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Váţení spoluobčania,
dovoľte mi, aby som sa Vám prihovorila prostredníctvom obecného listu a podala Vám informácie
o chode našej obce, o plánovaných aktivitách
a stretnutiach.
O chvíľu tu máme vytúţené prázdniny, na ktoré sa deti
určite veľmi tešia. Dospelí sa tešia na dovolenky a aj
ostatní, ktorí nedovolenkujeme, ale musíme pracovať, sa
tešíme isto aspoň na krásny letný čas, ktorý po dlhej –
a tento rok náročnej zime, padne vhod.
Na leto sme naplánovali údrţbu prístupových
komunikácií, čistenie priekop, osádzanie odvodňovacích
ţľabov. V máji sme začali popri údrţbe ciest postupne
s vykášaním cintorínov, okolia obecných budov, bytoviek a krajníc ciest. Na zástavkách sme osadili 19 smetných košov, ktoré sme sami vyrobili. Dokončili sme drevený plot za budovou bývalých prevádzok. Je naplánovaná rekonštrukcia lavičiek na námestí, nakoľko sú úplne zničené. Kaţdý týţdeň sa staráme o čistotu okolia
kontajnerov, vyberáme plasty a sklo z košov, následne
ich triedime na dvore OÚ. Ďakujem Vám, ţe sa snaţíte
triediť odpad, za ktorý potom neplatíme – tým šetríme
naše financie, ktoré môţeme vyuţiť efektívnejšie.
Obec sa snaţí získavať finančné prostriedky aj
zapájaním sa do rôznych výziev a podávaním projektov.
Dňa 10.06.2019 bola zaslaná ţiadosť o dotáciu vo výške
30.000 € na dokončenie III. etapy rekonštrukcie hasičskej zbrojnice v Klíne. V súčasnej dobe sú oficiálne vyhodnotené projekty z Fondu na podporu umenia, kde na
nákup kníh sme získali 1.000 €. Na VÚC Ţilina bola
podaná ţiadosť o poskytnutie dotácie a podaný projekt
pod názvom „Revitalizácia verejného priestoru
s vybudovaním vodo-záchytného prvku „. Získali sme
1.000 € na úpravu priestoru okolo kostola.
Pripravili sme projekt na multifunkčné ihrisko
na Hlaviciach, ktorý bude podaný v rámci výzvy cez
MAS KK, ktorá je plánovaná na júl.
Čaká nás veľa práce. Dúfam, ţe sa nám bude
dariť uspokojiť Vaše potreby a poţiadavky, lebo nie
vţdy je to stopercentne moţné, ale vynasnaţíme sa. Mojou prvoradou prioritou je spokojnosť našich občanov,
preto som Vám k dispozícii a pripravená pomôcť
a reagovať na Vaše pripomienky, či riešiť daný problém.
Na záver tohto príhovoru Vás srdečne pozývam
na hodovú zábavu 29.6.2019 od 18:00 hod. a hodové
slávnosti dňa 30.06.2019 pri príleţitosti sviatku Najsvätejšieho Srdca Jeţišovho. Zároveň si pripomenieme 65.
výročie Obce Klokočov. Prajem Vám všetkým krásne
letné dni, strávené či uţ doma alebo na dovolenkách.
Ţelám veľa zdravia a aby ste viedli šťastný a spokojný
ţivot v našej obci.
Jana Foldinová

starostka obce
Kompostéry do domácností
V rámci schváleného projektu „Kompostéry pre zhodnocovanie
BRKO v obci Klokočov“ očakávame koncom mesiaca august
dodávku 800 l a 1000 l kompostérov, ktoré budú následne
distribuované do domácností za účelom zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu z Vašich záhrad a domácností.

Deň matiek
Mamám a starým mamám na svätých omšiach naše
deti poďakovali a s kvetinkou popriali k sviatku. Poďakovali im za ich neustálu lásku a opateru, ktorou každá
mama zahŕňa svoje deti.

Žiadosť o poskytnutie dotácie –
hasičská zbrojnica - zaslaná!
V týchto dňoch boli dokončené práce na II. etape -rekonštrukcia
prízemia - garáže Hasičskej zbrojnice.
10.6.2019 sme spracovali a poslali na Ministerstvo vnútra SR,
Prezídium Hasičského a záchranného zboru žiadosť
o poskytnutie dotácie v rámci Výzvy číslo V.P HaZZ 2019 –
na 3. etapu Prístavby a prestavby hasičskej zbrojnice Klokočov.

