
História obce 
 
 
Vznik obce  
Medzi najstaršie osady horných Kysúc patrí Turzovka /1598/, ktorej súčasťou bol aj Klokočov /v minulom období/. 
Začiatkom 50-tych rokov 20. storočia to bola najväčšia obec vo vtedajšej Československej republike. Vzhľadom k 
tomu bola Turzovka 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 
 
Prvé voľby 
V prvých komunálnych voľbách, ktoré sa konali 16.05.1954, si občania Klokočova zvolili svojich prvých 
funkcionárov MNV. Prvým predsedom MNV v Klokočove sa stal Jozef Kubošek, za námestníka predsedu 
/podpredsedu/ bol zvolený Pavol Koiš a tajomníkom sa stal Jozef Stopka. Novozvolené vedenie obce ostalo však 
ešte v Turzovke, pretože v novovzniknutej obci neexistovala vhodná budova. Po mesiaci sa úrad MNV presťahoval 
do Klokočova a prvou "úradovňou" MNV sa stal dom Emílie Korčekovej. 
 
Výstavba obce po jej vzniku 
Autobusová doprava bola už zavedená a ďalej sa rozširovala do všetkých častí obce. Podobne tomu bolo aj s 
telefónnymi linkami, ktoré fungovali od roku 1952. Elektrifikácia obce začala v novembri 1957, kedy Energetické 
rozvodové závody Žilina začali vyhotovovať projekty. Rozsiahlejšia výstavba obce sa započala po roku 1956. 
Prvou v poradí bola budova požiarnej zbrojnice, do ktorej bol umiestený aj úrad MNV, poštový úrad, knižnica, sála 
pre spoločensko-kultúrne podujatia a predajňa mäsa. Najmä vďaka občanom bola budova daná do užívania v 
roku 1958. Z ďalších obecných aktivít to boli najmä výstavba a oprava ciest do osád, skládka pre umelé hnojivá, 
lávky, mostíky, vodovody. Veľká rozloha katastra obce i jeho členitosť si vyžadovala vysoké vklady do jej 
budovania a celkového rozvoja. Hlavný dôraz sa kládol na výstavbu objektov infraštruktúry /obchody, 
pohostinstvá, školy/.  
Z ostatných akcií to bol predovšetkým televízny vykrývač na Javorovej /r. 1975/, futbalové ihrisko, lyžiarsky vlek 
na Hlaviciach /výstavba 1986/, cesty a priepusty. Práce na dopravných komunikáciách boli vzhľadom na časté 
"záplavy" dažďov najčastejšou úlohou pre ďalšie vedenie obce - predsedov MNV Františka Hroša /funkčné 
obdobie od 01.03.1969 - 10.02.1985/ a Františka Hutyru /funkčné obdobie 11.02.1985 - 31.12.2002/, tajomníkov 
Mateja Šamaja a Františka Jančíka.  
V roku 1973 bola prestavbou domu Cisárikovcov z Turzovky vybudovaná prevádzka VDI Okrasa. Hlavnou náplňou 
závodu bolo šitie uterákov, utierok, stolových prestieracich súprav či plážových ležadiel a zhotovovanie obalového 
materiálu. Výrobné družstvo invalidov /VDI/ Okrasa ukončila prevádzku v 90-tych rokoch 20. storočia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

 
Pomenovanie obce Klokočov sa odvodzuje od slova klokoč, pod ktorým sa  
rozumejú jednak krovité rastliny, rastúce na skalách, najmä divé ruže, jednak 
bublanie variacej sa alebo vyvierajúcej vody. Z tohto pohľadu je erb obce Klokočov 
hovoriaci jednak motívom ruží, ale aj motívom vody, ktorá sa však heraldicky opisuje 
ako zvlnená pažiť, resp. zvlnená päta štítu. S ohľadom na heraldické pravidlá erbovej 
tvorby, podľa ktorých je potrebné v erbe klásť kov na farbu, či farbu na kov, je 
vzhľadom na obsahovú náplň erbu najvhodnejšie sfarbenie: ruže strieborné so 
zlatým stredom a kališnými lístkami. Stopky a listy prirodzené, t.j. zelené, skalné 
kamenné gule strieborné a zvlnená pažiť zelená, korešpondujúca s farbou listnatých 
stopiek. Štítové pole je červené, čo je najvýznamnejšia erbová farba, vyskytujúca sa 
v štátnom znaku i erbe hlavného mesta. 
 
