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Milí Kloko čovčania! 
 
Dostáva sa Vám do rúk nové číslo nášho miestneho 
informačníka. Predpokladáme, že naše periodikum 
Obecný list, ktoré  sme znovu obnovili v roku 2015 ste 
si obľúbili, a JE i naďalej BUDE pre Vás zdrojom 
informácií zo života našej obce. Redakčná rada 
Obecného listu Klokočov ďakuje všetkým čitateľom, 
ktorí tento informačník v minulom roku odoberali. 
Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti novú poštovú 
schránku, ktorá sa nachádza v budove bývalých 
prevádzok na prízemí pri lekárni Paracelsus. Táto 
schránka je vytvorená špeciálne pre Vás občanov 
a môžete do nej vhadzovať svoje pripomienky, návrhy, 
nápady. Pomôže to i nám redaktorom, aby sme 
uspokojili Vašu informovanosť v čo najväčšej miere. 
Dúfame, že vzájomná spolupráca bude trvalá. 
 

Redakčná rada 
 
 
Z rokovania Obecného zastupiteľstva  Obce 
Klokočov konaného dňa 29.01.2016 vyberáme: 
 
Obecné zastupiteľstvo: 
-berie  na  vedomie správu o plnení uznesení ako 
informatívnu 
-berie na vedomie správu o činnosti hlavného 
kontrolóra Obce Klokočov za rok 2015 
-schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra obce na I. polrok 2016 s úpravou 1. NFK na 
základe uznesenia: Kontrolovať oprávnenosť 
výdavkov, príjmov a daňových dokladov OÚ – ich 
úplnosť štvrťročne – dokončenie kontroly za rok 2015 
2. Kontroly vykonané z vlastného podnetu, na základe 
poznatkov hlavnej kontrolórky zistených pri výkone jej 
činnosti 
-berie na vedomie odstúpenie zástupcu Mgr. Pauly 
Pápolovej zo Správnej rady TKO Semeteš k schvaľuje- 
zástupcu Veroniku Haferovú do Správnej rady TKO 
Semetešn.o. 
-schvaľuje  Dodatok č. 13 k Zmluve č. 5/2006 o 
dodávke a odbere tepla, uzavretej v súlade s § 19 ods. 2 
zák. č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike. 
BIOMASA, Kysucký Lieskovec, združenie 
právnických osôb, pre rok 2016;  schvaľuje - splátkový 
kalendár k Zmluve č. 5/2006 o platbách za odobraté 
teplo pre rok 2016 
-schvaľuje  Päťročný  plán  prevencie  na roky  2016 – 
2020 /DHZ Klokočov/                                                    

-schvaľuje členov DHZ Klokočov, ktorí budú vykonávať 
preventívne protipožiarne kontroly v RD a ostatných 
objektoch fyzických osôb: Štefan Valčuha st., František 
Žilka, Peter Stopka, Ján Mudrík, Ľubomír Valčuha, Jozef 
Holinec, Milan Valčuha, Štefan Valčuha ml., Ján 
Horčičák, Vladimír Polka, Ján Hruška 
-berie na vedomie správu o činnosti kultúrneho strediska a 
obecnej knižnice ako informatívnu 
-berie na vedomie žiadosť o odpustenie poplatku za KO – 
Božena Hrtúsová, bytom Frýdek Místek. Žiadosťou sa 
bude OZ zaoberať po dedičskom konaní po zosnulom 
Miroslavovi Bernátovi. 
-schvaľuje  preplatenie finančných prostriedkov v sume 
208,40 € na základe žiadosti, formou zníženia nájomného 
nájomcovi bytového domu na Hlaviciach, p. Henriety 
Koleňákovej, trvale bytom Vyšný Koniec, Turzovka 
-súhlasí  s  umiestnením stávkovej kancelárie firmy 
SYNOT TIP, spol. a.s., Továrenská štvrť 1467/24, 059 51 
Poprad – Matejovce v prevádzke Pohostinstvo Výčap, 
Hrubý Buk 984, 023 22 Klokočov na dobu 1 rok - do 
31.12.2016 
 
Stav neuhradených faktúr - zhrnutie: 
k 31.12.2014 bola suma neuhradených faktúr    
118.413,37 € + voda 9.476,72 € spolu : 127.890,09 € 
k 21.01.2016 sa suma neuhradených faktúr znížila  na 
59.805,88 €,  čiže celkové zadĺženie obce sa darí 
znižovať, pričom prioritou zostáva úhrada faktúr z 
predošlých období, kde je reálna hrozba exekučného 
vymáhania zo strany veriteľov. Čo sa týka splátkových 
kalendárov - uhradené sú všetky splátkové kalendáre z 
predchádzajúcich období. 
 
