory školskej

telocvične. 
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V obci Klokočov je počas roka organizovaných viacero kultúrno-spoločenských podujatí

pravidelného charakteru. Na uvedených podujatiach spravidla vystupujú so svojim programom deti

zo  ZŠ  a  MŠ,  spevácky  zbor  obce,  miestni  umelci,  či  pozvaní  umelci  z  okolia.  Podujatia  sa

odohrávajú predovšetkým v areáli  priestorov obecného úradu, zväčša na námestí,  v  priestoroch

školskej telocvične, ale aj na verejných priestranstvách v intraviláne obce.

• Ďeň učiteľov   Obrázok 9 Hodové slávnosti

• Andersenova noc

• Ďeň Zeme

• Ďeň matiek

• Váľanie mája

• Medzinárodný deň detí

• Uvítanie detí

• Hodové slávnosti

• Hasičská súťaž

• Cyrilometodský výstup na Biely kríž     Zdroj: Obec Klokočov, archív

• Vatra vzájomnosti – Konečná

• Ďeň sv. Huberta 

• Ďeň dôchodcov

• Jurinova jeseň

• Turistická výstup za Martinom na bielom koni na Biely kríž

• Privítanie Mikuláša, vianočné trhy

• Valentínsky ples
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 Zo  športových  organizácií  v  obci  pôsobí  od  roku  1976  Telovýchovná  jednota  Slovan

Klokočov. V období od roku 2015 do roku 2019 sa pracovalo na obnove futbalového ihriska na

Kašanke  a  rekonštrukcií  šatní.  Rekonštrukcia  prebiehala  najmä  z  prostriedkov  telovýchovnej

jednoty, obce a sponzorov. Prvý oficiálny futbalový zápas TJ Slovan Klokočov sa na obnovenom

ihrisku konal v máji 2019.

Obrázok 10 Znovu otvorenie futbalového ihriska Kašanka v roku 2019

Zdroj: Obec Klokočov, archív

V obci pôsobí dlhoročne Dobrovoľný hasičský zbor Klokočov, zbor bol založený v roku

1954, v súčasnosti má 49 členov, z toho 18 členov je v zásahovej jednotke. 

Obrázok 11 Slávnostné prevzatie zrekonštruovaného vozidla CAS 32 -TATRA815 v r. 2019

Zdroj: Maroš Bobák photo
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V roku 2018 sa začalo s rozsiahlou rekonštrukciou Hasičskej zbrojnice, v rozsahu nadstavby,

prístavby  a  stavebných  prác.  Väčšina  finančných  prostriedkov  na  rekonštrukciu  budovy  išla  z

rozpočtu  obce,  časť  prostriedkov  bola  získaná  prostredníctvom  dotácie  zo  štátneho  rozpočtu

prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vo výške 30 000 EUR. V roku

2020 sa uskutočnila 3. etapa rekonštrukčných prác, ktorá zahŕňala už iba práce v interiéri, prízemie

interéru bolo tak kompletne dokončené. K dokončeniu interiéru prvého poschodia boli v rozpočte

na rok 2021 vyčlenené finančné prostriedky vo výške 13 000 EUR.

5.7. Domový a bytový fond

Bývanie v obci predstavuje kombináciu prevažne vidieckého bývania /rodinné domy/ a len

v  malej  miere  mestského  bývania  /bytové  domy/.  Sociálna  infraštruktúra  je  dôležitá  pre

uspokojovanie  potrieb  obyvateľstva.  Ponuka  bývania  a  stav  domového  a  bytového  fondu  sú

kľúčovými  faktormi,  ktoré  vplývajú  na  rozvoj  obce  a  sú  predpokladom  napĺňania  jej  obytnej

funkcie. Pre Klokočov je typické kopaničiarské osídlenie, kompaktnejšia zástavba sa vyskytuje iba

v  častiach  Klokočov,  Kornica  a  Hlavice,  kde  má  osídlenie  charakter  voľnej  ulicovej  zástavby.

Charakter  zástavby je značne nesúrodý vzhľadom na použitý materiál  a  tvar  objektov,  ktorý je

závislý  od  obdobia  vzniku  objektov.  Priestorové,  výtvarné  a  architektonické  pomery  obce  sú

ovplyvnené prírodnými podmienkami a spôsobom zástavby.

Graf 4 Prehľad výstavby rodinných domov v obci Klokočov od roku 2009-2020

  Zdroj: Obecný úrad, vlastné spracovanie
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Bytový fond obce sa začal rozšírovať v roku 2012 budovaním nájomných bytových domov.

V obci sa v súčasnosti nachádzajú dva obecné nájomné bytové domy v časti obce Hlavice- Galus.

Prvý bytový dom bol zkolaudovaný v roku 2012 a má 14 bytových jednotiek. Druhý bytový dom

bol dokončený v roku 2016 a pozostáva z 15 bytových jednotiek. Výstavba bytových domov bola

financovaná z poskytnutých úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania. 

V roku 2013 bol  bytový  fond rozšírený vybudovaním nájomného  domu 2x11 bytových

jednotiek v časti Klokočov-Klin, ktorý je v súkromnom vlastníctve.

Obrázok 12 Obecné nájomné byty na Hlaviciach

Zdroj: obecný úrad, archív

Pozitívne  je  možné  hodnotiť  pokles  podielu  neobývaných  domov  v  obci.

Najčastejším dôvodom poklesu neobývanosti domov je, že boli určené na rekreačné účely.

Keďže obec Klokočov má rekreačný charakter,  v  obci  je  záujem aj  o  výstavbu nových

rekreačných domov. Najväčší počet žiadostí o stavebné povolenie so zámerom o výstavbu

rekreačného domu obec zaznamenala v rokoch 2013 a 2015.

Graf 5 Prehľad výstavby rekreačných domov v obci Klokočov od roku 2009-2020

     Zdroj: Obecný úrad, vlastné spracovanie
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5.8. Školstvo

 

V obci sa nachádza materská škola, základná škola, školský klub, školská jedáleň a centrum

voľného  času.  Areál  školy  tvoria  tri  budovy.  V prvej  budove  sa  nachádzajú  učebne,  kabinety,

zborovňa a riaditeľňa,  v druhej budove sa nachádza telocvičňa so šatňami,  umyvárňou a ostatné

učebne. Materská škola a školský klub sa nachádzajú na poschodí druhej budovy školského areálu.

Školská  jedáleň  je  umiestnená  v tretej  budove.  Všetky  budovy  školského  areálu  sú  prepojené

prestrešeným koridorom, ktorý uľahčuje presuny žiakov a zamestnancov medzi budovami hlavne

počas  nepriaznivého  počasia.  Okolo  školských  budov  je  priestranný  oplotený  školský  areál  s

asfaltovým ihriskom a udržiavanou zeleňou. 

5.8.1. Základná škola

V minulosti fungovalo viacero málotriednych škôl. Tie sa nachádzali v miestnych častiach

Rybáre, Riečky, Kornica, Klin, Vrchpredmier, Hlavice a Hrubý Buk. Nevyhovujúce priestory viedli

k tomu, že v roku 1961 sa začala výstavba novej 14-triednej školy s telocvičňou, školskou jedálňou,

dielňami a bytovým domom pre pedagógov. Hlavný pavilón bol slávnostne otvorený 30. novembra

1963 a 3. decembra sa v novej  škole,  ktorej  riaditeľom bol Ján Šperka,  začalo vyučovanie.  Vo

februári 1965 boli dané do užívania aj ostatné pavilóny a dá sa povedať, že škola bola zabezpečená

nielen materiálne,  ale  aj  personálne,  pretože v rokoch 1962-63 začali  prichádzať  na školu  prví

absolventi  Pedagogických  inštitútov.  Na  školu  nastúpilo  11  absolventov.  Migrácia  učiteľov  sa

spomaľovala a učiteľský kolektív sa postupne stabilizoval. Počet žiakov stále narastal a v školskom

roku 1966/67 dosiahol počet 519. V súčasnosti je situácia iná, neustály úbytok počtu obyvateľstva v

obci sa odráža aj na poklese počtu žiakov v škole.

Tabuľka  13 : Počet detí v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

Rok 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/1
9

2019/20 2020/21

Počet žiakov 243 240 224 214 211 204 207 210 203 205 178 169

Zdroj: Základná škola Klokočov
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Základná  škola  v  Klokočove  je  plno-organizovanou  školou  /1.  -  9.  ročník/  s  právnou

subjektivitou. Škola poskytuje vzdelanie ISCED  1 a ISCED 2. Zameranie školy smeruje do oblasti

Jazyk  a komunikácia,  Človek  a príroda,  Matematika  a práca  s informáciami.  Na  II.  stupni  je

posilnené vyučovanie  prírodovedných predmetov t.j. matematiky, biológie a geografie. Aplikáciu,

overovanie  a  hodnotenie  získaných  prírodovedných  poznatkov  zabezpečuje  povinne  voliteľný

vyučovací predmet Prírodovedné aplikácie. 

Všetky budovy areálu prechádzajú postupnými rekonštrukciami a modernizáciou tried. V

roku 2020 bola zriadená nová učebňa informačno-komunikačných technológií v hodnote 21 506,25

EUR.  Finančné  prostriedky  škola  získala  vo  forme  nenávratného  finančného  príspevku  z

Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci projektu: Rozvoj kľúčových kompetencií  žiaka

základnej školy v oblasti informačno-komunikačných technológií. Učebňa je kapacitne zriadená pre

16  žiakov  a  je  vybavená  novým  nábytkom,  vlastným  školským  serverom,  interaktívnym

projektorom s tabuľou, 3D tlačiarňou, zázemím pre učiteľa a 16 notebookmi pre žiakov.

Obrázok 13 Nová učebňa informačno-komunikačných technológií

Zdroj: Základná škola Klokočov
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5.8.2. Materská škola

Materská škola v Klokočove je rovnako zariadenie s  právnou subjektivitou.  Dvojtriednu

materskú  školu  v  obci  navštevuje  od  školského  roku  2013/2014  priemerne  50-60  detí,  iba  s

miernym poklesom počtu žiakov v školskom roku 2016/2017, kedy školu navštevovalo 48 detí.

Tabuľka  14 : Počet detí v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

Rok 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Počet žiakov 39 59 58 53 48 52 57 59 60

Zdroj: Materská škola Klokočov

5.9. Zdravotníctvo

Zdravotnú starostlivosť pre dospelých v obci dlhoročne poskytoval MUDr. Štefan Labuš až

do mája 2018, v období od 31.05.2018 do 30.11.2020 prevzal ambulanciu obvodného lekára pre

dospelých MUDr. Rudolf Michnica. V súčasnosti je obec bez ambulancie obvodného lekára. Za

špecializovanou zdravotnou starostlivosťou obyvatelia  dochádzajú najmä do Čadce a  Turzovky.

V budove bývalých prevádzok sa nachádza už len lekáreň.

V roku  2013  bol  v časti  Hlavice  zriadený  Dom  sociálnych  služieb  s 12  lôžkami,

zrekonštruovaním bývalej materskej školy.  

5.10. Služby občanom

V obci poskytujú svoje služby  maloobchodné zariadenia,  ktoré sú zastúpené viacerými

menšími predajňami potravinárskeho tovaru, rozličného tovaru a vybraného spotrebného tovaru –

domáce a záhradkárske potreby, kvetinárstvo, papierníctvo.

V posledných rokoch postupne majitelia zatvorili alebo prerušili činnosť svojich prevádzok

v centre obce / kaderníctvo, predaj textilu, krajčírstvo/. 
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V obci  je  len  pár  poskytovateľov  pohostinských  a  stravovacích  služieb.  Stravovanie

zabezpečuje v obmedzenom režime len Motel Klokočovan a Drevená dedina - Sudopark, od roku

2019 je otvorená v Ústredí obce pizzeria s donáškou. 