 

 
 
Obec Klokočov  jeho časti a vzdialenosť do centra obce: 
 
1. Klokočov ústredie 
 
2. Kornica - 300 m 
 
3. Rybáre - 4 km 
 
4. Riečky - 3 km 
 
5 Podjavorová - 6 km 
 
6. Javorová - 8 km 
 
7. Klín - 2 km 
 
8. Vrchpredmier - 3 km 
 
9. Hlavice - 4 km 
 
10. Hrubý Buk - 7 km 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Štatistické, sociologické, demografické údaje: 

 

Sociálna analýza 

Základné demografické charakteristiky 

Obec Klokočov z demografického hľadiska patrí medzi stredné obce a momentálne 
má 2579 obyvateľov, čo predstavuje mierny pokles oproti predchádzajúcim obdobiam. 
Rozloha katastrálneho územia je 51 170 833 m2 t.j. cca. 51170 ha, čo predstavuje 51 



obyvateľov na km2 (hustota obyvateľstva). 

Tab.- Prehľad počtu obyvateľov r. 1991,2001 (zdroj. ŠÚ SR) 
 

 

 
 
Tabuľka- Demografia ( 31.12.2005) 
 
Počet obyvateľov k 31.12. spolu 2631 
muži 1 307 
ženy 1 324 
 

 
Počet živonarodených spolu 29 
muži 17 
ženy 12 
Počet zomretých spolu 30 
muži 15 
ženy 15 
Celkový prírastok ( úbytok) obyv. spolu -2 
muži -5 
ženy 3 
Počet sobášov 8 
Počet rozvodov 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z dlhodobého hľadiska obec Klokočov zaznamenáva pokles počtu obyvateľov. 
Vzhľadom na polohu obce a možného rozvoja predpokladáme trend mierneho nárastu, vďaka 
migrácií obyvateľstva z mestských do vidieckych sídiel. 
Vývoj počtu obyvateľov 

 
 
 
 
 
 

Ukazovateľ SĽDB 1991 SODB 2001 
Obyvateľstvo spolu- počet 3 022 2 728 
muži- počet 1 561 1 357 
Ženy- počet 1 461 1 371 
Osoby ekonomicky aktívne spolu - 1 308 
muži - 742 
ženy - 566 
Pracujúci spolu - 865 
muži - 548 
ženy - 317 
Domy spolu 1 119 1 024 
Trvalé obývané domy spolu 833 755 



 
 
 
Veková štruktúra obyvateľstva. 
Obec sa vyznačuje nižším podielom obyvateľstva v predproduktívnom veku (0 – 14 
rokov) a vyšším podielom v poproduktívnom veku (ženy 55+, muži 60+ rokov). Podľa 
sčítania osôb, domov a bytov v roku 2001 žilo v Žilinskom kraji 20,4% osôb 

v predproduktívnom veku, 62,2% v produktívnom veku a 17% v poproduktívnom 

veku. Vývoj v obci v porovnaní s celokrajským priemerom je nepriaznivý. 
V produktívnom veku prevláda mužská populácia. Veková štruktúra podľa pohlavia je 
charakteristická pre vidiecku populáciu na Slovensku. Index starnutia v roku 2004 je 129,9. 
Na jedného mladého, predproduktívneho obyvateľa pripadá v obci Klokočov 1,3 obyvateľa 
v poproduktívnom veku (dôchodcu), t.j. obyvateľstvo v obci postupne stárne. Trend vývoja 
porovnaním oproti obdobiam od roku 1991 (zdroj ÚP obce Klokočov a ŠÚ SR) sa vyznačuje 
postupným poklesom predproduktívneho veku v prospech produktívneho resp. 
poproduktívneho veku. 