Rekapitulácia v číslach: 

   16.3.2015     22.5.2015     31.7.2015     21.9.2015     21.11.2015    22.1.2016 

 

rok 2012      7147,65         4.485,09        4.485,09          4.485,09        4.485,09   4.485,09 

rok 2013    10329,61   4.018,52     3.224,56           3.147,53       3.147,53    2.842,53 

rok 2014     69009,60        42388,68     27.838,77         26.460,42     26.327,95   23.910,05 

spolu           86486,86        50892,29     35.548,42          34.093,04     33.960,57   31.237,67 

 

rok 2015   18232,35  14997,11    31.031,69          35.494,31      35.780,28   28.568,21 

SPOLU   104 719,21      65889,40    66.580,11        69.587,35       69.740,85    59.805,88 

 

 Biomasa    20.287,56  19287,56    14.818,22       7.402,22       3.694,22              0 

 

VODA neuhradené faktúry k 

 16.3.2015      22.5.2015          31.7.2015           21.9.2015 21.11.2015     22.1.2016 

 9.476,72        6.006,21             4.762,46            1.610,09    1.170,42               0 
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Momentálne obec nemá schválený rozpočet na rok 
2016 z toho dôvodu  musí podľa zákona dodržiavať 
rozpočtové provizórium. Počas rozpočtového 
provizória má samospráva zákonom o rozpočtových 
pravidlách  limitovanú výšku mesačných výdavkov  na 
1/12 celkových výdavkov predchádzajúceho roka.  
Takýto režim umožňuje obci zabezpečiť 
v obmedzenom rozsahu len bežné výdavky na chod 
úradu, rozpočtových a príspevkových organizácií. 
Kapitálové výdavky, investície do rekonštrukcií 
a zveľaďovania verejného majetku, ako aj prípadne 
plánované navýšenie bežných výdavkov samosprávy 
na zlepšenie chodu organizácii sa nerealizujú. 
V provizóriu nemôže samospráva začínať nové 
investičné akcie ani čerpať na ne eurofondy.  
 
Účasť poslancov na 9. zasadnutí Obecného 
zastupiteľstva obce Klokočov dňa 29. 1.2016: 
 
Prítomní: Vlasta Kašíková, Jana Foldinová, Monika 
Jarošová, Pavol Čagaľa, Róbet Vlček, Jozef Gacho 
Ospravedlnení: Ľuboš Stríž, Ing. Radoslav Zajac, 
Pavol Dedič 
 
Úplné znenie uznesení, všeobecne záväzných 
nariadení, ako aj zvukový záznam a zápisnica zo 
zasadnutia Obecného zastupiteľstva sú k dispozícií na 
internetovej stránke obce a  v kancelárii knižnice. 
Rokovania OZ sú verejné. 

Poplatky v obci 
Dňa 27.11.2015 bolo schválené VZN o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za KO na rok 2016, na 
základe ktorého obec vyberá nasledujúce poplatky: 
Druh pozemku Hodnota 

pozemku 
Ročná sadzba v 
% 

Orná pôda 0,1035€/m² 0,4% 
TTP 0,0235 0,4% 
Záhrady 1,85 0,4% 
Lesné pozemky 0,08 0,4% 
Vodné plochy 0,08 0,4% 
Zast.plocha a 
nádvoria 

1,85 0,4% 

Stavebné 
pozemky 

18,58 0,3% 

Ost. plochy 1,85 0,4% 

 
Druh stavby Ročná sadzba dane €/m² 
Stavby na bývanie 0,066€ 
Chaty 0,33€ 
Garáže 0,199€ 
Priemyselné stavby 0,660€ 
Stavby na ostatné 
podnikanie 