POZVÁNKA
„Ľudia ľuďom v Beskydách“
V sobotu 03.augusta 2019 so začiatkom o 15:00 hod.
organizujú obce Klokočov, Korňa, Bílá a Staré Hamry
na Konečnej akciu „Ľudia

ľuďom v Beskydách“

Pozývame Vás na stretnutie na Moravsko-slovenskom
pomedzí, pripravený je kultúrny program, súťaže pre deti
aj dospelých, hudba, bohaté občerstvenie a už tradičné
zapálenie Vatry priateľstva.
Srdečne Vás všetkých pozývame!
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Viac ako štyri roky trvalo, kým sa na ihrisku na Kašanke zazelenal futbalový trávnik

Z iniciatívy bývalej starostky Veroniky Haferovej sa
podarilo vybaviť od spoluobčanov vstupy na pozemky a na jar
roku 2015 sa začalo s obnovou schátraného a zdevastovaného
ihriska. Zorganizovalo sa niekoľko brigád či uţ obcou, TJ Slovan Klokočov, ale aj dobrovoľníkmi, ktorí prišli pomôcť
s úpravami povrchu. Najväčší kus práce odviedol Roman
Koniar, ktorý sa spolu zo svojimi priateľmi, priaznivcami
futbalu staral o trávnik, kým sa zazelenala celá plocha ihriska.
Vďaka sponzorským darom sa zakúpila v r.2016 trávna zmes
v hodnote 466,70€. Na kosenie sa zakúpila v r.2017 z rozpočtu
obce traktorová kosačka v hodnote 3.287,40 €. Z rozpočtu TJ
Slovan Klokočov sa financovali napr. postrekovače, hadice,
hnojivo na trávnik, údrţba hracej plochy, farby na náter...
Avšak len vďaka neutíchajúcemu nadšeniu Romana Koniara,
ktorý venoval svoj voľný čas, ako i svoje zručnosti výrobe, rekonštrukcii vybavenia, zháňaniu materiálov a hlavne sponzorov
– dobrovoľníkov, ktorí mu pomáhali pri osadení oplotenia,
nátere, osadení stĺpov a natiahnutí ochranných sietí za brankoviskami, opravami rozvodov vody, výrobe lavičiek, striedačiek,
košov a mnohých iných ťaţko vyčísliteľných prácach a poloţkách, ktoré si ihrisko a šatne vyţadovali. Všetkým môţeme
vysloviť len úprimné poďakovanie. Tento rok na jar sa všetky
práce zamerali na dokončovanie, tak aby nám futbalový zväz
povolil organizovať oficiálne futbalové zápasy ţiackej ligy.
Z dôvodu zlého technického stavu šatní sa obkopali a
zaizolovali základy z dvoch strán budovy a zrekonštruovali sa
sociálne zariadenia a ţumpa v sume celkom 4.470€. Zrovnal sa
priestor medzi ihriskom a šatňami, kde chceme v najbliţšej dobe spevniť plochu a tak vytvoriť priestor na parkovanie pre
návštevníkov.
Chceme pokračovať aj v modernizácii šatní, plánujeme
výmenu okien, dverí a podláh preto sme poţiadali Úrad vlády
o dotáciu na tento účel.
Nové ihrisko je dôkazom toho, ţe keď sa chce a spoja
sa zanietení a odhodlaní ľudia, ochotní venovať správnej veci
nie len svoj voľný čas. Všetko sa dá! :)

Naši ţiaci uţ odohrali celkom 5 zápasov „na svojom“ v IV.
Lige U15 QUICK SPORT.
Prinášame Vám tabuľkový prehľad z uţ odohraných zápasov:
12.5.2019 TJ Slovan Klokočov : TJ Kysučan Ochodnica 3 : 1
Góly domáci : Jakub Stríţ (1), Roman Koniar ( 2 )
Góly hostia : Matúš Hodas (1)
19.5.2019 TJ Slovak Klokočov : TJ Štart Dunajov
1:4
Góly domáci : Roman Koniar (1)
Góly Hostia: Samuel Bača (2), Tomáš Ondreáš (2)
26.5.2019 TJ Slovan Klokočov : TJ Slovan Skalité
5:4
Góly domáci : Daniel Valčuha (2), Marko Nekoranec (1), Michal Jozek (1), Roman Koniar (1)
Góly hostia : Natália Mikulová (1), Boris Chlebek (1), Marek
Časnocha (2)
2.6.2019 TJ Slovan Klokočov : TJ Kysučan Ochodnica 8 : 2
Góly domáci: Michal Jozek (1), Marko Nekoranec (1), Roman
Koniar (2), Dominik Korduliak (3), Samuel Godiška (1)
Góly hostia : Daniel Hrubý (1), Jakub Prusek (1)
9.6.2019. TJ Slovan Klokočov : TJ Štart Dunajov
10 : 3
Góly domáci: Tomáš Litvík (1), Peter Šurík(3), Roman Koniar
(4), Dominik Korduliak(1), Alex Griecs(1)
Góly hostia: Tomáš Ondreáš (2), Dominik Holjenka (2)
16.6.2019 TJ Slovan Skalité : T J Slovan Klokočov
4: 4
Góly domáci: Filip Potočár (4)
Góly hostia: Michal Jozek (1), Roman Koniar(2), Daniel
Valčuha (1)
Posledný zápas odohrali v Skalitom, kde sa tesne pred koncom
zápasu nášmu najúspešnejšiemu strelcovi Romanovi Koniarovi
stal nepríjemný úraz. A skončil s nohou v sadre. Ţeláme mu
skoré uzdravenie, aby sa čo najskôr vrátil na futbalové ihrisko.