 
Tabuľka- Demografia (31.12.2004) 

 
Počet  obyvateľov k 31.12. spolu 2631 

muži 1 307 

ženy 1 324 

Predproduktívny vek (0-14) spolu 465 

Produktívny vek (15-54) ženy 677 

Produktívny vek (15-59) muži 885 

Produktívny vek (55+ Ž, 60+M) spolu 604 

 

Vekové zloženie obyvateľstva podľa pohlavia k 31. 12. 2005 (zdroj ŠÚ SR) 

 
Pohlavie 

muži ženy spolu 

Priemerný vek 36,78 40,82 38,81 

    

Štruktúra ( počet )    

0-14 224 228 452 

15-59M/54Ž 875 675 1 550 

60+M/55+Ž 197 410 607 

 

 

Obec Klokočov má prestarlý charakter o čom svedčí aj počet seniorov v počte 416 

Obyvateľov vo veku nad 62 rokov 



 

 
 
Prehľad počtu seniorov nad 62 rokov žijúcich v obci Klokočov 
Zdroj prehľadu štatistika OÚ Klokočov / r. 2008/  
 
 
 
 
 

Prehľad počtu seniorov nad 62 rokov 

65- 69 rokov 97 
70- 74 rokov 90 
75- 79 rokov 90 
80- 84 rokov 45 
85- 89 rokov 33 
90 a viac rokov 5 
SPOLU 360 

 
 
 
Podiel osôb potrebujúcich pomoc pri sebaobsluhe podľa miery závislosti 
 
 
 
 

Miera závislosti 

Vek osoby %  závislých 
osôb celkom 

% minimálne 
závislých 

% ľahkej 
závislosti 

% strednej 
závislosti 

% ťažkej 
závislosti 

65- 69 rokov 3%   2,91 os. 1,5%   1,45 os. 1,5%   1,45 os. - - 
70- 74 rokov 7%   6,30 os. 3%   2,7 os. 2%   1,8 os. 2%       1,8 os. - 
75- 79 rokov 10,5%   9,45 os. 4%   3,6 os. 3%   2,7 os. 3%       2,7 os. 0,5%     0,45 os. 
80- 84 rokov 15,5%   6,98 os. 6,5%   2,93 os. 4%   1,8 os. 4%       1,8 os. 1%        0,45 os 
85- 89 rokov 27%   8,91 os. 9%      2,97 os. 8%   2,64os. 8%       2,64 os.    2%        0,66 os. 
90 a viac rokov 80%   4 os. 20%     1 os. 20%   1os. 20%     1 os. 20%      1 os. 
SPOLU           38,55 os            14,65 os.          11,39 os.             9,94 os.             2,56 os. 
 
 
 
 
 
 

2. Popis a analýza existujúcich zdrojov: 
 
Zdravotníctvo:  
 
 V obci je zriadená samostatná ambulancia praktického lekára / súkromná / 
 
Lekáreň a výdaj liekov /súkromná / 
 
 
 
Školstvo:  
 
Obec je zriaďovateľom plnoorganizovanej Základnej školy Klokočov - ústredie 
(ročníky 1.-9), a Materskej školy. ZŠ navštevujú takmer výhradne žiaci z obce Klokočov. 
Škola realizuje vysokú úroveň záujmovej činnosti žiakov (počítačová miestnosť,...) ZŠ má 
právnu subjektivitu. Areál školy sa sklady s 3 pavilónov. V prvom pavilóne sa nachádzajú 
učebne kabinety, zborovňa a riaditeľňa. Druhý pavilón je telocvičňa so šatňami a umyvárňou 
(drevodielňa a kovodielňa). V treťom pavilóne je školská jedáleň- kuchyňa a elokovaná 
trieda materskej školy. Ku škole patrí aj polyfunkčná športová plocha s atletickými dráhami, 



ktorá sa dá variabilne využiť. Na ploche sa dá hrať malý futbal, volejbal, basketbal, hádzaná, 
tenis,... Počet žiakov je mierne klesajúci s očakávaním pre šk. rok 2007/2008 276 žiakov 
(zdroj MŠ SR). 
 