0660€ 

Ostatné stavby 0,099€ 
Byty 0,132€ 

 
Miestne dane  
Daň za psa 3,50 € 
Daň za užívanie verejného 
priestranstva 

Podľa využitia priestoru od 
0,50 € do 1,70 €/m² 

Poplatok za vodu 0,73 €/m³ + ročný 
prenájom za vodomer 4,98 
€ 

Poplatok za komunálny 
odpad 

17,20 €/osoba 

 
                                               Redakčná rada 

 
ODPAD 
 

V dnešnej dobe odpad produkuje každý človek. 
Dokonca, už keď sa dieťa narodí, produkuje odpad  
(jednorazové plienky). Dennodenne z našich domácností 
vyhadzujeme odpad a bohužiaľ do jednej nádoby – v obci 
Klokočov ide hlavne o kontajnery. V obci ich máme 43  
kusov. Po obci neustále nechávame kontajnery obstavané 
starým nepotrebným nábytkom, televízormi, sporákmi, 
skrátka všetkým, čo už v domácnostiach nepotrebujeme 
a tento odpad nachádzame aj v kontajneroch. Obec 
Klokočov poskytuje 2 x ročne službu, prostredníctvom 
ktorej sa občania môžu tohto nepotrebného 
veľkoobjemového odpadu zbaviť. Tým, že sa 
veľkoobjemový odpad nachádza v kontajneroch, sa 
zbytočne  navyšuje frekvencia vývozov kontajnerov, čím 
samozrejme stúpajú aj náklady na vývoz. Obec sa toto 
snaží eliminovať tým, že pracovníci OÚ Klokočov 
spoločne s VPP pracovníkmi robia pravidelne obhliadku 
kontajnerov po celej obci. Niekedy sa veľkoobjemový 
odpad  z kontajnera vybrať dá, ale niekedy je už veľmi 
zahádzaný ostatným odpadom. Pracovníci zároveň upracú 
aj okolie kontajnerov a všetok odpad dovezú na Ávii za 
budovu miestnych prevádzok, kde sa tento odpad ďalej 
triedi, aby sa tým ušetrili náklady na odpad. Prejdú však 
dva týždne a situácia sa opakuje zas. Preto žiadame 
všetkých, či už občanov s trvalým pobytom alebo 
občanov, ktorí  v našej malebnej obci vlastnia dom na 
rekreačné účely, aby rešpektovali pravidlá nakladania s 
odpadom a v čo najväčšej miere využívali tieto 
veľkoobjemové zvozy a zbavili sa tak nepotrebného 
odpadu!  Nedovoľme, aby našu obec odpad pohltil 
a chráňme si ju pre naše ďalšie generácie! 
 Prečo obnosené šatstvo končí zbytočne 
v kontajneroch? Obec poskytuje občanom možnosť sa 
bezplatne sa zbaviť obnoseného šatstva, prostredníctvom 
zberu, ktorý sa koná 2x ročne.  Toto šatstvo bezplatne 
zbiera organizácia Pomocný anjel, ktorá poskytla do obce 
aj zberné nádoby na obnosené šatstvo a textil. Z dôvodu, 
že sa tieto kontajnery nevyužívali efektívne, firma sa 
rozhodla tieto nádoby z obce odobrať. Dôvodom bola aj 
skutočnosť, že sa v nich často krát nachádzali veci, ktoré 
tam nepatrili – dokonca sa v nich našla aj uhynutá sliepka! 
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Všetok odpad z domácností v konečnom 

dôsledku končí na skládke odpadu. Musí na skládke 
skončiť všetok odpad? Mnoho z nás si určite kladie 
otázku: „ A prečo vlastne separovať?“ Čo sa deje 
s odpadom ďalej? 

Za minulý rok bolo v našej obci vyvezených 
166 ks kontajnerov, 7881 ks popolníc. Čo sa týka 
odpadu: komunálny odpad 595,48 t a 
veľkoobjemový odpad až 61,62 t. Aj keď množstvo 
odpadu z roka na rok stúpa, veľmi nás teší, že sa 
zvýšilo množstvo separovaného odpadu, o čom sme sa 
presvedčili hlavne v druhom polroku  2015. Teší nás, 
že koše na plasty a sudy na sklo sa osvedčili a občania 
sa zapojili do separovania.   

Za rok 2015 boli náklady na vývoz v sume 
59.665,17 € a poplatok za odpad, ktorý sa mal od 
občanov vybrať,  bol predpísaný v sume 40.142,97 €. 
Obec, za rok 2015, doplácala na odpad 19.522,20 €. 
Z toho dôvodu musela obec pristúpiť k  nie veľmi 
populárnemu opatreniu voči občanom, a to k navýšeniu 
poplatku za komunálny odpad na sumu 17,20 € na 
osobu. Na skládke TKO Semeteš sa od 1.1.2016  
zvyšovala aj suma skládočného na 27 € bez DPH 
z pôvodných 21 € bez DPH.  