Obecný úrad, matričný úrad a obecná knižnica sú umiestnené v Klokočove – Ústredí v rámci

administratívneho centra obce v dvoch budovách.  Poskytovateľ poštových služieb -  Slovenská

pošta,  a.s.  opustil  priestory  administratívneho  centra  obce  v  decembri  2015,  z  dôvodu

nepostačujúcej výmery priestorov, v súčasnosti Slovenská pošta, a.s. poskytuje služby v prenajatých

priestoroch v budove, ktorá je v súkromnom vlastníctve asi 30 m od Obecného úradu. 

Obec vydáva štvrťročne informačník o dianí  v obci  Obecný list  Obce Klokočov,  ktorý

výchádza  v  náklade  250  ks,  distribuovaný  je  v  obci  zdarma.  Informácie  sú  poskytované  aj

prostredníctvom informačných tabulí  v  obci,  obecného rozhlasu,  obecnej  internetovej  stránky a

sociálnych sieti. 

Rekreačné a ubytovacie služby poskytuje v súčasnosti len Drevená dedina – Sudopark.

Sudopark je jedinečný areál, ktorý tvoria obnovené a aj novovystavené drevenice v pôvodnej osade

Klokočova U Varmusov.  Maximálna kapacita ubytovania je 62 lôžok.  Areál poskytuje wellness

kúpanie v drevom vykurovaných sudoch počas celého roka a mnoho ďalších atrakcií.

Obrázok 14 Drevená dedina – Sudopark

  Zdroj: Drevená dedina - Sudopark
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5.11. Pamätihodnosti obce

Súčasťou kultúrneho dedičstva v krajinnej scenérii Kysúc sú tzv.  „objekty pamiatkového

záujmu utvárajúce prostredie“ tohto regiónu, reprezentované najmä drobnými sakrálnymi stavbami

a votívnymi  objektami  (kaplnky,  kalvárie,  sochy,  kríže  a  zvonice).  Napriek  tomu,  že  objekty

takéhoto  charakteru  väcšinou  nie  sú  zapísané  v  Ústrednom  zozname  pamiatkového  fondu  ani

evidované v Súpise pamiatok na Slovensku – vždy existovali,  prezentujúc  vzťah obyvateľov k

duchovným hodnotám a prírode.

V katastri obce Klokočov ide o nasledujúce objekty:

• Bývalá základná škola v lokalite Hrubý Buk, postavená v roku 1916

• Kaplnka pri studničke postavená v roku 1888 zvaná „V Jelitove“

• Kaplnka vedľa hlavnej cesty v osade Kornica „Za Letoviskami“

• Kaplnka v osade Vrch Predmier na Bielom Kríži

• Zvonica v osade u Pantokov
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Obrázok 15 Zvonica u Pantokov

Zdroj: Internet

Vidiecka pamiatková zóna  "Do Kršle" sa nachádza v svahu na ľavej strane hlavnej cesty

vedúcej  smerom do ČR /pri  osade U Ježíkov/.  Predmetom ochrany vidieckej pamiatkovej zóny

Klokočov osada Do Kršle je jej dobová urbanistická hmotovo-priestorová skladba, 

42

ktorá je výsledkom špecifických podmienok vývoja postupného osídľovania podhorských oblastí

Kysúc od 16. storočia, z obdobia valašskej kolonizácie. Na území pamiatkovej zóny sa nachádzajú

objekty ľudovej architektúry s rôznou kultúrno-historickou hodnotou. 

Objektom  evidovaným  v  Súpise  pamiatok  na  Slovensku  je rímskokatolícky  kostol,

stavaný v rokoch 1918 –1928.  Podľa doteraz známych prameňov príprava a začiatky budovania

kostola boli už v rokoch 1912-1913. Ako uvádzajú dôveryhodné pramene, kostol pôvodne mal byť

dvojvežový, ale neskôr podľa rozhodnutia biskupa Bathanyho sa určilo,  že bude jednovežový a

menší oproti pôvodnému zámeru. Kostol mal byť postavený v Klíne na Marcovom kopci, kde sa v

tom  čase  nachádzal  vyše  300  rokov  starý  cintorín  a  kde  sa  v  priebehu  18.  a  19.  storočia

pochovávalo.  Napriek  výhodnej  polohe  tohto  miesta  z  dôvodu  exhumácie  starých  hrobov  sa

rozhodlo,  že  kostol  bude  postavený  v  osade  Klokočov.  Výstavba  sa  začala,  ale  zakrátko  bola

prerušená pre nedostatok potravín a šíriaci sa hlad. V stavbe kostola sa pokračovalo až v roku 1924.

Vrchári  bez  farárovho  vedomia  zväčšili  základy  na  kostole  oproti  tomu,  ako  bolo  pôvodne  v

plánoch. Piateho novembra 1927 osadili na novom kostole kríž a 28. novembra 1927 vytiahli do

veže nového kostola zvon. Základný kameň Klokočovského kostola Božského Srdca Ježišovho bol
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položený 2. júla 1918, kostol je secesný s neogotickými prvkami a je umiestnený v strede obce. Je

to  trojloďová  stavba  s  výmaľbou  z  roku 1928.  Stavba  má  predstavanú  vežu.  Všetky  okná  sú

mozaikové.  Slávnostná  posviacka  nového  kostola  a fary  sa  konala  21.10.1928  a  vykonal  ju

nitriansky  sídelný  biskup  Dr.  Karol  Kmeťko.  Kostol  bol  zasvätený  Najsvätejšiemu  Srdcu

Ježišovmu. Farnosť Klokočov patrí do Žilinskej diecézy.

Obrázok 16 Interiér Rímskokatolíckeho kostola v Klokočove

Zdroj: Obecný úrad Klokočov
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5.11.1. Revitalizácia priestoru pred kostolom

V  septembri  2017  boli  zrealizované  drobné  úpravy  verejného  priestoru  pred  kostolom.

Cieľom bolo upraviť priestor  a  vybudovať oddychovú zónu,  s  využitím prírodných stavebných

materiálov  a  zelene,  čo  bolo  jedným  z  hlavných  kritérií  pre  získanie  dotácie  zo  Žilinského

samosprávneho  kraja  v  rámci  programu  Regionálny  rozvoj.  Získaná  dotácia  bola  účelovo

poskytnutá  na  nákup  dlažby  z  prírodného  kameňa,  zelene,  obrubníkov  a  štrku  potrebného  k

pokládke kameňa. Všetky práce spojené s úpravou terénu a pokládkou kameňa zabezpečila obec

svojpomocne.  V priestore  pod  krížom na  novovybudovanej  oddychovej  zóne  sú  osadené  nové

lavičky a odpadkový kôš, ktoré boli zabezpečené vďaka sponzorom. 

V súvislosti s úpravou verejného priestoru pred kostolom prebehla aj kompletná rekonštrukcia

poškodeného  vedenia  verejného  osvetlenia  a  rozhlasu.  V  rámci  sponzorskej  činnosti  a  z

prostriedkov farnosti Klokočov boli zakúpené nové stĺpy osvetlenia v historickom prevedení, ktoré

vhodne dotvárajú zrevitalizovaný priestor pred kostolom.

K posledným úpravám, ku ktorým došlo bolo obloženie múrika okolo kríža pred kostolom,

https://sk.wikipedia.org/wiki/1928
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osvetlenie kríža a následná výsadba zelene v tomto priestore. 

Obrázok 17 Oddychová zóna pred kostolom

Zdroj: Obecný úrad

V obci sa nachádza cintorín, ktorého kapacita nieje postačujúca, dom smútku v obci nie je

vybudovaný,  v  okolí  kostola  nie  sú  zabezpečené  parkovacie  miesta.  Celý  areál  si  vyžaduje

dobudovanie a komplexnú revitalizáciu. 
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6. EKONOMICKÁ ŠTRUKTÚRA

Ekonomické činnosti patria medzi základné faktory ovplyvňujúce socioekonomickú úroveň

obce. Klokočov má obytný, rekreačný a poľnohospodársky charakter. V obci sa nenachádza žiadny

podnikateľský  subjekt  s  výrazným  vplyvom  na  ekonomický  rozvoj  obce.  Prevažná  časť

ekonomicky aktívneho obyvateľstva  odchádza  za  prácou mimo obec.  Rozhodujúcu časť  aktivít

uskutočňujú obyvatelia ako drobní podnikatelia. V predchádzajúcom programovom období počas

rokov 2015-2020 až 12 prevádzok so sídlom prevádzky v obci  zrušilo  alebo pozastavilo  svoju

činnosť, pribudli len 3 nové prevádzky. 

Zrušené alebo pozastavené činnosti prevádzok:

Pohostinstvo – Miroslav Tkáčik

Pohostinstvo Hlavice, Gaško – Čedopol
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Potraviny Vrchpremier - Čedopol

Potraviny Klokočov – Anna Polková

Potraviny Klokočov – Pavol Brezina

Potraviny Kornica – Štefan Hruška

Potraviny Hlavice – Milan Dorociak, Olimarket - Veronika Ohrádková

Textil Klokočov – Dagmar Dedičová

Krajčírstvo Klokočov – Jana Foldinová

Kaderníctvo Klokočov – Lucia Skorčíková

Horský hotel Baron Biely Kríž – Gastro Tour, s.r.o. Richard Šamaj

Novovzniknuté prevádzky:

Pizza Luigi – ALONZO, s.r.o. /zatvorená od 1.5.2021/

Potraviny Klokočov – Filip Tvaružek

Potraviny Vrchpredmier – Ján Furdan
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V živnostenskom registri  SR bolo  k  novembru  2020  evidovaných  154  fyzických  osôb-

podnikateľov  a  podnikateľských  subjektov  s  pobytom  v  obci  Klokočov.  Podnikatelia  v  obci

predstavujú predovšetkým skupinu tzv. samozamestnávateľov. Ekonomicky aktívne obyvateľstvo

nachádza  pracovné  príležitosti  prevažne  mimo obce,  najmä  v  oblastiach  lesníctva,  v  rámci

sekundárneho sektora, hlavne v prevádzkach na výrobu rôznych autodielov a náhradných súčiastok,

v  rámci  terciárneho  sektora  /sektora  služieb/  sú  zamestnaní  obyvatelia  obce  prevažne  v

stavebníctve. 

Ekonomika miestnej samosprávy

Podmienky pre vplyv miestnej samosprávy na rozvoj obce určujú tri zásadné faktory:

1. disponibilné finančné prostriedky, ktoré má obec v príjmovej časti rozpočtu,

2. majetok obce, ktorý má vo vlastníctve,

3. kvalita  samosprávneho  manažmentu,  ktorý  rozhoduje  o  využití  majetku  a  o  finančných
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prostriedkoch.

Zo  zákona  o  obecnom  zriadení  a  z  kompetenčného  zákona  vyplývajú  obciam  mnohé

kompetencie,  na  realizáciu  ktorých  je  potrebný  rovnako  majetok  ako  aj  finančné  prostriedky.

Problémom  je,  že  rozhodujúca  časť  činností,  ktoré  zabezpečuje  obec  pre  obyvateľov,  či

podnikateľov má charakter verejných úžitkov (miestne komunikácie, osvetlenie, kultúrne aktivity,

sociálna starostlivosť a i.), ktoré nie sú oceňované. Obec teda nezískava späť do rozpočtu financie

za náklady, ktoré sú spojené s výkonom jej kompetencií v plnom rozsahu, ale len z malej časti.

Finančné hospodárenie miestnej samosprávy

Finančné hospodárenie samosprávy charakterizuje rozpočet obce, konkrétne jeho príjmová a

výdavková časť a narábanie s disponibilnými finančnými prostriedkami. Okrem stálych príjmov,

ktoré zabezpečujú obci dane, a to tak miestne ako i podielové, sa na vlastných príjmoch podieľajú aj

príjmy nedaňové – predovšetkým príjmy z využívania majetku.
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Bežný rozpočet

Bežný  rozpočet  sa  zostavuje  ako  bilancia  bežných  príjmov  a  bežných  výdavkov

vzťahujúcich  sa  k  rozpočtovému  roku.  Bežný  rozpočet  slúži  obci  na  zabezpečovanie  bežného

(každodenného) chodu obce. Ide o príjmy a výdavky, ktoré sa pravidelne opakujú (napr. príjmy z

podielových  a  miestných  daní,  mzdy a  odvody zamestnancov,  nákup  krátkodobého  vybavenia,

náklady  spojené  s  bežnou  údržbou  a  pod.) Bežný  rozpočet  má  obec  povinnosť  plánovať  ako

vyrovnaný (príjmy=výdavky) alebo ako prebytkový (príjmy prevyšujú výdavky).