Vývoj počtu žiakov (zdroj MŠ SR): 
 
 
Školský rok 2006/07 05/06 04/05 02/03 
Počet žiakov 281 285 286 300 
 
 
 
CVČ riaditeľ Mgr. Ladislav Dorociak: 
 

ODDELENIE JAZYKOVÝCH A KLUBOVÝCH AKTIVÍT: 

- Biblický krúžok vedie p. uč. Smrečková 

- Jazykové hry vedie p. uč. Valčuhová 

- Pečenie a varenie vedie p. uč. Kasáková 

- Medovníkové pečenie vedie p. uč. Mudríková 

- Prírodovedný krúžok vedie p. uč. Kadura 

- Matematicko-fyzikálny krúžok vedie p. uč. Banetková 

- Matematika hrou vedie p. uč. Banetková 

- Krúžok anglického jazyka pre starších žiakov vedie p. uč. Vavrincová 

- Zdravotnícky krúžok vedie p. uč. Bieliková 

ODDELENIE JAZYKOVÝCH A KLUBOVÝCH AKTIVÍT: 

- Biblický krúžok vedie p. uč. Smrečková 

- Jazykové hry vedie p. uč. Valčuhová 

- Pečenie a varenie vedie p. uč. Kasáková 

- Medovníkové pečenie vedie p. uč. Mudríková 

- Prírodovedný krúžok vedie p. uč. Kadura 

- Matematicko-fyzikálny krúžok vedie p. uč. Banetková 

- Matematika hrou vedie p. uč. Banetková 

- Krúžok anglického jazyka pre starších žiakov vedie p. uč. Vavrincová 

- Zdravotnícky krúžok vedie p. uč. Bieliková 

ODDELENIE UMELECKÝCH AKTIVÍT: 

- Tanečný krúžok starších žiakov vedie p. uč. Mudríková 

- Tanečný krúžok mladších žiakov vedie p. uč. Janešíková 

- Recitačno-dramatický krúžok mladších žiakov vedie p. uč. Mudríková 

- Recitačno-dramatický krúžok starších žiakov vedie p. uč Valčuhová 

- Spevácky krúžok vedie Mgr. Kamil Lieskovský – administrátor 

ODDELENIE ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT: 

- Jazdeckú turistiku vedie sl. Marčeková 

- Chovateľský krúžok vedie sl. Marčeková 

- Krúžok športových aktivít vedie p. uč. Dorociak 

- Florbal vedie p. uč. Dorociak 

- Stolnotenisový krúžok vedie p. uč. Dorociak 



- Futbalový krúžok vedie p. uč. Dorociak 

- Krúžok karate vedie p. uč. Dorociak 

- Turistický krúžok vedie p. uč. Stuchlíková 

- Krúžok zjazdového lyžovania vedie pán Pavol Polka 

- Strelecký krúžok vedie p. uč. Kopecká 

- Krúžok CO športu vedie p. uč. Kopecká 

- Basketbalový krúžok vedie p. uč. Sučíková 

- Atletický krúžok vedie pani Kopecká 

 

Školský klub 

Školská jedáleň 

Materská škôlka 

Kultúra a šport: 

Ihrisko pre futbal pri ZŠ 

Knižnica 

Telocvičňa 

Vybrané služby: 

 

V obci sa nachádza kaderníctvo, krajčírska dielňa, cukráreň  kvetinárstvo, čistiareň 

Predajňa potravinárskeho tovaru 

Predajňa zmiešaného tovaru 

Predajňa nepotravinárskeho tovaru 

Penzión 

Chatová osada 

Ekonomická analýza 

 
Ekonomická štruktúra 

 
Klokočov má obytný, rekreačný a poľnohospodársky charakter. Na ekonomickom 
rozvoji sa podieľajú viaceré podnikateľské subjekty. V obci sa nenachádza podnikateľská 
firma s výrazným vplyvom na ekonomický rozvoj obce. Prevažná časť ekonomicky 



aktívneho obyvateľstva obce odchádza za prácou mimo sídla. 

Vzhľadom na polohu obce možno predpokladať ekonomický rozvoj v oblasti 

služieb (turistika, agroturistika, ubytovanie,...). 