Klokočovskí futbalisti ukázali, ţe to s loptou vedia a na domácom ihrisku sa im veľmi darí - z piatich zápasov - štyri víťazné
a jedna remíza v Skalitom. V celkovom poradí skončili na peknom treťom mieste.
Naše družstvo futbalistov TJ Slovan Klokočov hráva v zostave:
Šimon Gondek (brankár), Samuel Godiška (C), Tomáš Litvík,
Dominik Bernát , Dominik Valčuha, Peter Šurik, Michal Jozek, Marko Nekoranec, Alex Griecs, Roman Koniar, Pavol
Stuchlík, Dominik Korduliak, Jakub Stríţ, Daniel Valčuha, Michal Vavrinec, Simon Eghiaruwa, Matúš Mucha, Martin Ţák,
Samuel Jedlička pod vedením trénera Romana Koniara.
Našim chlapcom, ale aj všetkým priaznivcom futbalového športu ţeláme veľa úspechov a krásnych športových záţitkov, na staronovom ihrisku.
Srdečne Vás pozývame 13.7.2019 na priateľské futbalové stretnutie - o Pohár starostky obce Klokočov, kde si zahrajú zápas muţstvo našich mladých futbalistov proti bývalým
hráčom TJ Slovan.
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Ihrisko na Hlaviciach.
Na základe záujmu od občanov, ako to je s ihriskom na Hlaviciach,
Vám prinášame pár informácií ohľadom
zámeru vybudovania ihriska. Obec Klokočov vlastní na Hlaviciach pozemok, na
ktorom sa v minulosti nachádzalo ihrisko.
Na tejto ploche sme naplánovali výstavbu Multifunkčného ihriska a detského
ihriska. Na multifunkčné ihrisko je vypracovaný projekt a vybavuje sa stavebné
povolenie, tak aby sme sa zapojili do
výzvy prostredníctvom Miestnej akčnej
skupiny Krajšie Kysuce, ktorej je obec
Klokočov členom. Spustenie výzvy je avizované na mesiac júl 2019. Multifunkčné

ihrisko je naplánované umiestniť na pozemku hneď od hlavnej cesty. Bude sa
jednať o viacúčelovú plochu s umelým
športovým povrchom, mantinelovým
systémom a oplotením do výšky 4 m po
celom obvode, určenú pre rekreačné
športy ako malý futbal, basketbal a volejbal, s využitím detí, mládeže a širokej verejnosti.
Za multifunkčným ihriskom je
naplánované vybudovať detské ihrisko
vybavené dvojvežovou zostavou so
šmýkľavkou, detským kolotočom, hojdačkami, príp. lavičky a pod. na ktoré sme
podali žiadosť o dotáciu Úrad vlády SR,
avšak doteraz nemáme k dispozícií oficiálne stanovisko o podporení žiadosti.
Slúžiť bude na hry pre deti do 14 rokov a
aj ako oddychová zóna s lavičkami pre
mamičky. Keďže chceme využiť finančné
prostriedky získané z dotácií na výstavbu
celého komplexu, môže sa zdať, že sa
s ihriskom na Hlaviciach nič nerobí, avšak
administratíva k projektom je veľmi zdĺhavá. Veríme, že sa podarí získať potrebné
financie a tak vybudovať miesto pre trávenie voľného času všetkých vekových
kategórií nielen obyvateľov z Hlavíc.

Oznam - „Cyklomaratón Beskyd Tour 2019“
Dňa 29.06.2019 (sobota), v čase od 09:30 hod. sa koná športové podujatie:
„Cyklomaratón Beskyd Tour 2019“. Cyklomaratón bude prechádzať pozemnými komunikáciami: I/10; III/2019 Makov - Kopanice; III/2022 Kelčov - Spojka; II/487 Čadca - Makov; II/484 Turzovka – Klokočov, bez obmedzenia cestnej premávky. Rozhodnutie
o zvláštnom užívaní pozemných komunikácií vydané Okresným úradom Čadca, odbor
cestnej dopravy a pozemných komunikácií je zverejnené na internetovej stránke obce
www.klokocov.sk

Oznam - Rybárie
Oznamujeme občanom, že sa budú vykonávať práce na stavbe : „ Klokočov – Poľany –
rekonštrukcia NN siete“ . Práce by mali byť ukončené do 2.8. 2019. Práce spočívajú vo
výmene podperných bodov za nové podperné body , výmena holých vodičov za samonosné káble typu Retilens, rekonštrukcia NN vzdušných a zemných prípojok a osadenie
istiacej skrine.

Voľné nebytové priestory - kaderníctvo
Obec Klokočov oznamuje, ţe od 01.07.2019 sa uvoľnia priestory kaderníctva na ďalšiu prevádzku. Pani kaderníčka ukončila
svoju podnikateľskú činnosť v našej obci. Radi uvítame novú
kaderníčku, ktorá Vám v našej obci zabezpečí kadernícke sluţby. Zariadenie ostáva v priestoroch na ďalšiu prevádzku.