Príjmy bežného rozpočtu

Bežné  príjmy  obce  sú  tvorené  daňovými  príjmami,  nedaňovými  príjmami  a  poslednú

skupinu tvoria  granty a  transfery.  Z  Grafu 7 vyplýva,  že  najväčší  podiel  z  celkových bežných

príjmov obce predstavujú príjmy vo forme daňových príjmov  (55,50%). Nedaňové príjmy, ktoré
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predstavujú  predovšetkým  príjmy  z  využívania  majetku  a  z  poplatkov  za  odber  pitnej  vody

predstavujú 4,66 % a granty a transfery tvoria 39,85% -ný podiel.

Graf 6 Štruktúra bežných príjmov obce v roku 2020

       Zdroj: obec Klokočov, vlastné spracovanie
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Celkový vývoj príjmov bežného rozpočtu za obdobie rokov 2017-2020 v obci mal rastúci

trend. Najväčší objem finančných prostriedkov obec získava prostredníctvom daňových príjmov. V

rámci miestnych daní obec vyrubuje okrem dane z nehnuteľnosti aj daň za psa, daň za užívanie

verejného priestranstva a daň za ubytovanie. 

Nedaňové príjmy počas  analyzovaného obdobia  vykazovali  klesajúcu tendenciu  do roku

2019  s  výnimkou   roku  2020,  kedy  obec  zaznamenala  mierny  nárast  nedaňových  príjmov,

spôsobený  zvýšeným  vymáhaním  nedoplatkov  v  danom  roku  za  odber  pitnej  vody.  Granty  a

transfery predstavujú predovšetkým príjmy na zabezpečenie prenesených kompetencií.

Tabuľka 15 : Príjmy bežného rozpočtu obce Klokočov za obdobie rokov 2017-2020 (v tis. EUR)

Klasifikácia príjmov 2017 2018 2019 2020 Index 
2020/2017

100 Daňové príjmy spolu 768,10 847,39 934,67 923,03 1,20

z toho 
         Výnos dane z príjmov 681,94 755,72 841,69 822,35 1,21

Daňové príjmy

Nedaňové príjmy

Granty a transfery
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         poukázaný obci

         Dane z nehnuteľností 36,06 40,30 40,03 41,99 1,16

         Miestne dane 2,31 3,86 4,64 3,98 1,72

         Poplatok za  
         komunálny odpad 47,79 47,51 48,31 54,71 1,14

200 Nedaňové príjmy 
spolu

76,67 74,43 71,00 77,45 1,01

z toho
        Z využívania majetku  36,55 37,65 39,95 39,93 1,09

        Administratívne 
        poplatky 4,97 4,14 4,80 3,82 0,77

        Iné nedaňové príjmy 35,15 32,64 26,25 33,70 0,96

300 Granty a transfery 462,39 493,58 653,12 662,76 1,43

z toho
        Sponzorské 0,03 0,19 0 0,34 11,33

        Transfery 462,36 493,39 653,12 662,42 1,43

Bežné príjmy spolu 1307,16 1415,40 1658,79 1663,24 1,27

   Zdroj: obec Klokočov, vlastné spracovanie

48
Výdavky bežného rozpočtu

Tabuľka 16 Výdavky bežného rozpočtu obce Klokočov za obdobie rokov 2017-2020 (v tis. EUR)

Jednotlivé programy 2017 2018 2019 2020 Index 
2020/2017

Plánovanie , manažment, 
administratíva a kontrola

208,59 220,56 274,99 291,92 1,40

Bezpečnosť a ochrana pred 
požiarmi

9,32 8,45 8,07 9,20 0,99

Prostredie pre život 58,88 64,36 57,98 54,53 0,93
Komunikácie a cestná doprava 71,32 117,86 113,26 81,92 1,15
Odpadové hospodárstvo a 
triedenie odpadu

59,52 66,16 137,82 63,67 1,07

Služby občanom 6,16 13,61 12,17 12,11 1,97
Podpora kultúry a športu 11,83 13,10 17,25 7,76 0,66
Vzdelávanie - rozpočtové 
organizácie

683,22 751,95 816,42 848,79 1,24

Sociálne služby 15,8 32,72 50,66 51,43 3,26
Obecný vodovod 32,14 28,93 28,54 28,65 0,89

Bežné výdavky spolu 1156,78 1317,70 1517,16 1449,98 1,25
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Zdroj: obec Klokočov, vlastné spracovanie

Najväčší  podiel  výdavkov v  rámci  bežného rozpočtu  obce  v roku 2020 tvorili  výdavky

spojené  so  školami  a  školskými  zariadeniami  (  58,54%).  Viac  ako  20%  obec  vynaložila  na

administratívu, chod obecného úradu a na výdavky spojené s plánovaním a manažmentom obce.

Viac ako 5% vynaložila obec na správu komunikácií, do odpadového hospodárstva obec vynaložila

viac ako 4% bežných výdavkov.  

Graf 7 Štruktúra bežných výdavkov obce v roku 2020

Zdroj: obec Klokočov, vlastné spracovanie
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Kapitálový rozpočet

Kapitálový rozpočet sa týka tvorby dlhodobých aktivít, čo znamená, že slúži na tvorbu a

zhodnocovanie majetku,  má investičný charakter.  Kapitálový rozpočet môže byť plánovaný ako

prebytkový  (príjmy  prevyšujú  výdavky),  ako  vyrovnaný  (príjmy=výdavky),  ale  môže  byť  aj

schodkový  (príjmy  sú  nižšie  ako  výdavky),  ale  len  za  podmienok  stanovených  zákonom  č.

583/2004 Z.z. O rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších noviel.

Tabuľka 17 Kapitálový rozpočet obce Klokočov za obdobie rokov 2017-2020 (v tis. EUR)

Kapitálový rozpočet 2017 2018 2019 2020

Kapitálové príjmy spolu 0,71 30,00 1,32 25,69

Kapitálové výdavky spolu 96,35 116,29 71,59 35,69

Zdroj: obec Klokočov, vlastné spracovanie

Plánovanie, manažment, 
administratíva a kontrola

Bezpečnosť a ochrana 
pred požiarmi

Prostredie pre život Komunikácie a cestná 
doprava

Odpadové hospodárstvo 
a triedenie odpadu

Služby občanom

Podpora kultúry a športu Vzdelávanie

Sociálne služby Obecný vodovod
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Z tabuľky 17 vyplýva, že počas celého obdobia rokov 2017-2020 obec realizovala investičné

aktivity.  Kapitálové  príjmy,  ktoré  však  obec  získala  vo  forme  kapitálových  transferov  boli

zanedbateľne nízke. V roku 2018 obec získala dotáciu na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice v sume

30  000  eur  a  v  roku  2020  získala  nenávratný  finančný  príspevok  na  zriadenie  novej  učebne

informačno-komunikačných  technológií  v  hodnote  21  506,25  eur  v  základnej  škole.  Ostatné

kapitálové príjmy pochádzajú z  predaja  obecných pozemkov.  Súčasťou rozpočtu sú aj  finančné

operácie,  ktorými  sa  vykonávajú  prevody  prostriedkov  peňažných  fondov  obce  a  realizujú  sa

návratné  zdroje  financovania  a  ich  splácanie.  Za  finančné  operácie  sa  považujú  aj  poskytnuté

pôžičky a návratné finančné výpomoci z rozpočtu obce a ich splátky, vystavené a prijaté zmenky,

predaj a obstaranie majetkových účastí. 

Tabuľka 18 Rekapitulácia rozpočtového hospodárenia za obdobie rokov 2017-2020 (v tis. EUR)

ROZPOČTY 2017 2018 2019 2020 Index 2020/2017

Bežné príjmy spolu 1307,16 1415,40 1658,79 1663,24 1,27
Bežné výdavky spolu 1156,78 1317,70 1517,16 1449,98 1,25
Kapitálové príjmy spolu 0,71 30,00 1,32 25,69 36,18
Kapitálové výdavky spolu 96,35 116,29 71,59 35,69 0,37
Finančné operácie príjmové 42,10 64,52 25,40 34,39 0,82
Finančné operácie výdavkové 67,66 122,40 123,38 138,67 2,05

Zdroj: obec Klokočov, vlastné spracovanie
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Disponibilný obecný majetok a jeho využitie

Majetok  obce  je  dôležitým  nástrojom  rozvoja  obce.  Obec  Klokočov  prevádzkuje

podnikateľskú  činnosť  v  oblasti  vodohospodárenia.  Obec  nemá  zriadené,  ani  založené  žiadne

právnické osoby a tiež obec nemá zriadenú žiadnu príspevkovú organizáciu.

Tabuľka 19 Hodnota a štruktúra aktív obce Klokočov k 31.12.2020

Majetok spolu 4 367 672,50

Neobežný majetok spolu 4 065 705,39

z toho:

Dlhodobý nehmotný majetok 2 120,50

Dlhodobý hmotný majetok 3 576 189,74

Dlhodobý finančný majetok 487 395,15

Obežný majetok spolu 301 251,50

z toho:
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Zásoby 7 452,34

Dlhodobé pohľadávky 7 160,58

Krátkodobé pohľadávky 20 201,82

Finančné účty 250 964,99

Zúčtovanie medzi subjektami VS 15 471,77

Náklady budúcich období 715,61

Zdroj: obec Klokočov, vlastné spracovanie

Tabuľka 20 Hodnota a štruktúra pasív obce Klokočov k 31.12.2020

Vlastné imanie a záväzky spolu 4 367 672,50

Vlastné imanie 2 397 898,56

z toho:

Výsledok hospodárenia r. Súvahy 123 2 397 898,56

Záväzky 1 007 274,87

z toho:

Rezervy 2 780,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS 5 322,28

Dlhodobé záväzky 750 065,82

Krátkodobé záväzky 44 955,42

Bankové úvery a výpomoci 204 151,35

Výnosy budúcich období 962 499,07

Zdroj: obec Klokočov, vlastné spracovanie
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7. ZHODNOTENIE SÚČASNÉHO STAVU OBCE

Zhodnotenie  súčasného  stavu  obce  Klokočov  predstavuje  dôležitý  vstup  a  informačnú

základňu pre tvorbu spracovania stratégie rozvoja obce. Zmyslom hodnotenia je vytvoriť rámcový

prehľad problémových okruhov,  určiť  ich  pôvod,  poznať  hlavné príčiny vzniku a  identifikovať

možné dôsledky. Na základe zhodnotenia bude možné navrhnúť stratégiu rozvoja obce na vopred

stanovené obdobie. 

SWOT analýza obce Klokočov

SWOT  analýza  je  jednoduchá,  výstižná  a  objektívna  charakteristika  silných  a  slabých

stránok obce a jej možných príležitostí a ohrození. Súčasne zahŕňa základné analytické poznatky o

faktoroch,  ktoré je  možné využiť  v prospech rozvoja územia a  faktorov,  ktorým je  potrebné v
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navrhovanej rozvojovej stratégií čeliť, resp. ich eliminovať.

Samotná  SWOT  je  skratkou  4  základných  charakteristík  týkajúcich  sa  hodnotenia

vnútorného prostredia a vonkajšieho prostredia obce:

Silné stránky / S - STRENGHTS / predstavujú  faktory,  ktoré  majú  na  rozvoj  obce  pozitívny

vplyv. Zahŕňajú komparatívne a konkurenčné výhody obce pre rôzne typy rozvojových aktivít. 

Slabé stránky / W - WEAKNESS /  predstavujú faktory, ktoré majú negatívny vplyv na jeho rozvoj

a obmedzujú rozvojové aktivity.