Zoznam zamestnávateľských a podnikateľských subjektov pôsobiacich v obci 

Pohostinstvá: 

  

Bufet Banetka Klokočov – Riečky 

Pohostinstvo Klokočov - Klín č. 384 Miroslav Tkáčik 

Pohostinstvo Klokočov - Hlavice č. 1171 Anna Čečotková 

Pohostinstvo u Gaška Klokočov - Hlavice č. 1178 František Čečotka, Čedopol  + potraviny 

Pohostinstvo Kasino Klokočov- Hrubý Buk č. 984 František Čečotka, Čedopol + potraviny 

  

  

  

Potraviny: 

  

Potraviny - MIA Klokočov Klokočov č. 962 Anna Polková a Emília Furdanová 

Potraviny Klokočov č.1170 Pavol Brezina 

Potraviny Klokočov č. 80 Anna Stopková- prevádzka zrušená 

Potraviny Klokočov- Klín Širik 

Potraviny Pohostinstvo Klokočov - Hlavice č. 1171 Anna Čečotková 

Potraviny Klokočov- Kornica Hruška 

Potraviny Klokočov - Kornica č.1169 Šuríková 

Potraviny Klokočov - Hlavice č. 1179 Milan Dorociak 

Potraviny vo Vrchpredmieri, Čedopol 



  

Ostatné: 

  

Stravovanie a ubytovanie: Motel Klokočovan ŠP-Invest,s.r.o. Klokočov č. 1134 Šperková 

Horský hotel Baron Klokočov - Biely Kríž č. 1185 Pavol Šamaj, Gastro tour 

  

Súkromné prevádzky: 

  

Kamenárstvo BELKO: Klokočov- Hlavice, Rieka 1022 

Elektro-stavebnomontážne práce Klokočov č. 1102 Pavol Polka 

Píla Klokočov - Hrubý Buk František Čečotka, Čedopol 

Drevo-lesy s.r.o. Turzovka Prevádzka Klokočov - Riečky 

Kaderníctvo Klokočov č. 962 Katarína Kontríková 

Marco - Pavol Marec Turzovka 222 Prevádzka Klokočov 

Stolárstvo R.Cudrák Turzovka, Vyšný Koniec 102 Prevádzka Klokočov – Riečky 

Centík - Malík Alojz, Klokočov 962 

Kvetinárstvo - Renáta Balašová, Klokočov 962  

Textil - SEKÁČ - Rudinská Helena, Klokočov 962 

Cukráreň KLÁRA, Tabačíková Jarmila 

Textil: Textil Klokočov č. 1164 Anna Šamajová 

 
 
Miera nezamestnanosti a ekonomicky aktívnych osôb 
 
K 31.12.2006 na území obce Klokočov bolo vykazovaných Ústredím práce soc. vecí a 
rodiny 1259 ekonomicky aktívnych osôb (EAO). Od roku 2004 (1325 EAO) sa celkový počet 
osôb, zapojených do pracovného procesu, znížil o 66 osôb a aj podiel na celkovom počte 
obyvateľstva sa znížil. Rozhodujúci vplyv na vývoj EAO má veková štruktúra obyvateľstva. 
Miera nezamestnanosti v porovnaní s priemerom v okrese je vyššia. Trend vývoja (pozitívny) 
je porovnateľný s vývojom v regióne. Po roku 2006 sa predpokladá zníženie počtu osôb v 
produktívnom veku a nárast osôb v poproduktívnom veku, a tým dochádza k poklesu 
celkového počtu ekonomicky aktívnych obyvateľov. 



 
 
Obyvatelia obce Klokočov  využívajú tieto možnosti zamestnania: 
 

- prostredníctvom rôznych prevádzok  ktoré sú už spomínané v predchádzajúcej  časti tohto dokumentu 
a to v Ekonomickej analýze a vybraných službách  
- v zdravotníctve 
- v školstve 
- v susediacich obciach a mestách 
- v okresnom meste 
- vo veľkej miere v Českej republike nakoľko obec Klokočov leží na Slovensko- Moravskom pomedzí 
- podľa možnosti aj v zahraničí ako sú  Rakúsko, Írsko a iné štáty EU.  

 
 
 
 
V roku 1928 bol v obci postavený kostol najsvätejšieho srdca Ježišovho. 
 