Prenájom voľných nebytových priestorov - potraviny
Obec Klokočov zverejnila zámer na prenájom voľných nebytových priestorov vo vlastníctve obce formou priameho prenájmu
- za účelom prevádzkovania maloobchodnej prevádzky potravín.
Doba nájmu od 01.07.2019 do 30.06.2029. Lehota na doručovanie cenových ponúk bola stanovená do 12.06.2019 do 12.00 h.
Cenovú ponuku na prenájom nebytových priestorov predloţili
dvaja uchádzači. S víťazným uchádzačom bude uzatvorená
zmluva o nájme nebytových priestorov. Zmluvnou podmienkou
bude, ţe nájomca vykoná potrebnú rekonštrukciu predmetných
nebytových priestorov k otvoreniu prevádzky potravín na vlastné náklady a to do 31.08.2019. Od 01.09.2019 je nájomca zaviazaný k otvoreniu novej predajne potravín.

Mobilný signál vysielač u Pantokov
Oznamujeme občanom, ţe Okresný úrad Ţilina,
odbor výstavby a bytovej politiky zmenil Rozhodnutie Obce Klokočov č. 879/2018/Ča zo
dňa 18.10. 2018 a povoľuje umiestnenie stavby: Telekomunikačná sieť pod pracovným názvom „ ZS a RR bod Hrubý Buk – CAHRB“ na pozemkoch CKN 7668, 7681/21
a 7681/1 Toto rozhodnutie je právoplatné.
Slovak Telekom a.s. so sídlom v Bratislave,
v zast. SheMa projekt s.r.o. bude vybavovať
stavebné povolenie na horeuvedenú stavbu.
Nežiaduce zaburiňovanie
Obec Klokocov na zaklade oznamenia Okresneho uradu Čadca, pozemkový a
lesný odbor v zmýsle zakona c. 220/2004
Z.z. o ochrane a výuzívaní poľnohospodarskej podý – starostlivosť o poľnohospodarsku podu - upozornuje vlastníkov, spravcov
a uzívateľov pozemkov v katastralnom uzemí obce Klokocov, na povinnosti:
a) výkonavať agrotechnicke opatrenia zamerane na ochranu a zachovanie kvalitatívných
vlastností a funkcií poľnohospodarskej podý
a na ochranu pred jej poskodením a degradaciou;
b) predchadzať výskýtu a síreniu burín na
neobrabaných pozemkoch;
c) zabezpeciť výuzívanie poľnohospodarskej
podý tak abý nebola ohrozena ekologicka
stabilita uzemia a bola zachovana funkcna
spatost' prírodných procesov v krajinnom
prostredí;
d) usporiadať a zosuladiť poľnohospodarský druh pozemku s jeho evidenciou v katastri.
Vlastník, správca alebo užívateľ nehnuteľnosti, je povinný odstraňovať burinu
počas celého vegetačného obdobia a zabezpečiť kosenie pozemku, resp. nehnuteľnosti.

Informácie k zrušenie autobusovej linky
Turzovka – Ostrava
Súkromný dopravca VLADBUS, nečakane
zrušil prevádzkovanie medzinárodnej autobusovej linky z Turzovky do Ostravy z ekonomických dôvodov.
Od 1.6.2019 autobus nepremáva. Podnikli sme kroky k
obnoveniu tejto linky so starostkou z Korne a s primátorom mesta Turzovka. Napísali sme spoločnú žiadosť
o obnovenie medzinárodnej autobusovej linky na VÚC
Žilina a Integrovanú dopravu Žilina. Predstavitelia VÚC
Žilina a Integrovanej dopravy Žilina v spolupráci
s Moravskosliezským krajom zvolali pracovné stretnutie so starostami obcí Staré Hamry, Bílá, Ostravica,
Klokočov, Korňa a mesta Turzovka. Rokovalo sa o
možnostiach zabezpečenia dopravnej obslužnosti tejto
trasy. Konkrétne kroky k obnoveniu medzinárodnej
dopravy budeme vedieť do konca júna. Budeme vás
informovať ako doteraz na webovej stránke obce a
prostredníctvom obecného rozhlasu.
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Pribudli nám nové odpadkové koše na autobusových zastávkach
Obec umiestnila nové smetné koše, ktoré sme si vyrobili vo vlastnej réţii, na autobusové zastávky, aby drobný odpad – nebol pohodený tam kde by nemal. Tieto smetné
koše sú určené výlučne na drobný odpad tvorený okoloidúcimi návštevníkmi a verejnosťou
čakajúcou na autobusy. Pevne veríme, ţe sa nám bude dariť udrţiavať poriadok na zastávkach a ich okolí.
Ďalej informujeme, návštevníkov miestnych cintorínov, o moţnosti zapoţičania
vedierka s náradím určeným na úpravu hrobového miesta. Vedierka sú umiestnené pri vstupoch na cintoríny. Kaţdý návštevník si ho môţe zapoţičať a potom vrátiť na určené miesto.
Takisto je pri kostole k dispozícií nádoba s úţitkovou vodou, ktorú je moţné pouţiť pri čistení pomníkov, ako aj na
Autobusové zastávky v obci
zalievanie kvetov a podobne. Veríme, ţe aj takto prispejeme k udrţiavaniu dôstojnosti tohto pietneho miesta.