Príležitosti / O - OPPORTUNITIES / tvoria faktory, ktoré plynú prevažne z vonkajšieho prostredia

a môžu rozvoj obce ovplyvniť pozitívne.

Ohrozenia  / T - THREATS / faktory, ktoré negatívnym spôsobom ovplyvnia rozvoj obce. 

Analýza silných a slabých stránok monitoruje súčasný stav z hľadiska vnútorných faktorov

a odhaľuje,  čo  je  v obci  pozitívne  a negatívne.  Silné  stránky  obce  sú  obyčajne  zakotvené

v prirodzených dispozíciách a v konkurenčnej výhode. Slabou stránkou je to, čo obci chýba, alebo

čo sa javí ako nedostatočné v porovnaní s inými. 
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Hospodárstvo a     technická infraštruktúra

Silné stránky Slabé stránky

 strategická poloha pre rozvoj turizmu
 pohraničná oblasť - bezprostredné 

kontakty s obcami Českej republiky
 vysoká lesnatosť územia s kvalitnou 

drevnou hmotou a silným potenciálom v 
lesnom priemysle

 schopnosť hospodáriť v horších 
klimatických a ekonomických 
podmienkach 

 prepojenie obecnej komunikácie na hlavnú
cestnú sieť ( II/484 )

 dostatok pracovnej sily
 verejný vodovod
 čiastočná verejná kanalizácia v obci
 verejné osvetlenie a rozhlas

 nevyhovujúca kvalita cestných 
komunikácií

 možný problém umiestnenia výrobných 
prevádzok

 malý investičný potenciál obyvateľov
 regresívny typ populácie
 nízka frekvencia autobusových spojov,

hlavne cezhraničných
 zlý technický stav mostov a lávok
 nevyhovujúci technický stav obecného 

vozového parku a zariadení 
 chýbajúce chodníky popri cestách 
 nutná modernizácia a rozšírenie obecného 

vodovodu 
 zlý stav obecných budov 
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V porovnaní  s  predošlým programových obdobím,  v obci  bolo  zmodernizované verejné

osvetlenie  a  čiastočne  aj  verejný  rozhlas.  Priebežne  sa  opravovali  miestne  komunikácie

asfaltovaním, vozový park bol obnovený zakúpením traktora, vlečky a posypového zariadenia.

Životné prostredie

Silné stránky Slabé stránky

 región s relatívne kvalitným životným 
prostredím 

 atraktívna prírodná poloha obce
 nenarušená príroda
 legislatívna ochrana prostredia a krajiny; 

územie obce patrí do ochranného pásma 
CHKO Kysuce

 prírodné rezervácie na území 
 zavedená separácia odpadu v obci

 nedisciplinovanosť vo vzťahu k životnému
prostrediu /existencia čiernych skládok, 
pretrvávajúce problémy so separovaním 
odpadu /

 chýbajúci zberný dvor
 chýbajúci plynovod v obci
 nedokončená kanalizácia v obci 
 vykurovanie domácností tuhými palivami 

( znečisťovanie ovzdušia )

Obec vynakladala počas predošlého programovacieho obdobia vysoké úsilie v rámci osvety

separácie odpadu, obstarali sa kompostéry do každej domácnosti z OP KŽP, zakúpila sa vlečka na

zvoz kontajnerov,  vybudovalo  sa obecné kompostovisko v časti  Vrchpredmier.  Obec sa snažila

zredukovať počet kontajnerov v obci a nahradiť ich popolnicami a nádobami na separovaný odpad 

v snahe znížiť náklady obce na odvoz, spracovanie a uloženie zmesového komunálneho odpadu.

Sociálna oblasť, zdravotníctvo a     občianska vybavenosť

Silné stránky Slabé stránky

 prevádzka zariadenia pre seniorov
 lekáreň
 pošta, matričný úrad
 kostol
 základné služby pre občanov
 ZŠ, MŠ, školský klub
 Centrum voľného času
 nájomné byty

 absencia ambulancie lekára pre dospelých
 absencia zubnej ambulancie
 absencia detskej ambulancie
 nedostatok finančných prostriedkov na 

rozvoj sociálnych služieb
 nedostatok kvalitných ubytovacích 

a rekreačných zariadení pre návštevníkov
 stagnácia rozvoja malého a stredného 

podnikania a nedostatok pracovných 
príležitostí

 nedostatočná občianská vybavenosť, 
absencia základných služieb terciárneho 
sektora

 chýba dom smútku
 absencia parkoviska pri cintoríne
 nevyužité priestory budovy býv. kasárni
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 nedostatok komunitných a sociálnych 
služieb a podujatí

 absencia oddychovej zóny pre seniorov 
a ostatné vekové kategórie (možnosť 
vybudovania rehabilitačného zariadenia)

V rámci rozvoja obce je najhorší vývoj práve vo sfére zdravotníctva a sociálnej a občianskej

vybavenosti.  V  uplynulom  programovom  období  ukončili  postupne  poskytovanie  zdravotnej

starostlivosti ambulancií všeobecného lekára pre dospelých lekári MUDr. Štefan Labuš a následne

MUDr.  Rudolf  Michnica.  Nepodarilo  sa  zriadiť  v  obci  zubnú ambulanciu,  ktorá  bola  zahŕnutá

medzi ciele v predošlom programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Klokočov 2015-2020. 

Ďalším vážnym problémom je absencia poskytovania základných služieb, počas predošlých

piatich  rokov  ukončilo  alebo  pozastavilo  činnosť  až  12  prevádzkovateľov,  ktorí  poskytovali

prevažne základné služby občianskej vybavenosti. 

Tento negatívny vývoj  má výrazný dopad na ďalší  rozvoj  obce,  či  už v oblasti  rozvoja

cestovného ruchu, ale hlavne vedie k nespokojnosti obyvateľov obce a môže viesť ešte k vyššej

migrácií naších občanov, pretože počet obyvateľov našej obce má už dlhodobo klesajúcu tendenciu.

Z tohto dôvodu by sa malo vedenie obce zamerať na skvalitňovanie a zatraktívňovanie podmienok

občianskej vybavenosti v záujme zvyšovania životnej úrovne svojich obyvateľov. 

Medzi ďalšie míľniky predošlého programového obdobia, ktoré sa nepodarilo naplniť patrí

nájdenie jednotnej myšlienky využitia budovy bývalých kasárni vo Vrchpredmieri.

Rekreácia, šport a kultúra

Silné stránky Slabé stránky
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 vhodné podmienky pre rozvoj turizmu, 
agroturizmu a rôznych oddychových 
a rekreačných aktivít

 náučný chodník ,,Klokočovské skálie,,
 organizovanie kultúrnych podujatí
 čiastočne zrekonštruovaná HZ
 obecný list
 turistický oddiel
 futbalové ihrisko, klub

 nedostatok kvalitných reštauračných a 
rekreačných zariadení

 chýbajúce cyklotrasy, náučné chodníky
 chýbajúca stratégia rozvoja CR
 potreba vytvorenia koncentrovanej 

športovo-rekreačnej zóny v obci
 nedostatočná starostlivosť o rekreačno-

oddychové zázemie občanov 
 nedostatok voľno časových aktivít pre 

rôzne vekové kategórie obyvateľstva
 chýba kultúrny dom
 slabá propagácia a podpora CR v obci
 nedostatok služieb pre návštevníkov

V porovnaní s okolitými obcami Klokočov výrazne zaostáva v rozvoji cestovného ruchu, v

obci chýba výraznejšia cielená propagácia prírodných krás obce, tradícií, zaujímavostí a atrakcií,

ktoré niesú adekvátne a komplexne premietnuté do stratégie rozvoja cestovného ruchu Klokočova. 

Chýba  podpora  rozvoja  vidieckého  cestovného  ruchu,  pre  ktorý  má  Klokočov  výrazný

predpoklad.  Obec  by mala  výraznejšie  podporovať  miestne  spolky a  skupiny,  ktoré  sa  venujú

tradičným  remeslám  a  folklóru  a  pomôcť  im  s  propagáciou  aspoň  v  rámci  organizovaných

kultúrnych  akcií.  Výrazne  zatraktívniť  obec  môže  vytváranie  partnerstiev  v  rámci  domácej  a

cezhraničnej  spolupráce.  Potrebné  je  aktívne  pracovať  na  budovaní  náučných  chodníkov  a

cyklotrás.  V neposlednej  rade návštevníkom chýbajú základné služby občianskej  vybavenosti  v

obci, v Klokočove sa aktuálne nenachádza žiadne stravovacie zariadenie pre verejnosť.

Analýza príležitostí a     ohrození

Analýza príležitostí a ohrození sa zameriava na budúci rozvoj obce z hľadiska vonkajších

faktorov,  určuje  možnosti  a riziká,  s ktorými  treba  v tomto  procese  rátať.  Príležitosťou  obce  je

pozitívny trend, ktorý môže byť impulzom pre jej ďalší rozvoj za predpokladu, že obec získa zdroje

na jeho realizáciu a bude oň záujem. Ohrozením obce sú akékoľvek nevýhodné trendy alebo smery

vývoja,  a to  na  úrovni  miestnej,  ale  aj  regionálnej  a národnej,  ktoré  ju  v negatívnom  smere

ovplyvňujú.

Syntéza výsledkov SWOT analýzy porovná vonkajšie príležitosti a ohrozenia s vnútornými

silnými a slabými stránkami. Ich kombináciou a prienikom vznikne stratégia ako vyvažujúci faktor,

ktorý uvedie obec do súladu s jej okolím. 
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Príležitosti Ohrozenia

 využitie prírodného potenciálu na rozvoj 
CR

 možnosti získania finančných prostriedkov
z fondov EÚ

 využitie geografickej polohy obce
 využitie aktivity manažmentu obce 

a občanov pre jej rozvoj 
 využitie miestnych atrakcií v CR 
 možnosť rozvoja oddychovej turistiky 

v okolí
 možnosti budovania cykloturistických 

a náučných chodníkov
 rozvoj cezhraničnej spolupráce
 zakladanie mimovládnych neziskových 

organizácií poskytujúcich všeobecne 
prospešné služby

 využitie kultúrnych tradícií
 zvýšiť právne povedomie obyvateľstva 

v oblasti životného prostredia
 existencia priestorov pre zriadenie zubnej 

ambulancie
 podpora záujmových krúžkov zo strany 

obce
 regionálna a cezhraničná spolupráca 

v oblasti kultúry
 lepšie koordinovať a propagovať kultúrne 

aktivity v obci
 rozvoj sponzoringu kultúry
 využiť voľné priestory bývalých kasárni 

 zadlženosť obce, nedostatok financií na 
dobudovanie a rekonštrukciu 
infraštruktúry a rozvojových aktivít

 rast počtu obyvateľov v seniorskej vekovej
kategórii

 nízka využiteľnosť pracovnej sily na 
území obce ( nedostatok pracovných 
príležitostí )

 nízka motivácia obyvateľstva k rozvoju 
podnikateľských aktivít

 vysoký odliv obyvateľov obce za prácou 
mimo regiónu

 nedostatočná regionálna spolupráca
 existencia chránených území (CHKO 

Kysuce) a iné obmedzenia vyplývajúce 
z ochrany prírody (ochranné pásmo môže 
čiastočne obmedziť rozvoj aktivít 
cestovného ruchu v obci)

 pasivita obyvateľov v otázkach rozvoja 
a vyjadrenia názorov 

 potenciálna nízka ochota obyvateľov 
podieľať sa na separácii TKO, nárast 
množstva vyvážaných odpadov

 nedostatočná propagácia kvalít prírodného 
prostredia a kultúrneho potenciálu obce

 finančná náročnosť pri spolufinancovaní 
projektov z fondov EÚ

 zhoršujúci sa stav obecných budov a zlý 
stav vozového parku obce

 zhoršujúci sa stav ŽP v dôsledku 
nadmerného využívania fosílnych palív 
domácnosťami

Ako je možné vidieť zo SWOT analýzy, obec sa potýka s viacerými problémami, ktoré nie

je možné vyriešiť  naraz,  v  dôsledku nedostatočného využitia  prostriedkov z EŠIF v predošlom

programovom období a v dôsledku obmedzených finančných, personálnych a technických zdrojov.