Vidiecka pamiatková zóna Klokočov osada Do Kršle zaujme jej dobovou 
 
urbanistickou hmotovo-priestorovou skladbou, ktorá je výsledkom špecifických podmienok 
 
vývoja postupného osídľovania podhorských oblastí Kysúc od 16. Storočia, ako dôsledok 
 
valašskej kolonizácie. Jedná sa o najmä o vrstevnice využívané na pestovanie obilnín a 

pastvu dobytka. 

 
Pamätihodnosti a turistické zaujímavosti: 
 
Skalné gule. Technicky sa jedná o guľovité odlučnosti v skalnom masíve. Nachádzajú 

sa v prírodnej rezervácii Klokočovské skálie. 

Národná prírodná rezervácia Malý Polom 

Vidiecka pamiatková zóna Klokočov osada Do Kršle 

 

 

 

 

Poskytovanie sociálnych služieb  

- strava v podobe obeda na požiadanie obyvateľov zo školskej jedálne /Klokočov, Hlavice/ 
 
- obec vykonáva dohľad nad človekom s fyzickou a psychickou poruchou 
 
- obec vykonáva osobitného príjemcu občana, ktorý nevie hospodáriť s finančnými prostriedkami 
 
- obec má jedného bezdomovca, ktorého sa podarilo umiestniť v DD a DSS pre dospelých v Turčianskych Tepliciach 
 
- obec navštevuje 1x ročne najstarších občanov v obci 
 



obec navštevuje 1x ročne občanov, krotí sú umiestnení v domovoch dôchodcov 
 
- obec každoročne organizuje stretnutie seniorov – občanov nad  62 r. 
 
- organizuje každoročne uvítanie detí do života 
 
 v obci je zavedených 13 opatrovateľských služieb, ktoré vykonáva 11 opatrovateliek 
 
- poskytuje prístrešie občanom, ktorí sa ocitli v krízovej situácii, bez prístrešia /vyhoreli/ 
 

 

 

V obci ďalej pôsobia: 

Dobrovoľný hasičský zbor tento okrem svojej činnosti je nápomocný obyvateľom pri zimných či letných 

kalamitách 

Poľovnícky zväz- Poľovný revír: Klokočovský, Korňanský, Olešňanský a Bíla- Klokočov 

Urbár 

Folklórna skupina klokočovských  žien 

 

 

3. Popis a analýza existujúcich potrieb a želaní obyvateľov v oblasti 
 
 
 
Popis a analýzu existujúcich potrieb sa podarilo OZ PSI Javorníky  získať vďaka priamemu pôsobeniu  
 
komunitného konzultanta v teréne.  
 
Popis a analýza potrieb sa nachádza v zápisniciach z jednotlivých stretnutí komunitného konzultanta s cieľovými  
 
skupinami ako i zo zápisnice  z verejného stretnutia komunitného konzultanta, obyvateľov obce a starostu ako  
 
štatutárneho zástupcu. 
 
Popis a analýza potrieb  zo stretnutia občanov obce s komunitným konzultantom zo dňa 17.04.2008 

 
 

• rozvoj cestovného ruchu, zriadenie informačného centra 
• oživenie oblasti Biely Kríž ktorý bol v minulosti  zmámim turistickým miestom 
• oživenie miestneho folklóru , súborov a tradícií 
• obci chýba kultúrny dom ktorý by slúžil na rôzne kultúrno-spoločenské udalosti 
• domov sociálnych služieb, alebo Denný stacionár s možnosťou trvalého ale 

i dočasného ubytovania seniorov, kde by sa mohli zriadiť aj iné formy sociálnych 
služieb ktoré obyvatelia potrebujú nakoľko obec je prestarla a lazovitá 

• výstavba bytovky ktorá by mohla vyriešiť bytovú otázku mladých rodín 



•  vybudovanie cyklotrasy  
• vyznačenie rôznych turistických chodníkov  
• presné vyznačenie trasy pre motorkárov 
• v priestoroch pred OÚ by bolo potrebné vybudovať oddychové miesto vo forme 

parku 
• úprava futbalového ihriska 
• vybudovanie ubytovacích priestorov v dreveniciach kde by bolo možné vyskúšať 

si život našich predkov, s vybudovaním starých vstavaných pecí, studňou na dvore 
a prispôsobiť život životu našich predkov 