Cintorín do Kršle

Trieďme odpad, má to zmysel!
Triedenie odpadu prispieva k čistejšiemu životnému
prostrediu, je zásobárňou druhotných surovín, šetrí
prírodné zdroje a energiu. Čo je hlavné a pre nás dôležité spomaľuje rast odpadu, ktorý by inak skončil
na skládke!
V zmysle zákona č. 329/2018 predstavuje úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v Obci Klokočov je
10,17 %. Od miery vytriedenia sa odvíja poplatok za
uloženie na skládku odpadov. V zmysle uvedeného
zákona od 10% do 20% vytriedenia odpadov pre rok
2019 je 12 €/tona. Pre rok 2020 je v zákone uvedený
už poplatok 24€/tonu, pre rok 2021 a nasledujúce
roky je 30 €/tonu. Preto z dôvodu nízkej miery vytriedenia odpadov v našej obci vyzývame občanov
k dôslednejšiemu triedeniu odpadov!
Na úseku odpadového hospodárstva si môžete bezplatne
vyzdvihnúť priesvitná vrecia na separovaný odpad, kde
Vám poskytneme ďalšie potrebné informácie k triedeniu.

Cintorín pri kostole

Úhrada poplatkov a nedoplatkov
Obecný úrad v Klokočove oznamuje občanom, ktorí
obdržali výmer za odpad, daň z nehnuteľností a taktiež občanom,
ktorí obdržali upomienky a výzvy za nezaplatené poplatky, aby
svoje záväzky uhradili v čo najkratšom termíne. Občania, ktorí
majú problém s uhradením dlžnej čiastky, majú možnosť požiadať si na OÚ v Klokočove o splátkový kalendár. Zároveň žiadame občanov, ktorí už splátkový kalendár majú, aby dlžnú čiastku
za odpad splácali, tak ako bolo dohodnuté v splátkovom kalendári. V prípade nezaplatenia miestneho poplatku za komunálny
odpad, bude obec Klokočov nútená prikročiť k vymáhaniu nedoplatkov v zmysle platných právnych predpisov a vymáhanie nedoplatkov bude odstúpené právnikovi.

UZEMNÝ PLÁN - dotácia
Obci Klokočov bude poskytnutá dotácia z Ministerstva
dopravy a výstavby SR na rok 2019 vo výške 4.800,- eur na spracovanie : „ Zmien a doplnku územného plánu vrátane čistopisu„.
Spoluúčasť obce je vo výške 1.200,- eur.
O ďalšom postupe budeme občanov priebežne informovať.

OBECNÝ LIST OBCE KLOKOČOV
Dňa 26.4.2019 boli na 6. zasadnutí
Obecného zastupiteľstva obce
Klokočov prijaté uznesenia:
Uznesenie č. 82/2019 – A. prerokovalo
zámer prenájmu nebytových priestorov
o celkovej výmere 138,60 m2 nachádzajúcich sa na prízemí stavby č. s. 962 na pracele CKN 2383/1 v k.ú. Klokočov
B. schvaľuje zámer a spôsob prenájmu
majetku obce Klokočov formou priameho
prenájmu v súlade s § 9a ods. 9 zák. č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – nebytové priestory
o celkovej výmere 138,60 m2 pozostávajúce z: nebytový priestor o výmere 88,40 m2
sklad o výmere 31,80 m2
chodba o výmere 6,90 m2
nebytový priestor o výmere 5,40 m2
nebytový priestor o výmere 6,10 m2
nachádzajúce sa na prízemí stavby č. s. 962
na parcele CKN 2383/1
v k.ú. Klokočov, obec Klokočov, okres
Čadca zapísanej na liste vlastníctva č. 1876
za účelom prevádzkovania maloobchodnej
prevádzky potravín za minimálnu cenu
1 363,95 Eur ročne.
V cene prenájmu nie je zahrnutá spotreba
elektriny, vykurovanie, vodné, stočné,
odvoz odpadu.
Doba nájmu od 01.07.2019 do 30.06.2029
schvaľuje
lehotu na doručenie cenových ponúk do
24.05.2019 do 12.00 h
Uznesenie č. 83/2019 – A/ berie na vedomie Správu o plnení uznesení z posledných
zasadnutí OcZ ako informatívnu

ne + úhrady za plnenia spojené s užívaním
bytu.
Nájomné spolu s plneniami spojenými
s užívaním bytu je splatné vopred na nasledujúce 3 mesiace. Doba nájmu 6 mesiacov
a to od 26.04.2019 do 25.10.2019.
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Predmetnú nehnuteľnosť obec dočasne
nepoužíva na plnenie svojich úloh. Z príjmu
z prenájmu bytu obec získa finančné prostriedky, ktoré čiastočne pokryjú náklady
na údržbu bytu a taktiež budú pokryté
náklady na vykurovanie, elektrinu, odvádzanie odpadovej vody, čistenie žumpy,
ktoré bude hradiť nájomca.
Uznesenie č. 91/2019 – A/ schvaľuje nájom nehnuteľného majetku obce Klokočov
z dôvodu hodného osobitného zreteľa
v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zák. č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – nebytové priestory
o celkovej výmere 76,39 m2 nachádzajúce
sa na prvom poschodí stavby č. s. 1164 na
parcele CKN 2383/3 v k.ú. Klokočov, obec
Klokočov, okres Čadca, zapísanej na liste
vlastníctva č. 1876 a uzatvorenie dodatku
k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.
2018001 zo dňa 31.05.2018 medzi prenajímateľom Obec Klokočov a nájomcom