Uskladnenie odpadu na skládke je spoplatnené. 
Podľa nového poplatku – poplatok za uloženie odpadu 
je 27 € bez DPH/ tona odpadu. Za rok 2015 bolo na 
skládke, za obec Klokočov, uskladnených 595,48 t 
odpadu + k tomu poplatky za uloženie odpadov podľa 
zákona NR SZ 17/2004 Z.z.  a ostatné poplatky 
týkajúce sa manipulácie kontajnera, vývozu 
separovaného zberu,.......... 

Správnym triedením môžeme náklady na 
vývoz odpadu znížiť. Vďaka dôkladnejšiemu 
separovaniu prispievame aj k čistejšiemu životnému 
prostrediu, šetríme prírodné zdroje surovín 
a energie a hlavne redukujeme množstvo odpadu na 
skládke.  Separovateľné zložky odpadu nemusia 
končiť spoločne s ostatným komunálnym odpadom 
v kontajneroch. Tým, že sa  separovateľné zložky 
odpadu ako aj veľkoobjemový odpad nebudú 
nachádzať v kontajneroch, ostane v ňom miesto na 
odpad, ktorý tam skutočne patrí, a tým sa zníži aj 
frekvencia vývozu kontajnerov, čo má za následok 
zníženie nákladov na vývoz odpadu. 

  
 Úsek odpadového hospodárstva 

 
 

 
 
 
 
 

Na slovíčko s  Romanom Koniarom – predsedom 
TJ Slovan Klokočov 

Roman Koniar  je 35 – ročný 
mladý muž, je ženatý a je otcom malého syna. Už ako   
20-ročný sa začal venovať futbalovej trénerskej práci 
s mládežou. Dnes je z neho úspešný, obľúbený tréner TJ 
Slovan Klokočov. Tréner, ktorý nastavuje latku náročnosti 
nielen svojim zverencom, ale aj sebe. V súčasnosti vedie 
18 žiakov do 14 rokov. Má svoje ciele, víziu a neustálu 
úprimnú radosť z úspechov svojich zverencov. Jeho 
obľúbeným klubom je FC Liverpool a ako nám prezradil 
on sám je aj aktívnym hráčom susednej TJ Olešná. 

Porozprávajte nám o TJ Slovan Klokočov 
Som predsedom TJ Slovan Klokočov, ktorá spadá pod 
obec Klokočov. Finančné prostriedky na celkový chod TJ 
máme z rozpočtu obce, taktiež dačo i z CVČ Klokočov. 
Napríklad dresy pre hráčov sú nakúpené z CVČ 
Klokočov, taktiež i lopty. Najväčšiu finančnú položku 
nám zhltnú cestovné náklady. Hráčov prepravujeme 
deväť- miestnym vozidlom, ktoré sme dostali od obce, 
dakedy pomáhajú s prepravou i rodičia hráčov. 
 
Čo vyžadujete od mladých hráčov a ako prebiehajú 
tréningy a zimná príprava? 
Vo všeobecnosti: aby chcel na sebe pracovať, bol 
ambiciózny, zdravo sebavedomý, sebakritický, 
nápomocný, kreatívny, s pevnou vôľou, pokorný, 
s pozitívnym myslením. S prípravou sme začali v januári, 
zameriavame sa na fyzickú kondíciu.  Od marca máme v 
pláne odohrať prípravné priateľské zápasy v susednej 
Korni. Momentálne využívame na tréningy telocvičňu ZŠ 
Klokočov a okolité terény. Trénujeme trikrát do týždňa. 
 