Strategické  plánovanie  rozvoja  obce  sa  preto  zakladá  na  vyselektovaní  a  riešení  prioritných

problémov s prihliadnutím na názory a pripomienky občanov. 
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ČASŤ  B.   STRATEGICKÁ  ČASŤ
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Strategická časť PHSR obce Klokočov obsahuje stratégiu rozvoja obce pri zohľadnení jej

vnútorných  špecifík  a  určí  hlavné  ciele  a  priority  rozvoja  obce  pri  rešpektovaní  princípov

regionálnej politiky, verejnej mienky občanov a hlavne vízie a stratégie rozvoja Slovenska, ktorá

rámcuje implementáciu Agendy 2030.  Pre udržateľný rozvoj Agendu 2030 prijalo všetkých 193

štátov OSN. Agenda 2030 vyzýva na urýchlené kroky na podporu prosperity a zároveň na ochranu

planéty, pričom uznáva, že „ukončenie chudoby musí ísť ruka v ruke so stratégiami, ktoré budujú

hospodársky  rast  a  zaoberajú  sa  rôznymi  sociálnymi  potrebami  vrátane  vzdelávania,  zdravia,

sociálnej  ochrany,  pričom  vytvárajú  pracovné  príležitosti  pri  riešení  zmeny  klímy  a  ochrany

životného prostredia“. 

Proces zostavenia priorít rozvoja SR v programovom období 2021-2027

Na  úrovni  Európskej  únie  bolo  predstavených  niekoľko  podporných  finančných

mechanizmov,  ktoré  majú za  cieľ  sa  efektívnejšie  a  rýchlejšie  vyrovnať  so súčasným obdobím

koronakrízy. Množstvo finančných prostriedkov, ktoré bude určené na podporu rozvoja jednotlivých

území,  je  násobne  vyššie  ako  v  predchadzajúcom plánovacom období  na  roky 2014-2020.  Na

programové obdobie 2021-2027 bude výrazne navýšený balík finančných prostriedkov, k dispozícií

bude približne 12 mld. EUR z Európskych štrukturálnych a investičných fondov. 

Správa  o  Slovensku  2019,  ktorú  zverejnila  Európska  komisia  dňa  27.  februára  2019,

obsahuje  komplexné  makroekonomické  zhodnotenie  SR  s  ohľadom  na  štrukturálne  reformy  a

odporúčané  oblasti  pre  financovanie  z fondov  EÚ  v programovom období  2021  –  2027. Podľa

analýzy Európskej komisie sa Slovensku v súčasnosti ekonomicky darí, ale zaostáva v oblastiach,

ktoré sú kľúčové pre budúci rast a to najmä – kvalita verejnej správy, vzdelávanie,  veda,

výskum, inovácie, vyrovnávanie regionálnych rozdielov a kvalita životného prostredia. 
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Východiskový návrh priorít SR pre politiku súdržnosti na programové obdobie 2021 – 2027 
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Východiskový návrh priorít SR pre politiku súdržnosti na programové obdobie 2021 – 2027

je  výsledkom procesu,  na  ktorom spolupracovala  štátna  správa  so  samosprávou,  neziskovým i

súkromným  sektorom,  ako  aj  s  rôznymi  profesijnými  združeniami.   Dokument  predstavuje

návrh investičných priorít Slovenska v súvislosti s jednotlivými cieľmi politiky súdržnosti na roky

2021 – 2027. 

Cieľ 1: INTELIGENTNEJŠIA EURÓPA – inovatívna a inteligentná transformácia hospodárstva 

 1.1 Rozšírenie výskumných a inovačných kapacít a využívania pokročilých technológií
 
 1.2 Využívania výhod digitalizácie pre občanov, podniky a vlády 

 1.3 Posilnenie  rastu  a  konkurencieschopnosti  malých  a  stredných podnikov,  vrátane  produktívnych  
investícií

 
 1.4 Rozvoj zručností pre inteligentnú špecializáciu, priemyselnú transformáciu a podnikanie – ľudské 

zdroje pre inovatívne Slovensko a EÚ 

Cieľ 2: EKOLOGICKEJŠIA nízkouhlíková EURÓPA  - vďaka presadzovaniu čistej a spravodlivej
energetickej transformácie, zelených a modrých investícií, obehového hospodárstva, adaptácie na
zmenu klímy a prevencie a riadenia rizika - environmentálne udržateľné a nízkouhlíkové Slovensko

 2.1 Zvýšenie energetickej efektívnosti, podpora OZE a zníženie emisií skleníkových plynov 

 2.2 Adaptácia na zmenu klímy, prevencia rizík a odolnosti voči katastrofám 

 2.3 Prechod na obehové hospodárstvo, efektívne využívanie zdrojov a zlepšenie kvality ovzdušia 

 2.4 Zlepšenie kvality vôd a stavu ochrany prírody, biodiverzity a krajiny 

Cieľ 3: PREPOJENEJŠIA EURÓPA  - vďaka posilneniu mobility a regionálnej prepojenosti IKT 

 3.1 Rozvoj udržateľnej, inteligentnej, bezpečnej a intermodálnej siete TEN-T odolnej proti zmene klímy 

 3.2 Rozvoj a podpora udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej  
mobility odolnej proti zmene klímy, vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility 

 3.3 Podpora digitálnej pripojiteľnosti 
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Cieľ 4: SOCIÁLNEJŠIA EURÓPA - vďaka vykonávaniu Európskeho piliera sociálnych práv 
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 4.1 Zlepšenie prístupu k zamestnaniu pre všetkých uchádzačov o zamestnanie, najmä mladých ľudí a  
dlhodobo nezamestnaných a  znevýhodnených skupín na trhu práce,  ako aj  neaktívnych osôb a  
podpora samostatnej zárobkovej činnosti a sociálneho hospodárstva 

 4.2 Modernizácia inštitúcií a služieb trhu práce s cieľom posúdiť a predvídať potreby v oblasti zručností 
a zabezpečiť včasnú a cielenú pomoc a podporu v záujme zosúladenia ponuky s potrebami trhu  
práce, ako aj pri prechodoch medzi zamestnaniami a mobilite 

 4.3 Podpora lepšej rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom vrátane prístupu k starostlivosti 
o deti a závislé osoby vo väzbe na rodovo vyváženú účasť na trhu práce 

 4.4 Zvýšenie kvality a účinnosti systémov vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj ich relevantnosti z  
hľadiska trhu práce s  cieľom podporiť  nadobúdanie  kľúčových kompetencií,  najmä digitálnych  
zručností 

 4.5 Zlepšenie prístupu k inkluzívnym a ku kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a
celoživotného vzdelávania 

 4.6 Podpora aktívneho začlenenia s cieľom podporovať rovnosť príležitostí a aktívnu účasť a zlepšenie 
zamestnateľnosti 

 4.7 Podpora sociálno-ekonomickej integrácie marginalizovaných rómskych komunít (MRK) 

 4.8 Zabezpečenie rovnakého prístupu k zdravotnej starostlivosti vrátane primárnej starostlivosti 
rozvíjaním infraštruktúry 

 4.9 Podpora  sociálnej  integrácie  osôb  ohrozených  chudobou  alebo  sociálnym  vylúčením  vrátane  
najodkázanejších osôb a detí 

 4.10 Riešenie materiálnej deprivácie 

Cieľ 5: EURÓPA BLIŽŠIE K OBČANOM  - vďaka podpore udržateľného a integrovaného rozvoja
mestských, vidieckych a pobrežných oblastí a miestnych iniciatív 

 5.1 Regionálny rozvoj, miestny rozvoj a bezpečnosť 

 5.2 Komplexná podpora rozvoja všetkých foriem cestovného ruchu na základe podpory rozvoja špecifík 
a endogénneho potenciálu regiónov Slovenska 

 5.3 Regióny so špecifickými potrebami 
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V strategickom investičnom pláne tzv.  Partnerská dohoda Slovenskej  republiky pre roky

2021 – 2027, ktorý bol zverejnený 7. septembra 2020, je uvedené, že Slovensko investuje finančné
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prostriedky z EÚ v programovom období 2021-2027 do piatich pilierov: 

1. Inovatívne Slovensko,

2. Ekologické Slovensko pre budúce generácie,

3. Mobilita, doprava a prepojenosť,

4. Sociálne spravodlivé a vzdelané Slovensko,

5. Kvalitný život v regiónoch

Hlavným ukazovateľom pre prideľovanie financií regiónom ostáva HDP na obyvateľa, ale

do hodnotenia pribudli aj nové kritériá vychádzajúce z aktuálnej situácie v Európe. Patrí medzi ne

nezamestnanosť  mladých,  nízka  úroveň  vzdelania,  prijímanie  a  integrácia  migrantov.  Posilnené

budú aj investície do udržateľného rozvoja miest a dôraz na lokálne definované strategické ciele a

aktivity.

Počet fondov sa pre nasledujúce programové obdobie zvýšil, ale všetkých  7 fondov sa má

riadiť  podľa  jednotného  súboru  pravidiel.  Pribudli  Fond  pre  azyl,  migráciu  a

integráciu (AMIF), Fond  pre  riadenie  hraníc  a  víza (BMVI) a Fond  pre  vnútornú

bezpečnosť (ISF).

Z minulého programového obdobia ostávajú fondy: 

• Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR),

• Európsky sociálny fond plus (ESF+),

• Kohézny fond (KF),

• Európsky námorný a rybársky fond (ENRAF)

 
Počas  programového obdobia  2021-2027 bude vytvorený jeden centralizovaný  operačný

program  s  názvom  ,,Operačný  program  Slovensko,,.  Schválená  štruktúra  riadenia  a čerpania

eurofondov v novom programovom období vychádza zo skúseností iných členských krajín EÚ a 

skúseností a poznatkov z predošlých programových období  (2007-2013: 15 operačných programov,

2014-2020: 11 operačných programov). 
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Prieskum verejnej mienky
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Anonymný dotazníkový prieskum bol uskutočnený v termíne od 5.mája 2021 do 23.mája

2021. Elektronický dotazník bol uverejnený na internetovej stránke obce. Cieľom prieskumu bolo

získať spätnú väzbu verejnosti, vyjadrenia a pripomienky k doterajšej práci vedenia obce. Návrhy,

či  nápady  od  občanov  boli  zohľadnené  pri  spracovaní  Programu  hospodárskeho  a sociálneho

rozvoja na roky 2021-2027 a zároveň pomohli potvrdiť alebo korigovať navrhnuté ciele a priority

rozvoja obce. 

Celkový počet  zapojených respondentov bol  72,  z toho 45 žien a  27 mužov.  Z hľadiska

vekovej štruktúry sa najviac zapájali občania od 18 do 35 rokov. 
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V bode číslo 4, na otázku ako sú obyvatelia spokojní so stavom a úrovňou  jednotlivých
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oblastí  rozvoja a infraštruktúry obce, občania odpovedali následovne; 

Najviac  spokojní  sú  s  oblasťou  vzdelávania  a  stavom  verejného  osvetlenia  a  rozhlasu,

naopak  najmenej  spokojní  sú  s  úrovňou  zdravotníckych  služieb,  stavom  miestnych

komunikácií,  s  kultúrnym  vyžitím,  s  možnosťami  športového  vyžitia,  dostupnosťou  a

rozmanitosťou obchodov a služieb. 

Celkovú životnú úroveň v obci obyvatelia hodnotili ako priemernú až podpriemernú ,

ani jeden z respondentov neohodnotil celkovú životnú úroveň bodom 1 - veľmi dobré.