Uznesenie č. 86/2019 – A/ schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 3/2019
Uznesenie č. 87/2019 – A/ berie
na
vedomie
Monitorovaciu správu
k plneniu programového rozpočtu Obce
Klokočov
- Správu o hospodárení
k 31.03.2019
Uznesenie č. 88/2019 – A/ schvaľuje Program odpadového hospodárstva Obce
Klokočov na roky 2016 -2020
Uznesenie č. 89/2019 – A/ berie na vedomie Správu o nedoplatkoch na DZN, na
komunálnom odpade, vodné, stočné,
elektrická energia, nájomné na kúrení
k 31.12.2018
Uznesenie č. 90/2019 – A/ schvaľuje
nájom nehnuteľného majetku obce Klokočov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zák. č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – byt č. 3 o celkovej
výmere 25,25 m2 nachádzajúci sa na 1.
poschodí domu č.s. 1083 stojacom na
parcele CKN 6601/2 v k. ú. Klokočov, obec
Klokočov, okres Čadca, zapísanom na liste
vlastníctva č. 14460 a uzatvorenie nájomnej zmluvy so žiadateľom A. Machom,
trvale bytom Hlavice, 023 22 Klokočov
Cena za prenájom bytu 25,17 Eur / mesač-

Uznesenie č. 94/2019 – A/ schvaľuje výstavbu rodinného domu a príslušenstva na
parcele CKN 5552/14 - trvalý trávny porast
o výmere 1778 m2 A. Slížovej, bytom Klin
s tým, že k stavebnému povoleniu budú
doložené súhlasné stanoviská dotknutých
orgánov , pričom príslušnú infraštruktúru
si bude stavebníčka budovať a udržiavať
na vlastné náklady
B/ odporúča aby táto stavba bola zapracovaná do Doplnku k ÚP
Uznesenie č. 95/2019 – A/ súhlasí
s napojením na obecný vodovod p. P.
Želieckemu, bytom Klokočov a p. A. Rudinskej, bytom Klokočov, pričom náklady na
vybudovanie vodovodnej prípojky si hradia
žiadatelia

Uznesenie č. 96/2019 – A/ schvaľuje Sadzobník manipulačných poplatkov vyberaRERTOM spol. s r.o., Predmier 307, ných Obcou Klokočov – Vyhlásenie smú023 54 Turzovka, IČO: 36 436 232 točnej relácie v miestnom rozhlase zdarma

za účelom poskytovania zdravotnej
starostlivosti pre občanov.
Cena 0,03 Eur / ročne + úhrady za
poskytnuté
služby
spojené
s prevádzkou nebytových priestorov. Doba nájmu od 01.06.2019 na
neurčito.

Uznesenie č. 84/2019 – A/ berie na vedomie Správu kontrolórky obce z vykonania
inventarizácií finančných hotovostí
Dôvod hodný osobitného zreteľa je poskyUznesenie č. 85/2019 – A/ schvaľuje Nove- tovanie zdravotnej starostlivosti pre občalizáciu č. 11/2019 k Všeobecne záväznému nov obce Klokočov, ako aj občanov iných
nariadeniu Obce Klokočov č. 3/2012 obcí.
o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa materskej školy
a školských zariadení so sídlom na území
obce Klokočov

sov parcelu EKN č. 9-30465/2 – trvalý
trávny porast o výmere 143 m2, vedená na
LV 15838 v k.ú. Klokočov manželom Želaskovi J. a manž. JUDr. Želaskovej N., bytom
Ostrava - Poruba, za cenu 0,50 EUR/m2.
Osobitný zreteľ je odôvodnený tým, že
parcela vo vlastníctve obce susedí
s parcelou vo vlastníctve žiadateľov, na
ktorej je umiestnený ich rekreačný dom.

Uznesenie č. 97/2019 – A/ ruší uznesenie
č. 70/2019 zo dňa 22.02.2019
B/ schvaľuje Žiadosť o finančný príspevok
na vydanie novej knihy MUDr. Jozefa Marca – Nárečie tzv. Veľkej Turzovky vo výške
70 €
Uznesenie č. 98/2019 – A/ schvaľuje
Žiadosť MO SRZ Turzovka o poskytnutie
finančného príspevku vo výške 100 €.