Futbal je v podstate len hra, ale čo je v skutočnosti pre 
vás?  
Je to celosvetový fenomén, najpopulárnejšia hra na svete.  
Keďže zastávam funkcionársku činnosť už 15 rokov, je to 
pre mňa i veľká zodpovednosť. Nakoľko som zamestnaný, 
tréningy vediem vo voľnom čase i ako krúžkovú činnosť 
cez CVČ. Čo znamená futbal pre mňa?  Žijem futbalom. 
Mám vzťah k deťom. Vychovávať a rozvíjať mladých 
futbalistov je mojou veľkou záľubou a jednou z priorít.  
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Aké sú vaše úspechy a čo pre Vás znamená viesť 
tím? 
Každý kto má úprimne rád futbal, má záujem o jeho 
rozvoj. Treba si však stanoviť jasnú štruktúru 
a pravidlá fungovania pri rozvíjaní a výchove mladých 
futbalistov a o to sa v konečnom dôsledku snažím i ja. 
Snažím sa mladým hráčom rozdávať skúsenosti, ktoré 
som počas rokov nadobudol. Veľmi sa teším z každého 
úspechu. Darilo sa nám najmä v sezóne 2013-2014, 
keď sme vyhrali okresnú súťaž starších žiakov. 
Samozrejme, že i v mojom tíme sú talenty, 
z Klokočova najmä Kristián Špiriak, ktorý hrá za 
Karvinú a taktiež osem šikovných talentov mám i v 
susednej obci Staškov, kde hrajú v miestnom doraste. 
Od jari konkrétne od apríla sa začnú rozbiehať zápasy, 
uvidíme, ako to pôjde. 
  
Prezraďte nám, aké sú vaše sny a plány do 
budúcna? 
Potešilo by nás, keby sa naše domáce ihrisko 
sfunkčnilo a my sme nemuseli trénovať v okolitých 
obciach. V súčasnosti je ihrisko v rekonštrukcii, konali 
sa na ňom brigády, je čiastočne odvodnené. Veríme, že 
v blízkej budúcnosti ho budeme môcť naplno využívať. 
Mojím snom je vybudovať jeden kvalitný tím na 
Kysuciach v mládežníckej i dospeláckej kategórii, aby 
sme boli konkurencieschopní s okolitými mužstvami.  
 
Roman neľutuje, že prepadol futbalu, najmä, keď cíti 
pozitívnu odozvu svojej práce. Keď vidí ako sa jeho 
zverenci tešia z napredovania, je to pre neho obrovská 
motivácia. „Vzájomná spolupráca, schopnosť učiť sa 
jeden od druhého a v neposlednom rade vo svojom 
veku vytvoriť tím je niečo úžasné“, prezradil Roman. 
„Som hrdý na svoj tím a verím, že pôjdeme len a len 
vpred!“ 
 
Prajeme TJ Slovan Klokočov na čele s jej predsedom 
veľa úspechov. Pevne veríme, že v blízkej budúcnosti 
sa podarí sfunkčniť ihrisko v obci, aby naši mladí 
futbalisti mohli trénovať doma v rodnom Klokočove.  
 
                                                    Mgr. Andrea Moravčíková 
 
 
CVČ Klokočov 

CVČ Klokočov využíva pre svoju činnosť  pridelené 
triedy, telocvičňu, odborné učebne, multifunkčné 
ihrisko, školský areál ZŠ Klokočov.      
CVČ Klokočov si stanovilo niekoľko hlavných cieľov: 
rozvíjať schopnosti, zručnosti a talent detí a mladých 
ľudí, podporovať ich tvorivosť, vytvárať podmienky 
pre harmonický a všestranný rozvoj osobnosti v duchu 
tolerancie a humanizmu. Jednotlivé záujmové útvary a 
príležitostné podujatia plnia stanovené špecifické ciele 

vychádzajúce z obsahu ich aktivity. Výchovno – 
vzdelávacie ciele sa plnili priebežne, všetky plánované 
úlohy sa splnili. Oblasti, v ktorých CVČ dosahuje dobré 
výsledky: 
-športové súťaže (basketbal, futbal) 
-kultúrne podujatia (heligónky) 
Oblasti, v ktorých má CVČ problémy: 
-nedostatočné finančné prostriedky na zabezpečenie 
materiálno – technických potrieb záujmových útvarov. 
 