62

V bode číslo 5, respondenti určili tri hlavné oblasti a aktivity, na ktoré by sa malo vedenie
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obce sústrediť v budúcom programovom období;

1. sociálna a zdravotnícka starostlivosť

2. rekonštrukcia miestnych komunikácií

3. dostupnosť služieb v obci

Podľa  prieskumu  obyvatelia  získavajú  informácie  o  činnosti  obecného  úradu  prevažne

prostredníctvom webovej stránky obce a sociálnych sietí.
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Posledné  tri  otázky  boli  otvorené,  respondenti  mohli  napísať  svoje  postrehy,  návrhy,
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pripomienky v súvislosti s rozvojom obce. Vyjadriť s čím sú v obci spokojní a s čím naopak nie sú.

Odpovede sú  rôzne,  podrobný výpis  všetkých  pripomienok a  návrhov v  pôvodnom znení  je  k

dispozícií v prílohach tohto dokumentu.

Podľa výsledkov prieskumu, bola žiaľ  väčšina respondentov  spokojná len s prírodným

prostredím obce. Najviac respondentov vyjadrilo nespokojnosť so stavom miestnych komunikácií

a  chýbajúcimi  chodníkmi  okolo  ciest,  vysoký  podiel  respondentov  je  nespokojných  s  úrovňou

zdravotníctva a absenciou všeobecného lekára v obci. Významná časť respondentov je nespokojná s

celkovou úpravou verejných priestorov a nedostatočným odvozom odpadu. 

Ďalej občanom chýba kultúrne vyžitie, nedostatok poskytovania základných služieb, obec sa

nerozvíja v oblasti cestovného ruchu, chýbajú športoviská, detské ihriská a reštauračné služby.

Výsledky ankety plne korešpondujú s vypracovanou stratégiou obce, návrhy a pripomienky

potvrdzujú navrhnuté ciele a opatrenia nového programového obdobia na roky 2021-2027. 

Hlavné požiadavky občanov minulého programového obdobia 2015-2020

Podľa výsledku prieskumu by sa mala obec sústrediť v budúcnosti hlavne na nasledovné aktivity:

1. Rekonštrukcia miestnych komunikácií
2. Zriadenie zubnej ambulancie v obci
3. Vybudovanie nových ihrísk a športovísk
4. Vybudovanie domu smútku
5. Rozvoj CR ( nové zariadenia, cyklotrasy, chodníky )
6. Rozšírenie kultúrnych podujatí
7. Ochrana prírody a ŽP

Na otázku  „Čo by ste ako prvé zmenili,  keby ste sa stali  starostom/starostkou obce? “  najviac
respondentov  uviedlo  ako  svoju  odpoveď  znovu  opravu  ciest.  Podľa  občanov,  ktorí  dotazník
vyplnili, by do roku 2020 v obci nemali chýbať:

1. Opravené miestne komunikácie
2. Futbalové ihrisko 
3. Viac pracovných príležitostí
4. Dom smútku
5. Parkovisko u kostola + WC
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Rozvojová vízia obce
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Obec  Klokočov  bude  obec  rozvíjajúca  sa  v oblasti  občianskej  vybavenosti,  základnej

technickej infraštruktúry, životného prostredia a ľudských zdrojov v záujme zvyšovania životnej

úrovne  svojich  obyvateľov.  Vízia  bude  obnovením  vytvárania  predpokladov  pre  rozvoj

kultúrnych, spoločenských, telovýchovných aktivít a zachovávania ľudových tradícií v obci. Obec

bude  vyvíjať aktivity v oblasti rozvoja cestovného ruchu. Prostredie v obci bude udržiavané, v

obci sa budú realizovať aktivity pre ochranu prvkov životného prostredia.

 Vízia  prezentuje  predstavu obyvateľov obce o tom,  ako by mala obec  vyzerať  v

dlhodobejšom horizonte. Napĺňaním aktivít a cieľov stratégií sa táto vízia môže postupne napĺňať.

Obyvatelia  v  prieskume  verejnej  mienky  jednoznačne  vyselektovali  ako  najzávažnejšie  oblasti

rozvoja, ktorými sa má vedenie obce zaoberať v nasledujúcom programovom období 2021-2027,

následovné priority: zlý stav miestnych komunikácií, chýbajúci lekár v obci a nedostatok obchodov

a  služieb,  zároveň  apelujú  na  rozvoj  cestovného  ruchu  a  podmienok  kultúrneho  a  športového

vyžitia.

Obrázok 18 Klokočov - časť Hlavice
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Zdroj: https://sk.wikipedia.org

66
 Strategické, špecifické a vecné ciele obce Klokočov

Hlavným potenciálom obce naďalej ostáva rozvoj v oblasti cestovného ruchu a turizmu. Na

rozvoj cestovného ruchu a turizmu sa viaže ďalšie rozšírenie obchodnej siete a služieb (rekreačné,

ubytovacie a reštauračné služby). Obec by mala podporovať takéto aktivity aj z dôvodu, že sa viažu

na  využitie  prírodného  potenciálu  obce  Klokočov.  Základom pre  ďalší  rozvoj  obce  ostáva  tiež

dobudovanie  technickej  a občianskej  infraštruktúry:  rekonštrukcia  miestnych  komunikácií,

rozšírenie  verejného  osvetlenia  a rozhlasu,  vybudovanie  multifunkčného  ihriska  na  Hlaviciach,

vybudovanie  domu  smútku,  kultúrneho  domu,  rekonštrukcia  a  rozšírenie  obecného  vodovodu,

dobudovanie verejnej kanalizácie.

Prostredie v obci bude udržiavané a väčší dôraz bude kladený na environmentálny aspekt.

Vedenie obce by v tomto smere malo spolupracovať so Žilinským samosprávnym krajom, ktorý sa

podľa pripravovaného programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho

kraja  2021+  bude  zaoberať  aj  špecifickými  problémami  na  úrovni  regiónov,  najmä výrazným

zhoršovaním kvality ovzdušia, v dôsledku spaľovania tuhých palív, najmä v severných územiach

kraja /okresy Čadca a Námestovo/, tento problém sa výrazne dotýka aj obce Klokočov. Preto je

adekvátne  aj  znovuotvorenie  plánu  zavedenia  plynofikácie  v  obci.  Zároveň  chce  ŽSK  využiť
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polohový potenciál pohraničných regiónov a prehĺbiť susedské vzťahy s priemyselnými centrami v

ČR a PL. 

V rámci využitia finančných prostriedkov z EŠIF by sa mala obec zamerať v nasledujúcom

programovom  období  2021-  2027  hlavne  na  využitie  projektov  v  environmentálnej  sfére,  k

dobudovaniu  kanalizácie,  rekonštrukcií  obecného  vodovodu,  možnej  plynofikácie  obce,

spracovaniu komunálneho odpadu, atď. V rámci rekonštrukcie obecných budov, by malo vedenie

obce nájsť spoločný konsenzus pre využitie budovy bývalých kasárni vo Vrchpredmieri a rovnako

na rekonštrukciu využiť prostriedky z eurofondov. Rozvojová stratégia obce vychádza z výsledkov

auditu  územia,  komplexných  analýz  hospodársko-sociálnej  situácie,  zo  SWOT  analýzy,

z identifikovaného  rozvojového  potenciálu  a tiež  výsledkov  prieskumu  verejnej  mienky.

Definovanie strategických cieľov v jednotlivých oblastiach hospodársko-sociálneho rozvoja obce je

dôležité z hľadiska naplnenia rozvojových zámerov a priorít obce. 
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Pod strategický cieľ sú zahrnuté priority investičného i neinvestičného charakteru, tie sa môžu

podľa  situácie,  potreby  a finančného  zabezpečenia  dopĺňať  a modifikovať  formou  schválenia

dodatku,  tak ako si  to spoločensko-ekonomický vývoj  v obci  bude vyžadovať.  Strategické ciele

však majú svoju dlhodobú platnosť a ich naplnenie je zárukou budúcej rozvinutej a prosperujúcej

občianskej komunity. 

Definovaním  rozvojovej  stratégie  sa  obec  snaží  odstrániť  alebo  prinajmenšom  zmierniť

identifikované disparity pomocou určených faktorov rozvoja.  Znamená to zaistiť pre obyvateľov

obce Klokočov kvalitné prostredie pre život. Pod kvalitným prostredím si možno predstaviť zdravú

krajinu, ktorú obyvatelia využívajú ako ekonomický nástroj a miesto pre odpočinok a prostredie,

ktoré je  potrebné ochrániť pre budúcu generáciu v rámci  udržateľného rozvoja.  Ku kvalitnému

životu potrebujú obyvatelia fungujúcu technickú a dopravnú infraštruktúru, na ktorej základoch je

možné obec udržať životaschopnou. Okrem toho je pre život v obci potrebná občianska vybavenosť

a služby. Súčasťou kvalitného života je i bohatý kultúrny život, celoročné vyžitie v oblasti kultúry,

športu  a  voľného  času.  Taktiež  je  dôležité  ponúknuť  turistom a  návštevníkom obce  Klokočov

atraktívne miesto pre rekreáciu a trávenie voľného času,  vybudovaním turistickej  infraštruktúry,

ponukou kvalitných a dostupných základných služieb cestovného ruchu, poskytovaním dostatku

informácií a zaisťovaním rady ďalších aktivít, ktoré budú viesť ku rozvoju turistiky v spolupráci so
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všetkými zainteresovanými subjektmi. 

Na  základe  uvedených  skutočností  a  v  zmysle  jednotlivých  národných  a  regionálnych

programov  bola  vytvorená  rozvojová  stratégia  obce  Klokočov.  Jednotlivé  problémy  boli

hierarchizované  a  následne  boli  stanovené   prioritné  oblasti  a  ciele.  Na  základe  analýz  boli

identifikované tri prioritné oblasti:

• PRIORITNÁ OBLASŤ  1 - EKONOMICKÁ: 

OBČIANSKÁ VYBAVENOSŤ, TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA A EKONOMICKÝ  
ROZVOJ

• PRIORITNÁ OBLASŤ  2 - ENVIRONMENTÁLNA:

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A VZHĽAD OBCE

• PRIORITNÁ OBLASŤ  3 - SOCIÁLNA: 

ZDRAVOTNÍCTVO, SOCIÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA A KOMUNITNÝ ŽIVOT
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PRIORITNÁ OBLASŤ  1 - EKONOMICKÁ: 

OBČIANSKÁ  VYBAVENOSŤ,  TECHNICKÁ  INFRAŠTRUKTÚRA  A  EKONOMICKÝ
ROZVOJ

Cieľ  1.1.  Zvýšenie kvality a dostupnosti služieb a občianskej vybavenosti pre

obyvateľov

Opatrenie 1.1.1 Rekonštrukcia miestnych cestných komunikácií

Opatrenie 1.1.2 Rozšírenie VO a VR

Opatrenie 1.1.3 Obnova obecného vozového parku

Opatrenie 1.1.4 Podpora podnikania v obci

Opatrenie 1.1.5 Rekonštrukcia a obnova budov vo vlastníctve obce

PRIORITNÁ OBLASŤ  2 - ENVIRONMENTÁLNA:
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ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A VZHĽAD OBCE

Cieľ  2.1.  Zlepšenie kvality životného prostredia investíciami do odpadového a 

 vodného hospodárstva 

Opatrenie 2.1.1 Modernizácia, rekonštrukcia a rozšírenie obecného vodovodu

Opatrenie 2.1.2 Dobudovanie kanalizácie v obci

Opatrenie 2.1.3 Spracovanie a recyklácia komunálneho odpadu

Opatrenie 2.1.4 Plynofikácia obce

Cieľ  2.2.  Adaptácia na zmenu klímy, prevencia rizík a odolnosti voči povodniam

Opatrenie 2.2.1 Budovanie vodozádržných a odvodňovacích opatrení

 PRIORITNÁ OBLASŤ  3 - SOCIÁLNA: 

ZDRAVOTNÍCTVO, SOCIÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA, KOMUNITNÝ ŽIVOT A CR