Uznesenie č. 99/2019 – schvaľuje Žiadosť
p. M. Rudinského, bytom Klokočov – KorniUznesenie č. 92/2019 – A/ schvaľuje od- ca o umiestnenie stĺpa s verejným osvetlepredaj z dôvodu hodného osobitného ním
zreteľa v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona Uznesenie č. 100/2019 - berie na vedomie
č. 138/1991 Zb.z. o majetku obcí v znení vzdanie sa členstva Mgr. Andrei Moravčíneskorších predpisov parcelu CKN 3378/4 – kovej v redakčnej rade Obecného listu
trvalý trávny porast o výmere 147 m2 Obce Klokočov
a parcelu CKN 3379 - trvalý trávny porast
o výmere 259 m2, v k.ú. Klokočov , vede- Uznesenie č. 101/2019 – schvaľuje Žiadosť
p. Ondreja Nemčeka, bytom Klokočov né na LV 1876 manželom J.
Brezinovi a M. Brezinovej, bytom Klokočov Vrchpredmier o opravu miestnej komunikácie. Žiadosť bude zaradená do poradovza cenu 0,50 EUR/m2.
Osobitný zreteľ je odôvodnený tým, že časť níka žiadostí o opravu miestnych komunikácií
parcele susedí s parcelou vo vlastníctve p.
Brezinu J. a tým, že v roku 2008 p. Brezina Uznesenie č. 102/2019 - berie na vedomie
J. spolu s otcom p. Brezinom P. odpredali Žiadosť p. Jána Pavlíka, bytom Klokočov –
Obci Klokočov parcely pod prístupovou Vrchpredmier o opravu prístupovej cesty
cestou od štátnej cesty II/484 smerom na
Uznesenie č. 103/2019 – A/ berie
Ihrisko za symbolickú 1,- korunu.
odporúča uzatvoriť kúpnu zmluvu podľa na vedomie Žiadosť o opravu cesty od
občanov z časti obce Klokočov - Rybárie
schvaľovacej časti uznesenia
Náklady spojené s uzatvorením kúpnej B/ schvaľuje vybudovanie rozhlasu v časti
zmluvy a návrh na vklad do katastra ne- obce Klokočov – Rybárie podľa finančných
prostriedkov Obce Klokočov
hnuteľnosti hradia nadobúdatelia.
Zodpovedná: správa obce
Uznesenie č. 104/2019 – schvaľuje plat
Termín: po dohode s kupujúcimi
starostu Obce Klokočov Jany Foldinovej
Uznesenie č. 93/2019 – A/ prerokovalo s účinnosťou od 1.01.2019
zámer Obce Klokočov previesť nehnuteľný podľa § 3 ods. 1 zák. č. 253/1994 Z.z.
majetok z dôvodu hodného osobitného 2228,60 €
zreteľa v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona podľa § 4 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z.z. zvýšeč. 138/1991 Zb.z. o majetku obcí v znení ný o 15%
neskorších predpisov
Dňa 24.05.2019 boli na 7. zasadnutí ObecB/ schvaľuje zámer odpredať z dôvodu
ného zastupiteľstva obce Klokočov prijaté
hodného osobitného zreteľa v zmysle §9a
uznesenia:
ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.z.
Uznesenie č. 107/2019 – A/ konštatuje, že
o majetku obcí v znení neskorších predpido procesu hodnotenia bola

zahrnutá jedna cenová ponuka, ktorá
nespĺňala potrebné náležitosti a bola
vylúčená z procesu hodnotenia
B/ schvaľuje lehotu na doručenie cenových
ponúk do 12.06.2019 do 12.00 hod.
na prenájom majetku obce Klokočov
formou priameho prenájmu v súlade s §
9a ods. 9 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov –
nebytové priestory o celkovej výmere
138,60 m2 pozostávajúce z:
nebytový priestor o výmere 88,40 m2
sklad o výmere 31,80 m2
chodba o výmere 6,90 m2
nebytový priestor o výmere 5,40 m2
nebytový priestor o výmere 6,10 m2
nachádzajúce sa na prízemí stavby č. s. 962
na parcele CKN 2383/1
v k.ú. Klokočov, obec Klokočov, okres
Čadca zapísanej na liste vlastníctva č. 1876
za účelom prevádzkovania maloobchodnej
prevádzky potravín za minimálnu cenu
1 363,95 Eur ročne.
V cene prenájmu nie je zahrnutá spotreba
elektriny, vykurovanie, vodné, stočné,
odvoz odpadu.
Uznesenie č. 108/2019 - prerokovalo
Schválenie
predloženia
žiadosti
o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu
prostredníctvom rozpočtovej kapitoly
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ,
projekt s názvom: „Prístavba a stavebné
úpravy Hasičskej zbrojnice Klokočov“, ktorý
bude realizovaný obcou Klokočov“ , účel:
Podpora zvýšenia ochrany pred požiarmi
prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie
a modernizácie stavieb, nadobudnutie
budov na účel hasičských staníc
a hasičských zbrojníc podľa §2 písm. c)
bodov 1. až 3. zákona č. 526/2010 Z.z.
o poskytnutí dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
b/ schvaľuje
1.Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom
rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky v rámci výzvy číslo V.
Prezídia Hasičského a záchranného zboru
2019, vyhlásená 07.05. 2019 na realizáciu
projektu s názvom: „Prístavba a stavebné
úpravy Hasičskej zbrojnice Klokočov“, ktorý
bude realizovaný obcou Klokočov“ , účel:
Podpora zvýšenia ochrany pred požiarmi
prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie
a modernizácie stavieb, nadobudnutie
budov
na účel hasičských staníc
a hasičských zbrojníc podľa §2 písm. c)
bodov 1. až 3. zákona č. 526/2010 Z.z.
o poskytnutí dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
2. Zabezpečenie realizácie projektu
v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
3. Zabezpečenie finančných prostriedkov
na spolufinancovanie realizovaného projektu s názvom „Prístavba a stavebné
úpravy Hasičskej zbrojnice Klokočov „ vo
výške 5% z celkových predpokladaných
výdavkov, t.j. 1500,00 eur.
Uznesenie č. 109/2019
- schvaľuje
1.Zámer zapojiť sa do výzvy na projekt: „
Multifunkčné ihrisko „ na parcele CKN
6600 v k.ú. Klokočov
2.Zabezpečenie finančných prostriedkov na
spolufinancovanie realizovaného projektu
s názvom „ Multifunkčné ihrisko „ na parcele CKN 6600 v k.ú. Klokočov, vo výške
5% z celkových predpokladaných výdavkov,
t.j. 2250,- eur.