Záujmové útvary Centra voľného času Klokočov  
v školskom roku 2015/2016 

 Názov záujmového útvaru:              Vedúci záujmového útvaru: 

1. Basketbal mladší žiaci           Mgr. Mária Sučíková 
2. Basketbal starší žiaci              Mgr. Mária Sučíková 
3. Futbal mladší žiaci                     Roman Koniar 
4. Futbal starší žiaci                 Roman Koniar 
5. Florbal mladší žiaci                Mgr. Jozef Rucek 
6. Florbal starší žiaci                Mgr. Jozef Rucek 
7. Stolný tenis (pingpong)             Ing. Jarmila Krišťáková 
8. Mladý požiarnik                  Ján Hruška 
9. Heligónky mladší žiaci           Ing. Martin Čerňanský 
10. Heligónky starší žiaci              Ing. Martin Čerňanský 
11. Počítačový                        Mgr. Renáta Banetková 
12. Šiestačik                           Mgr. Renáta Banetková 
13. Šikovné ruky                       Mgr. Ingrid Marcová 
14. Z každého rožku trošku         Mgr. Mária Jasenovská 
15. Varenie a pečenie                    Ing. Monika Kasáková 
167 Záhady sveta                     PaedDr. Ľubomír Kadura 
16. Nemecký jazyk                   PaedDr. Ľubomír Kadura 
18. Angličtina hrou pre deti MŠ    Bc.Marcela Machovčáková 
19. Tanečný krúžok                  Mgr. Adriána Hrušková 
 

PaedDr. Ľubomír Kadura, riaditeľ CVČ 

         
 

Základná škola Klokočov 
 
Aktivity  január – február 2016 
8.1.2016 
Nový kalendárny rok 2016 sme slávnostne začali 
Novoročnou sv. omšou v Rímsko-katolíckom kostole 
v Klokočove. 
19.1.2016 
Žiaci VIII.A triedy sa zúčastnili blokovej výučby na SOŠ 
– technickej v Čadci. Výučba bola zameraná na 
elektrotechniku v dielňach a pod dozorom majstrov 
odborného výcviku. 
29.1.2016 
Tento deň sa žiaci I. stupňa zapojili do školského projektu 
„Detský karneval“.  Najskôr prebiehala príprava masiek, 
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dokorácia žiakov, maľovanie a promenáda v maskách. 
Potom sa žiaci zapájali do rôznych zábavno-
pohybových súťaží a na záver bola detská diskotéka. 
6.2.2016 
ZŠ Klokočov, Rada školy, Rada rodičov pri ZŠ 
Klokočov a CVČ Klokočov zorganizovali  Valentínsky 
ples. Pozvanie prijalo takmer 160 hostí, ktorých až do 
skorého rána zabávala skupina PULZ. Krásne 
a hodnotné ceny do tomboly venovali mnohí sponzori, 
za čo im patrí úprimné poďakovanie. 
9.2.2016 
Našu školu navštívil známy tanečník moderných 
tancov – Miroslav Žilka zo skupiny Old School. Žiaci 
mali možnosť vidiel Miroslava tancovať choreografie 
z talentových súťaží, no zároveň si mohli spolu s ním 
zatancovať a naučiť sa niekoľko tanečných krokov. Na 
záver bola autogramiáda. 
Súťaže  
13.1.2016 Olympiáda z anglického jazyka – okresné 
kolo 
M. Vavrinec VI.A – 6. miesto 
M. Kasáková IX.A – 7. miesto 
03.02.2016 Technická olympiáda – krajské kolo 
F.Dodek VIII.A – 2. miesto 
M. Foldina IX.A – 2. miesto 
4.2.2016 Olympiáda z geografie – okresné kolo 
O. Rudinský V.A,  M.Stopková VI.B,  M.Vavrinec 
VI.A,  S. Brezinová VII.A,  G. Stopková VII.A,  
K.Kobolková VIII.A, S. Tudík VIII.A,  M. Kasáková 
IX.A, M.Kubalová IX.A 
9.2.2016 Olympiáda z dejepisu – okresné kolo 
Úspešní riešitelia : P. Banetka VII.A, S. Tudík VIII.A, 
M. Kubalová IX.A, M. Kasáková IX.A 
9.2.2016 „Ako zimujú naše zvieratká“ – prírodovedná 
súťaž, okresné kolo 
M. Jozek, K. Marcová, D. Gajdošová V.A – 8.miesto 
10.2.2016 Prednes poézie a prózy „Krása slová“ – 
školské kolo 
Do obvodného kola postupujú: 
M.Kubalová IX.A, K. Marcová V.A, L. Šamajová 
VIII.A 
                       Ing. Jarmila Krišťáková, riaditeľka školy 
 