Cieľ  3.1.  Zabezpečenie  prístupu k zdravotnej starostlivosti vrátane

 primárnej starostlivosti rozvíjaním infraštruktúry 

Opatrenie 3.1.1 Obnova ambulancie všeobecného lekára pre dospelých

Opatrenie 3.1.2 Zriadenie zubnej ambulancie

Opatrenie 3.1.3 Opatrovateľská služba

Cieľ  3.2.  Posilnenie komunitného života a podmienok pre sebarealizáciu

 obyvateľov

Opatrenie 3.2.1 Vybudovanie multifunkčného ihriska na Hlaviciach a detského ihriska

Opatrenie 3.2.2 Komplexná revitalizácia verejného priestoru pri kostole, parkovisko

Opatrenie 3.2.3 Rozšírenie a úprava cintorína, dom smútku
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Opatrenie 3.2.4 Rozvoj kultúrno-spoločenského života - kultúrny dom

Cieľ  3.3.  Rozvoj cestovného ruchu

Opatrenie 3.3.1 Komplexná podpora rozvoja všetkých foriem cestovného ruchu na základe

 podpory rozvoja špecifík a endogénneho potenciálu regiónu

Opatrenie 3.3.2 Vypracovanie stratégie rozvoja cestovného ruchu obce

Opatrenie 3.3.3 Budovanie cyklotrás, atrakcií, naučných chodníkov v obci

Opatrenie 3.3.4 Regionálna a cezhraničná spolupráca v oblasti cestovného ruchu

Opatrenie 3.3.5 Úpravené a čisté verejné priestranstvá

ČASŤ C.  REALIZAČNÁ ČASŤ

Pre  úspešnú  realizáciu  stratégie  je  nutné  nastaviť  implementačný  rámec,  ktorý  určuje

spôsob, ako majú byť stanovené ciele naplnené. Ciele, priority aj jednotlivé opatrenia sa napĺňajú

prostredníctvom projektov. Preto je nutné každoročne stanoviť si konkrétne aktivity, ktoré sa musia

zrealizovať.  Tieto  aktivity  sa  rozpracujú  v  akčnom pláne.  Akčný  plán  by  mal  byť  každý  rok

hodnotený a aktualizovaný. Pri  tvorbe a aktualizácií  akčného plánu by mali  byť prítomní rôzni

aktéri, minimálne poslanci obecného zastupiteľstva, starosta, podnikatelia, aktívni obyvatela,..

O realizácií jednotlivých aktivít a projektov by mali byť pravidelne informovaní obyvatelia,

týmto bude docielená nielen informovanosť obyvateľov, ale bude posilnená vzájomná komunikácia

a aj propagácia programu rozvoja. 
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ZÁVER

Pripravený  strategický  dokument  Program  hospodárskeho  a  sociálneho  rozvoja  obce

Klokočov  na roky 2021-2027 reflektuje aktuálne potreby obce pre jej ďalší rozvoj. PHSR obce

stanovil strategický rámec, ktorý nadväzuje na ciele politiky súdržnosti, ktoré si stanovila Slovenská

republika v Partnerkej dohode na obdobie 2021-2027. Strategický zámer  sa člení na tri oblasti; a to

hospodársku, environmentálnu a sociálnu. V rámci týchto oblastí si stanovila obec 6 cieľov, ktoré sa

týkajú  dobudovania  a  modernizácie  občianskej  vybavenosti,  sociálnej  infraštruktúry  a  zvýšenia

dostupnosti a kvality služieb; využívanie potenciálu pre zvýšenie pracovných príležitosti v obci a

podporu podnikania; na zatraktívnenie vzhľadu a zlepšenie úrovne odpadového hospodárstva. Jeden

z ťažiskových cieľov v nasledujúcom programovom období bude pre Klokočov rozvoj cestovného

ruchu,  aj  z  dôvodu,  že  tento  cieľ  je  zapracovaný v strategickom investičnom pláne Slovenskej

republiky. 

PHSR obce je potrebné dopĺňať a aktualizovať o nové aktivity podľa rozvoja sektorov a

podľa úspešne realizovaných častí programu rozvoja územia.  
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PRÍLOHY

Prieskum verejnej mienky - Jednotlivé odpovede na otvorené otázky č.7 - č.9 respondentov prieskumu

7. S čím ste v našej obci najviac spokojný/-á?

Škola 2 2.8%

Neviem 2 2.8%

Príroda 2 2.8%

0 2 2.8%

0 1 1.4%

Prívetivosť, ochota pomôcť 1 1.4%

prírodné prostredie, pokojné bývanie 1 1.4%

prírodné prostredie 1 1.4%

Prirodne prostredie 1 1.4%

prírodné krásy 1 1.4%

Príroda 1 1.4%

príroda 1 1.4%

Priroda 1 1.4%

priroda 1 1.4%

Pracovníci obecného uradu 1 1.4%

Pošta 1 1.4%

Osvetlenie 1 1.4%

Ochotu vyriešiť problémy a je vidno , že sa snažia čo najviac niekedy sa nedá ale to sa dá očakávať na koľko 

nie je dosť peňazí a ešte stále je v našej obci dlh , ktorý treba zaplatiť ale už sa to postupne darí ;-)
1 1.4%

Ochota v pandemickej situácii 1 1.4%

Autobusové spojenie 1 1.4%

Ochota pomôcť a vybaviť 1 1.4%

neviem posudit 1 1.4%

neviem 1 1.4%

nespokojný 1 1.4%

najviac s ničim, moderna obec vyzerá uplne inak ..napr Vysoká nad Kysucou 1 1.4%

Lokalita 1 1.4%

Lekáreň 1 1.4%
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krásna príroda 1 1.4%

Kostol, kľudné bývanie 1 1.4%

Kostol 1 1.4%

konečne sa tu niečo robí 1 1.4%

Futbalové Ihrisko 1 1.4%

Farár 1 1.4%

Dostupnosť informácií 1 1.4%

Dostupnost CZ,PL 1 1.4%

No... :) nič sa tu nedeje ani nevieme že máme starostku :) 1 1.4%

separace odpadu 1 1.4%

Prostredie v ktorom zijem 1 1.4%

Skôr nespokojná ako spokojna 1 1.4%

Že tu je svätý pokoj 1 1.4%

Zvládnutie covid testovania 1 1.4%

Zo starostkou keď zavolám je otvorená a snaží sa vyhovieť 1 1.4%

Z ničím 1 1.4%

zimna udrzba ciest 1 1.4%

Z dopravou 1 1.4%

Zbieranie nazoru obcanov, snaha riesit obcianske podnety 1 1.4%

Zber nadrozmerného odpadu 1 1.4%

zavedenie separovaného zberu odpadov, možnosť komunikácie s obcou elektronicky formou mailu 1 1.4%

VZHLAD OBECNÉHO ÚRADA A PRIESTRANSVA PRED NÍM 1 1.4%

Vidno, že sa snažia v našej obci a aj pekne dlh sa zmenšuje . 1 1.4%

Verejné osvetlenie, momentálne aj funkčnosť antig.testovania 1 1.4%

Ústretovosť pracovníčok OU 1 1.4%

Udžba ciest v zimnom obdobi 1 1.4%

s fararom 1 1.4%

Školstvo 1 1.4%

s peknym prirodnym prostredim a lokalitou, s moznostou turistiky 1 1.4%

S neschopnosťou pracovnikov (všetkých) obce. 1 1.4%

škola 1 1.4%

S tým čo ešte v minulosti vybavil Stríž, to sa týka osvetlenia aj ciest 1 1.4%

Starostka 1 1.4%
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S přírodou 1 1.4%

S prostredím 1 1.4%

s prírodou 1 1.4%

Škola a škôlka. 1 1.4%

S ničím 1 1.4%

So získavaním informácii o obci 1 1.4%

S okolitou prírodou 1 1.4%

S ničím 1 1.4%

8. S čím ste v našej obci najmenej spokojný/-á?

Cesty 3 4.2%

0 2 2.8%

žiadny pekný verejný priestor, hrozný priestor pri motely klokočovan s návaznosťou na úrad, 1 1.4%

nedostatok služieb 1 1.4%

nedostatok služieb, športovísk 1 1.4%

nemame lekara 1 1.4%

Neporiadok 1 1.4%

nespokojný 1 1.4%

nič sa tu nerobí 1 1.4%

Najmenej som spokojná so starostkou. Ktorá len naslubuje a nevybaví nič. A s tým že v obci robia len 

problémy nepomáhajú ľuďom ako to bolo kedysi
1 1.4%

Nič sa tu nerobí, pozrite sa na iné obce napr Korňa tam sa stále niečo robí 1 1.4%

Odpad v prirode, spalovanie odpadu obcanmi na zahrade 1 1.4%

Odvoz odpadu 1 1.4%

Podmienky na využitie coľného času detí a mládeže 1 1.4%

Riadenie obce 1 1.4%

Rozbite Cesty ďalej od hlavnej cesty 1 1.4%

S cestami. Bolo by dobré , keby obec sa zamerala na niektoré cesty , ktoré by nerobila s asfaltu ale 

zamerala sa na cestársky betón. Podľa môjho názoru dlhšie vydrží a aj podľa článkov , čo som čítala...má 

to veľa výhod ako asfald. Pravidelne zbieranie vriec na Klokočovskom skalí , kde je posedenie , na koľko 

chodí veľa turistov.

1 1.4%

Obec nemá lekára 1 1.4%

Absencia lekára- čo je nevyhnutnosť! poškodené cesty, minimum autobusového spojenia, absencia opravy 1 1.4%
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pamiatok/turistických častí, služby ľudom minimalne

Málo záujmových aktivít pre deti ale aj pre dospelých 1 1.4%

Kultúrne vyžitie 1 1.4%

Kultura 1 1.4%

Chcelo by to cyklostesku ale chodníky. Bolo by to super a lepšie by sa aj šoférovalo alebo opraviť vlek na 

Hlaviciach je smutné , že chátra a zišiel by sa tu bankomat to by bolo super a veľa ľuďom by to pomohlo a 

aj našim zahraničným susedom, ktorý cez náš prechádzajú ..

1 1.4%

Finančná situácia obce 1 1.4%

dopravné spojenie, zdravotníctvo, stav miestnych komunikácii 1 1.4%

Dopravné spojenie, rozvoj cestovného ruchu, na prihranicnu obec nulová. Reštauračné služby katastrofálna

úroveň-bez priestorov a kvalitného jedla
1 1.4%

Detské ihriská 1 1.4%

Čistota okolo ciest ale obec za to nemôže na koľko si to ľudia robia sami... 1 1.4%

Čistenie priekop v lokalite Hlavice a bolo by dobré nahlásiť 1 1.4%

Cintorín, cesty, kultúrne využitie, zdravotná starostlivosť. 1 1.4%

cesty - nerieši sa budovanie len bezhlavé mrhanie financii, latanie, ktorá po každom daždi vyplaví, začnite 

systematicky budovať cesty v obci hodne 21.storočia. Nutnosť využívať viac rozne dotacie a eurofondy!!!!
1 1.4%

cesty mistni přijezdové abslutně nevyhovujici ani material aspon nic neděláte ,ale daně zvyšujete 

nehorázně
1 1.4%

aké sú upravené miestne komumikácie v katastrofálnom stave 1 1.4%

Absencia zubára 1 1.4%

Lekár viac obchodov kultúra a hlavne deti tie tu nemajú absolútne nič kde by sa hrali a mali nejakú 

perspektívu k športu
1 1.4%

s hromadením odpadu 1 1.4%

s cestami to je hruza, zlý system zvozu odpadu, mizerna motivacia k separovaniu 1 1.4%

slabé pokrytie GSM signálom, slabá dostupnosť služieb, nevyhovujúce športoviská 1 1.4%

Žiadny lekár, žiadne služby, obchody ani vízia rozvoja obce... Sklamanie 1 1.4%

Zo zdravotnou starostlivostou 1 1.4%

Zlý stav obecných ciest. Absoluený nezájem podielať sa na oprave turistických chodníkov a ciest. Napr. 

projekt opravy červenej turiistickej trate na hranici s ČR.
1 1.4%

zlý stav komunikácií do vzdialenějších častí obce 1 1.4%

ze ked nieco ziadame od OU tak nam zvycajne daju odpoved nech si to urobime samimalo 1 1.4%