OBECNÝ LIST OBCE KLOKOČOV
Aktivita č. 3 – „Návšteva Klokočova a okolia“
(15. 05. 2019 – 16. 05. 2019)
Projekt náš domov
Prešli dva mesiace od poslednej návštevy našich českých kamarátov
a deti z Materskej školy Klokočov sa mohli opäť stretnúť s priateľmi
z materských škôl městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, a to
z Materskej školy Špálová, Materskej školy Varenská a zo Základnej
a materskej školy Ostrčilová. Tentokrát sme ich privítali a zoznámili
s okolím v Klokočove v rámci dvojdňového výletu a to 15.-16. mája. Po
príchode detí do Klokočova ich čakala ďalšia cesta no zároveň veľké
dobrodruţstvo. Jazda autobusom bola pre všetky deti zaujímavá, pretoţe mohli vidieť krásnu prírodu v našom okolí. Potom uţ len hurá na
výlet na farmu na Olešnej, kde sme mali moţnosť pozorovať a vyskúšať
strojovú techniku ako traktor, kamión, Man. Deti s nadšením obdivovali
veľké stroje. Následne sme sa presunuli k zvieratkám, kde sme videli
kravičky, býky, ale aj malé teliatka. Následne sme sa aj trochu posilnili
pri ochutnávke syrových a mäsových výrobkov, pretoţe bola pred nami
ďalšia cesta a to cesta do penziónu Rami v Oščadnici, kde boli naši
kamaráti ubytovaní. Hneď ako sme si oddýchli a posilnili sa, sme sa
zúčastnili športovej olympiády, na ktorej sa zúčastnili všetky deti a
vzájomne sa odmenili potleskom ako aj ďalšou odmenou, ktorá bola
v podobe medaile. Keďţe sa uţ pomaly stmievalo rozlúčili sme sa
s českými kamarátmi, ktorých čakalo veľké dobrodruţstvo ešte večer,
keďţe ostávali v penzióne spať, a my sme sa presunuli naspäť do
Klokočova, aby sme nazbierali veľa sily na ďalší deň.
Druhý deň nás čakala návšteva v skanzene vo Vychylovke. Po príchode
do Vychylovky si deti ako prvé všimli drevené domčeky a na ich konci
na nás čakala Historická lesná úvraťová ţeleznica, kde nás po ţelezničnej trati previezol vláčik po skanzene. Po skončení jazdy nás uţ čakala
teta oblečená v kroji, ktorá nám svojím rozprávaním priblíţila ţivot,
ktorý ţili naše babičky a prababičky. Nahliadnutie do starých dreveničiek bolo pre nás veľkým záţitkom. V jednej z dreveničiek sme sa zúčastnili ochutnávky s názvom ,,Kuchyňa starej materi“. Na konci prehliadky sme sa rozlúčili s našimi kamarátmi a uţ teraz sa tešíme na
ďalšiu návštevu. ktorá sa bude konať v Materskej škole Varinská
s aktivitou s názvom ,,Recyklohraní”.
uč. Bc. Mária Gachová,
Bc. Ingrid Časnochová,riad. MŠ Klokočov

Uvítanie detí do života v obci Klokočov
Veľa je na svete krásnych a drahých vecí. Svet v sebe ukrýva obrovské poklady a skvosty, ale narodenie dieťaťa je tým najvzácnejším pokladom
a preto toto podujatie uvítanie detí do života je jedným z najmilších, ktoré
obec organizuje.
Inak tomu nebolo ani tento rok. Dňa 14.06.2019 sa v obradnej sieni Obecného
úradu v Klokočove konala slávnosť „Uvítanie detí do života“. V obci Klokočov,
za obdobie od mája 2018 do júna 2019, pribudlo do radov našej obce
26 najmenších občanov – 15 chlapcov a 11 dievčat. Po slávnostnom príhovore
zástupkyňe starostky obce Veroniky Haferovej nasledoval zápis rodičov do
Pamätnej knihy obce Klokočov, ktorí si zároveň od zástupkyne starostky prevzali vecné darčeky a pamätný list. Príjemné posedenie pri malom občerstvení
rodičom spríjemnili svojím kultúrnym programom žiaci ZŠ Klokočov pod
vedením Mgr. Márie Jasenovskej.
Prajeme Vám, aby Vám detičky priniesli do Vašej rodiny veľa lásky, smiechu a
nehy. Nech s nimi prežívate veľa radostí a šťastných chvíľ. Nech sú zdravé a
robia Vám iba smú radosť.
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