Karneval v MŠ Klokočov 

Rozžiarené oči detí a ich nádherné úsmevy šťastia. 
Takto vyzeral tradičný karneval v materskej škole 
Klokočov, ktorý sa konal dňa 4.2.2016 
v dopoludňajších hodinách. Ani tento rok naša 
materská škola nezabudla na fašiangové obdobie a do 
našich tried a chodieb zavítala karnevalová nálada. 
Triedy boli vyzdobené, na stoloch boli pripravené 
dobroty, hudba vyhrávala. Deti sa preobliekli za svoje 
obľúbené postavičky, princezné, víly, zvieratká, 
spidermanov. Masky boli naozaj pestré a stretnúť ste 
mohli takmer všetky rozprávkové bytosti. Karneval bol 

pre deti veľkým zážitkom, zažili deň plný zábavy, 
v ktorom sa mohli dosýta vyšantiť. Celé dopoludnie 
tancovali, spievali, súťažili, predvádzali svoje masky a 
pochutnávali si na pohostení, ktoré pre nich pripravili pani 
učiteľky. Všetky deti boli na záver odmenené malou 
sladkou maškrtou. Ďakujeme tak rodičom, ktorí v tento 
deň prispeli sladkými dobrotami pre naše deti. 

                                                  Kolektív MŠ 

 

 
SPOLOČENSKÁ  RUBRIKA 
 
V roku 2015 sa narodili: 
Lukáš Janešík, Kornica; Anna Šamajová, Hlavice; 
Jakub Valčuha, Hlavice; Alexandra Kociánová,  
Klokočov Klin; Viktória Muchová  Klokočov; Viktória 
Šusteková, Klokočov Klin; Ján Dodek  Klokočov Klin; 
Sebastián Holaza,Vrchpredmier; Milan Menšík  
Klokočov Vrchpredmier; Tobias Smieško Klokočov 
Riečky; Michal Luptovec, Kornica; Elizabeth Agnes 
Furdanová  Klokočov Hrubý Buk, Laura 
Korduliaková Klokoočv Hlavice; Zuzana Cyprichová , 
Klokočov 
Týmto by sme chceli srdečne privítať našich nových občanov a zaželať 
im pevné zdravie a rodičom veľa úspechov pri ich výchove.      
 
Manželstvo v roku 2015 z našej obce prijali: 
Pavol Kubiš z Podvysokej a Veronika Hrušková z 
Hrubého Buka;  Martin Káčerík z Kysuckého Nového 
Mesta a Lucia Gajdošová z Kysuckého Nového Mesta;  
Ján Foltýn z Brna a Miroslava Cudráková z Olešnej; 
Stanislav Šalmik zo Žiliny a Ing. Barbora Marcová z  
Klokočova, Rybárie; Andrej Hájek z Bratislavy a Markéta 
Raschtová zo Sydney, Austrália;  Peter Kapraľ z Turzovky 
a Mgr. Miroslava Rejdová z Turzovky;  František 
Šamaj z Olešnej a Katarína Straková z Klokočova Hlavíc; 
Jiří Jeřábek, Horní Benešov a Anna Kriščáková z 
Klokočova Hrubého Buka; Jaroslav Bukovan z Rakovej 
a Jana Šamajová z Klokočova Klina 
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Želáme veľa šťastia a kopec lásky po celý život. 
 
V roku 2015 nás opustili: 
Anna Pavlíková z Klokočova, Vrchpredmiera; 
František Krištiak z Klokočova, Hlavice;  Mária 
Koniarová rod. Kapusňáková, z Klokočova, Kornice; 
Štefan Marec, z Klokočova, Riečok; Veronika 
Šipulová, z Klokočova, Hlavice; Milan Čuraj, z 
Klokočova, Vrchpredmiera; Jozef Baják, z Klokočova; 
Ondrej Michalisko, z Klokočova, Klina; 
Peter Kyjanica, z Klokočova, Riečok; Bernard 
Heglas, z Klokočova, Hrubého Buka; Anna 
Tuhovčáková rod. Kolesárová z Klokočova, 
Vrchpredmiera; Jozef Zajac z Klokočova, Hlavice; 
Mária Ostružiarová z Klokočova, Hlavice; Terézia 
Srničková z Klokočova, Rybárie; Pavol Srníček z 
KLokočova, Riečky; Miroslav Bernát z Klokočova; 
Štefánia Belková z Klokočova, Hlavice; Rozália 
Horčičáková z Klokočova, Vrchpredmier; 
Ján Kapusňák z Klokočova, Javorová; Emília 
Kobolková z Klokočova, Riečky; Štefánia Janešíková z 
Klokočova, Hlavice; Mária Čečotková z Klokočova, 
Hlavice; Veronika Plechová z Klokočova, Hrubého 
Buka; Jana Madajová z Klokočova, Hlavice 
František Mudrík z Klokočova, Klina; Ondrej 
Kriščák z Klokočova. 
Česť ich pamiatke! 
 