Zdravotn8ctvo a služby pre dochodcov 1 1.4%

Zdravotnictvo, šport, cintorín, cesty, 1 1.4%
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Zdravotnictvo, cesty,stav cintorina,.... 1 1.4%

Zdravotnictvo 1 1.4%

Zdravotnicke sluzby, telekomunikacne sluzby a infrastruktura 1 1.4%

Z cestami, osvetlením a chýbajúcou zdravotnou starostlivosťou 1 1.4%

Vynášanie odpadov a starostlivosť o úpravu cesty v zime 1 1.4%

Verejný život 1 1.4%

Verejné zastupiteľstvo 1 1.4%

Slabá infraštruktúra obce, absencia chodníkov, sociálnej a zdravotnej staroslivosti 1 1.4%

Vedenie obce 1 1.4%

Športoviská pre deti 1 1.4%

Služby 1 1.4%

služby, zdravotníctvo, platby za odpad, spoje s okolitými obcami aj na Moravu 1 1.4%

S miestnymi komunikáciami a nedostatok zdravotnej starostlivosti a služieb 1 1.4%

S nedostatočným dovozom odpadu(jar, jeseň), cesty, cintoríny 1 1.4%

S ochotou pani Starostky 1 1.4%

Úrovéň riadenia obce 1 1.4%

So všetkým 1 1.4%

so separaciou odpadu. Stojiska na smeti su cista katastrofa, nezabezpecene pred lesnou zverou. Takisto 

cistota ovzdusia skoro cely rok je katastrofalna az alarajmujuca. Dychame tu toxicke spaliny zo starych 

kotlov a z uhlia. Deti sa v tom hraju na ulici a vedla OU sa veselo spaluje. Treba byt ekologicky a nielen 

robit osvetu, ale aj konat ako obec. Takisto kompostery - ludia ich dostali, ale i tak od jari az do jesene 

vydymuju doliny, lebo mokry bioodpad spaluju. A stara prijazdovka v Kornici...

1 1.4%

Stav ciest, chýbajúci lekár 1 1.4%

stav miestnych komunikácii,cintorín 1 1.4%

S triedením odpadu, potom jeho pálením za úradom popri zvyšování cien za odpad, pretože nevieme kde 

inde brať
1 1.4%

S tým, čo som zakrúžkovala 1 1.4%

s vedenim obce, s kulturnym vyzitim, v obci nie je nic pre deti a rodicov na stravenie volneho casu, 

dokonca ani krcma a to je hanba
1 1.4%

stav ciest,dezolatny stav 1 1.4%



PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE KLOKOČOV

9. Čo Vám v našej obci najviac chýba, prípadne uveďte Vaše ďalšie pripomienky, návrhy a požiadavky v 
súvislosti s rozvojom obce:

Lekár 3 4.2%

0 2 2.8%

Zdravotnická starostlivosť, služby 1 1.4%

Chýba nám kultúra viac spoločenských aktivít 1 1.4%

chyba nam napr rozsirenie cintorina, malo upravovany cintorin, obec sa nerozvyja 1 1.4%

chýba  uspokojujúce  pokrytie  GSM  signálom,  chodníky  popri  ceste  v  zastavaných  oblastiach;  slabá

dostupnosť  služieb,  obec  sa  zapája  do  málo  projektov;  navhrujem  účasť  obce  v  programoch

podporujúcich rozvoj infraštruktúry vidieka a pod., navrhujem zvýšiť propagačné aktivity obce hlavne v

oblasti  turistiky  a  prírodného  dedičstva;  navrhujem  nadviazať  kontakty  s  inými  obcami,  napr.  aj  v

zahraničí, vo forme partnerstva, čo by mohlo v budúcnosti prispieť aj k účasti v programoch cezhraničnej

spolupráce realizovaných vo forme partnerstiev, napr. INTERREG CZSK alebo PLSK

1 1.4%

ihriska pre deti, verejne osvetlenie tam kde chyba 1 1.4%

Klokocov ma paradnu polohu, krasnu prirodu, ale vobec nevie vyuzit svoj potencial. Dala by sa hore na

Bielom Krizi  odkupit  Kysuca a tam spravit  rekreacne alebo seniorske zariadenie.  Dalej  je Klokocov

strasne zaspaty kulturne. Ale myslim ozajstnu kulturu nie nejakeho DJa z Hornej Dolnej a kolotocarov :)

Mam  na  mysli  napr.  kino,  filmovy  klub  alebo  kulturny  dom,  kde  mozu  byt  putovne  divadelne  a

babkoherecke predstavenia. Urcite zapracujte na ekologii-nekonci to rozdanim komposterov,vzdelavajte

obcanov,deti v skole,lebo tie smeti a cistota ovzdusia su ozaj otrasne.Ide o zdravie nas vsetkych.Skuste

zapracovat na kotlikovych dotaciach,ekologickom zatepleni budov(nie polystyren),plynovode.Potom som

si vsimla,ze okolo Predmieranky zacina rast velmi invazivna rastlina kridlatka japonska, v obci aj pajasan

zlaznaty, v lesoch napr. bolsevnik obrovsky.Spolupracujte s CHKO,nielen na odstraneni tychto rastlin,ale

aj inych projektoch.Takisto by bol pekny novy turist.okruh po zabudnutych osadach.

1 1.4%

Kultura 1 1.4%

Chýbaju tu veľmi chodníky okolo ciest 1 1.4%

kulturne podujatia,okrem hodov nie je nic 1 1.4%

Kulturné vyžitie 1 1.4%

Kultúrny dom 1 1.4%

Kultúrny dom 1 1.4%

kvalitnejšie služby reštaurácie pri hlavnej ceste 1 1.4%

lekar 1 1.4%

Lekár a mohli by sa zaistiť rozvoz obedov aj 1 1.4%

kulturne vyzitie, ako pre dospelych tak i pre deti, nie je tu nic kde mozno travit volny cas, maximalne tak

v lese, ale to s obcou nema nic spolocne ... ihriska pre deti nie su , chodniky pre mamicky s detmi nie su,

1 1.4%
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parky nie su, lekari takisto nie .... maximalne potraviny ... to je smutne a malo by sa s tym nieco robit ,

ani poriadna kniznica nie je k dispozicii , kultura a vzdelavanie , nula bodov

Bankomat by bola výhoda 1 1.4%

Chodníky, zdravotné a sociálne služby, sportoviská a detské ihriska 1 1.4%

Chodníky, ciklotrasa, cesty, označenie osád, ihrisko,kanalizacia, 1 1.4%

Dom smútku, 1 1.4%

Doktor, služby, 1 1.4%

Doktor ale to viem , že sa na tom pracuje alebo by bolo dobré mať tú zubára...bankomat 1 1.4%

Doktor alebo zubár 1 1.4%

Detské ihrisko, odvoz veľko objemneho odpadu, chodníky, 1 1.4%

Detske ihrisko, kontajnery na triedenie odpadu, kultúrne stredisko, pre mladých ľudí s deťmi žiadna 

možnosť vyžitia...
1 1.4%

Detské ihriská, normálne cesty nie furmanske 1 1.4%

Detské ihriská, chýbajú veľmi nakoľko sa deti nemajú kde hrať. .. a taktiež zdravotná starostlivosť , 

lekár..
1 1.4%

Detské ihriska 1 1.4%

Ďalšie obchody 1 1.4%

Cesty su katastrofálne , osvetlenie žiadne, sportove aktivity, kvalitná separácia odpadu, žiadne služby, 

reštaurácie, propagácia obce, kultúra ,
1 1.4%

centrum obce 1 1.4%

Bolo by dobré , keby si obec postavila sama bytovky, ktoré by prenajímala a za to by dostávala peniaze 

pre našu obec alebo domov dôchodcov na koľko na Hlaviciach je malá kapacita...
1 1.4%

Chodníky, človek s kočíkom sa nemá kam prejsť 1 1.4%

Lekár, ihrisko pre deti, služby 1 1.4%

Lekár a stomatologická ambulancia 1 1.4%

Lekár, kultúrne vyžitie pre deti, turistika, kultúra. 1 1.4%

Riadny a stabilny lekar-i, telekomunikacne siete( kablove rozvody, optika, elektrina), miestne 

komunikacie - kvalita
1 1.4%

rozvoj CR 1 1.4%

rozvoj CR v obci 1 1.4%

Slabé služby, všetko, co som zakrúžkovala 1 1.4%

Služby, cezhraničná autobusová doprava, lekár 1 1.4%

Stav ciest 1 1.4%

Pristupová cesta 1 1.4%
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Športové vyžitie 1 1.4%

Upravené miestne komunikácie, kultúrny dom, zabezpečenie prísneho triedenia odpadu, zdravotná 

starostlivosť-lekár, zubár
1 1.4%

v službach co bylo jedine dobre Pizza Luigi skončila diky podminkám tady již nic neni a cesty katastrofa 

to neni jen o penězich poskytnou material a svepomoci si udělame sami obecny rozhlass neni vůbec 

slyšet u hranice cz

1 1.4%

Výstavba chodníkov, supermarketu a zlepšenie zdravotníctva 1 1.4%

výstavba športovisk pre rekreačný šport,dom smútku 1 1.4%

Zdravotné služby 1 1.4%

Zdravotne stredisko, Workout ihrisko, Livestream obecneho zastupitelstva s verejne pristupnym 

zaznamom napr. cez platformu Youtube, Efektivne vyuzivanie zdrojov(stroje + ludia) nie doprave 

kontajnerov prostriedkami obce(je sice pekne, ze maju pracovnici co robit ale dopravovat cca 20km 

traktorom nieje ekonomicke ani ekologicke), zvysit snahu o cerpanie statnych dotacii a eurofondov tj, 

prekladat viac ziadosti o dotacie hlavne v oblasti kultury a sportu ,

1 1.4%

Tvorba podmienok pre turistický ruch 1 1.4%

Lekár, kultúrne stretnutia občanov, služby, zlé spoje do centra obce a naspäť do miesta bydliska v 

okrajových častiach
1 1.4%

praktický lekár,stomatolg 1 1.4%

Pomoc ľuďom. Opraviť viac ciest, aby boli prístupné. Nie aby si ich ľudia robili sami aby sa vôbec mohli

dostať k domu alebo pozemku.
1 1.4%

Podujatia 1 1.4%

pekné námestie, chodníky, veľa odpadkov v prírode, málo spoločenských aktivít, chýbajúca kanalizácia, 

chýbajúca pitná voda, ihriská pre deti, málo turistických chodníkov - značených
1 1.4%

parkovisko pri kostole požiadať urbar o spoluprácu a od hl.cesty vybudovať parkovisko. Spolupráca a ko 

maju napr. v Korni, kandidivať by mali takí čo sú schopní pre obec niečo robiť, vybaviť... Využiť 

chátrajucu budovu po vojsku vo vrch predmeri napr. socialne byty, nečakať pomym spadne.

1 1.4%

Obchody a doktor 1 1.4%

nový úrad 1 1.4%

nemám žiadne návrhy ani pripomienky 1 1.4%

Málo projektov spolufinancovaných s eurofondov. 1 1.4%

Lepší stav ciest, menšie poplatky pre tých čo odpad triedia, kultúra, oživenie obce tak aby zaujala a viedla

k cestovnému ruchu
1 1.4%

Lekár, služby, športoviská, obchody, byty, všetko tu chýba... Naša obec je lákavá len prírodou. Ak niekto 

na vedenie obce nemá tak nech sa toho radšej vzdá!
1 1.4%

Lekarska starostlivosť 1 1.4%
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Lekár, potraviny, posedenie pre rodiny z deťmi, park z detskými preloezkami 1 1.4%

Lekár, oprava ciest/ a keď zakladne atribúty 21.storocia budú splnené tak hocčo co by prilákalo turistov 

ako napr. V korni.. lebo vidíme vôkol že sa to dá/ a toto je tu len výsmech
1 1.4%

praktický lekár, kultúrne a športové podujatia 1 1.4%
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