• obci chýba miesto na stanovú oblasť 
 
 
 
 
Popis a analýza potrieb z verejného stretnutia občanov obce, komunitného 
konzultanta a starostu obce ako štatutárneho zástupcu zo dňa 19.09.2008 
 

• zrekonštruovanie objektu bývalých priestorov Základnej školy v lokalite Hlavice 
pre účely slúžiace seniorom, speváckemu zboru Klokočovskych žien 

•  vybudovanie detského ihriska 
• úprava priestorov pred OÚ do podoby akéhosi námestíčka ako i zrekonštruovanie 

budovy OÚ  
 
 

• rozvoj turistického ruchu 
• vyriešiť značkovanie zložitej križovatky nakoľko autobusové spoje v obci premávajú 

v troch rôznych smeroch a nie je jednoduché človeku neznalého prostredia správne sa 
zorientovať  

• zrekonštruovať a zmodernizovať autobusové zástavky  
 

• vybudovať novú škôlku pre menšie deti 
 

• oprava futbalového ihriska 
 

• v priestoroch budovy OÚ zriadiť miestnosť s verejne prístupným internetom 
 

• návrh na preskúmanie verejnej mienky  využitia priestorov  budovy bývalej ZŠ 
v lokalite Hlavice nakoľko je nevyužitý a budova chátra 

 
 
4. Predstava budúcnosti sociálnych služieb a predstava budúcnosti rozvoja 
obce- stanovenie priorít a cieľov rozvoja služieb 
 

• vybudovanie objektu  Komunitné centrum sociálnych služieb  
• ihrisko 
• vybudovanie námestia a rekonštrukcia budovy OÚ 
• modernizácia a rekonštrukcia  25 autobusových zastávok 
• vyriešenie  zložitého označenia smerov autobusových spojov  

 



 
 
 
 
 
 
Rozpracovanie prioritnej potreby pre obec Klokočov 
 
 
Bod 1./ 
Rekonštrukcia objektu v lokalite Hlavice 
 

 
Komunitné centrum sociálnych služieb slúžiace ako: 
 
Priestor pre opatrovateľskú službu 
Opatrovateľská prepravná a sociálna služba 
 

 
Obec Klokočov má pre tento účel v lokalite Hlavice objekt bývalej ZŠ ktorého je obec 
Klokočov vlastníkom. 
 Nakoľko sa obec z demografického hľadiska môže definovať ako prestarla snahou vedenia 
obce bude vybudovať také zariadenie ktoré by slúžilo jednak na trvalé umiestnenie  
obyvateľov ktorí to z dôvodu svojho zdravotného stavu nevyhnutne potrebujú  ako i cestou 
tohto objektu poskytovať obyvateľom obce také služby ktoré nebudú obyvateľov  obce 
vytrhávať z ich prirodzeného prostredia, ale budú im podľa potrieb poskytované priamo v ich 
domoch. 
Realizáciou tohto zámeru by sa v obci čiastočne vyriešila aj otázka  niekoľkých pracovných 
miest. 
 
 
Získanie  finančných prostriedkov:  

• cestou  napísania projektu pre tento účel 
• cestou VÚC- podpora a partnerstvo 
• získaním finančných prostriedkov od MPSVaR 
• získaním finančných prostriedkov prostredníctvom Nadácie socia 

 
 
Obec pri realizácií rekonštrukcie objektu má k dispozícií drobných živnostníkov z oblasti stavebníctva 
, stolárstva ako i pomocných prác ktorí by sa mohli spolupodieľať na tomto zámere. 
 
Bod 2./ 
Ihrisko 
 
Obec pokračuje s vysporiadaním pozemkov pod ihriskom, znovu sa bude uchádzať 
o pridelenie finančných prostriedkov pre rozvoj kultúry a športu na vybudovanie tribúny, 
opravu šatní, oplotenia ihriska. 
 