Počet obyvateľov k 31.12.2015 

 
Počet obyvateľov k 31.12.2015 = 2337 z toho  
mužov 1160 a žien 1177.   
V roku 2015 sa do obce prisťahovala 22 obyvateľov 
a 10 sa z obce odsťahovalo. 
Vekové zloženie obyvateľstva 
0-18 rokov 431 
19 – 60 rokov 1407 
Nad 61 rokov 499 
 
Voľný nájomný byt 
 

V BD Hlavice 14 b.j. bude voľný byt od 
7.3.2016. Tento 2-izbový byt má výmeru 60,2 m2, 
nachádza sa na prízemí. Byt má elektrické kúrenie. K 
bytu prislúcha pivnica. Je vybavený kuchynskou 
linkou, elektrickým sporákom, vaňou, umývadlom, 
WC misou, elektrickým bojlerom a kotlom EK. 
Mesačné nájomné a úhrada za služby spojené s 
užívaním bytu je 144,73 Eur. Dodávka vody sa platí 
podľa skutočnej spotreby. Dodávku elektriny  nájomca 
uhrádza dodávateľovi, s ktorým uzavrie zmluvu na 
vlastné náklady. 

Taktiež je povinný uhradiť pred podpisom 
nájomnej zmluvy finančnú zábezpeku za užívanie bytu 
vo výške nájomného za 2 mesiace 

 
OZNAMY 
- Oznamujeme občanom, že pracovné maily na našich 
poslancov meno poslanca@klokocov.sk boli deaktivované 
z dôvodu nefunkčnosti týchto mailov. Svoje podnety 
a otázky môžete poslancom zasielať na adresu: 
vlastakasikova@centrum.sk ; pavol.dedic@gmail.com ; 
radozajac@centrum.sk ; jana.foldinova@gmail.com ; 
vlcek.ozklokocov@centrum.sk 
- Občania si môžu prísť na OÚ Klokočov vyzdvihnúť 
rozhodnutia o platbách za komunálny odpad, dane 
z nehnuteľností, dane za psa. Zároveň vyzývame všetkých 
občanov, ktorí ešte nemajú zaplatené svoje záväzky 
z predchádzajúcich rokov, aby ich vyplatili v čo 
najkratšom možnom termíne, inak bude obec postupovať 
v zmysle platných právnych predpisov. Občania, ktorí 
majú problém so splatením dlžnej čiastky, môžu na OÚ 
požiadať o splátkový kalendár. Všetci dlžníci obce budú 
v zmysle zákona o správe daní zverejnení na web stránke 
a na nástenkách obecného úradu. 
- Oznamujeme občanom, že je pridaná nová autobusová 
linka smer: Čadca, ŠM – Raková – Staškov – Podvysoká 
– Turzovka – Klokočov – Frýdlant – Frenštát p. 
Radhoštěmm Continental – Kopřivnice. Bližšie 
informácie nájdete na nástenkách OÚ Klokočov  
- Oznamujeme občanom, že Register obnovenej evidencie 
pozemkov (ROEP) v katastrálnom území Klokočov je 
zapísaný. Okresný úrad Čadca, katastrálny odbor už bude 
vydávať listy vlastníctva k parcelám, ktoré boli 
vysporiadané v rámci ROEP. 
 

 
POĎAKOVANIE 

Z úprimného srdca ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek 
spôsobom podieľali na realizácii obecno-farského plesu, ktorý sa 
konal 2. januára 2016.  Ostali nám krásne spomienky, ktoré sú i 

zdokumentované vo fotogalérii na web stránke obce 
www.klokocov.sk   

ĎAKUJEME všetkým sponzorom 
tohto  OBECNO-FARSKÉHO PLESU   2016, 

ktorí  prispeli finančne alebo vecnými 
cenami do tomboly a taktiež tým, ktorí 

pomohli pri celkovej organizácii.  
Tešíme sa na ďalší rok! 
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