Bod 3./ 
Vybudovanie námestia a rekonštrukcia budovy OÚ 



 
V súčasnej dobe objekt realizuje spracovanie štúdie vybudovanie námestia, nakoľko v ROP je 
momentálne výzva na získanie finančných prostriedkov. 
 
Bod 4.a 5. / 
Modernizácia a rekonštrukcia autobusových zastávok v obci 
 
Obec má 19 autobusových zastávok, ktoré nutne potrebujú rekonštrukciu, modernizáciu, 
prípadne výmenu týchto zastávok. Obec bude na základe výzvy postupne realizovať 
modernizáciu aj z vlastného rozpočtu.  
Treba doriešiť v centre obci počet zastávok, keďže ich je 4, čo sa týka len centra obce,  bude 
zvolané spoločné stretnutie so SAD, kde by sa mali tieto zastávky riešiť, nakoľko je 
neprehľadný spôsob odchodu a príchodu spojov, či už v smere do Hlavíc, Turzovky 
a Kornice. 
 
 
 
 
 

5. Časový plán postupu prác 
 
Po vzájomnej dohode vedenia obce ako účastníka komunitného plánovania a poslancov sa ako časový  
 
plán postupu prác na programovacie obdobie roku 2008- 2013 stanovili  termíny stretnutia kde sa bude  
 
diskutovať o postupe a realizácií Komunitného plánu a to 1x ročne v termínoch: 

 
 
Júl 2009 
Júl 2010 
Júl 2011 
Júl 2012 
Júl 2013  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Spôsob akým budú jednotliví účastníci na miestnej úrovni zapojení do 
vytvárania a uskutočňovania komunitného plánu 
 
 
Jednotliví účastníci Komunitného plánu môžu počas celého programovacieho obdobia  
 
vstupovať do  
 
Komunitného plánovania a to nasledovným spôsobom: 
 



- písomnými návrhmi / za prijatie návrhov zodpovedná pani Brezinová Martina pracovník OÚ  /  
- ústnou formou podania svojich potrieb a návrhov  ktoré bude  písomne zaznamenané a po 

prehodnotení následne doplnené do Komunitného plánu / za prijatie zodpovedná pani 
Brezinová Martina pracovník OÚ / 

- účasťou  obyvateľov obce na verejnom stretnutí  / za vyhlásenia termínu a miesta stretnutia vo 
verejnom rozhlase zodpovedná pani / Brezinová Martina pracovník OÚ / 

- za sociálnu oblasť v Komunitnom  pláne / zodpovedná pani Fujaková Vlasta pracovník OÚ/ 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Uvedenie praktických dôvodov pre ktoré sa bude Komunitný plán meniť: 
  

 
- ak sa zmenia priority potrieb ktoré boli v minulom období stanovené jednotlivými cieľovými 

skupinami 
- podľa získania finančných prostriedkov určených na konkrétne potreby 
- ak sa vyskytnú nové návrhy ktoré by prispeli k zlepšeniu životnej úrovne obyvateľov obce 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Spôsob, akým bude komunitný plán sledovaný, vyhodnocovaný a prípadne 
menený 
 
 
Starosta ako štatutárny zástupca obce spolu s obecným zastupiteľstvom  jeden- krát ročne  
 
v stanovenom termíne uvedenom v bode 5 Komunitného plánu- Časový plán postupu prác na  
 
stretnutí  Obecného zastupiteľstva prehodnotia realizáciu Komunitného plánu. 
 
Zápis z tohto stretnutia bude zverejnený zrozumiteľnou a dostupnou formou obyvateľom obce  
Klokočov a to: 
 
V obecných novinách obce Klokočov  
 



Na internetovej stránke obce Klokočov 
 
Na tabuli pre verejné oznamy v priestoroch  Obecného úradu 
 
K nahliadnutiu u starostu obce Klokočov 
 
Komunitný plán  sa môže počas celého obdobia realizácie meniť a to ak sa 2/3 zástupcov  
 
účastníkov  
 
Komunitného plánu dohodnú na jeho zmene môže sa zmeniť z dôvodu miestnych potrieb ktoré  
 
po zmene prispejú k zlepšeniu životnej úrovne obyvateľov obce. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 


