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Milé mamičky,
mami ky,
Deň matiek sa už veľa
De
ve a rokov slávi druhú májovú nedeľu.
nede u. V tento deň
de sa
v myšlienkach vraciame k najdôležitejšej žene nášho života – k tej, ktorá
nás porodila, ktorá sa o nás starala, vychovávala nás, uprednostňovala
uprednost ovala
naše potreby a priania pred tými svojimi, ktorá sa snažila dať
da nám do
života to najlepšie. Maminka je tá, ktorá nám pofúkala rozbité koleno,
utrela slzy po prvom rozchode, ktorá vždy stála pri nás a vždy tu
pre nás bola. V detstve pre nás mama predstavuje
slnko, okolo ktorého sa točí
to í celý svet – a niečo
nie o z tohto pocitu
v nás pretrváva i v dospelosti.
Prostredníctvom nášho obecného listu Vám
chceme milé mamičky
mami ky k Vášmu sviatku popriať,
popria ,
aby ste boli zdravé, šťastné
š astné a najmä
svojimi deťmi
de mi milované.

Milí spoluobčania!
V rukách držíte prvé tohto ročné číslo Obecného
listu Obce Klokočov. Už to bude štvrtý rok, čo Vám
prinášame prostredníctvom Obecného listu informácie
z diania obce. Zároveň to budú štyri roky, kedy Ste mi vo
voľbách prejavili Vašu dôveru, ktorú si nesmierne vážim a
zároveň všetkým ďakujem za trpezlivosť, nakoľko viete, že
do funkcie starostky som nastupovala do zadĺženej obce.
Stav neuhradených faktúr bol k 31.12.2014 vo výške
127.890,09 €, bol prečerpaný kontokorentný účet vo výške
29.986,50 € a k tomu ďalšie dlhodobé záväzky vo forme
úverov na 14 b.j. a 15 b.j., opravu ciest a preklenovací úver –
o čom sme Vás už informovali. Stav úverov k 31.12.2014
bol vo výške 1.189 039,19 € - pre porovnanie k 31.12.2017
ostala suma úverov, ktoré obec musí splácať, vo výške
991.785,28 €. V obci nebolo možné nič realizovať, nakoľko
finančné prostriedky boli použité na vyplatenie faktúr, ktoré
boli po termíne splatnosti, splácanie úverov a na
zabezpečenie nutných vecí, ktoré sa týkali obce – prevádzka
obecného úradu, elektrina, osvetlenie, v zime údržba ciest.
Prelom, kedy sa podarilo vyplatiť všetky dlžné
faktúry, prečerpaný účet – kontokorent vo výške 29.986,50 €
a kedy sme už mohli aj my niečo začať robiť a realizovať
pre Vás, nastal v roku 2017. V roku 2017 sa nám podarilo
zrealizovať: nákup nového traktora s príslušenstvom –
radlicou a vlečkou v sume 74.938,00 €. Z uvedenej sumy je
uhradených 37.000€ z prebytku za rok 2016. Zvyšok budú
postupné splátky formou leasingu. Traktor s príslušenstvom
bude uhradený formou leazingových splátok do októbra
2020. Zakúpil sa traktorový samonakladací sypač v sume
7.058,40 €; nový konvektomat pre školskú jedáleň v sume
8.154,00 €. Ďalej sme realizovali rozšírenie obecného
rozhlasu do lokalít Kyčery, Pantoky, Kasino vo výške
11.213,40 €; vymenili sa garážové dvere na budove
prevádzok v sume 10.997,68 €.
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Ďalej
sme začali s rekonštrukciou verejného
osvetlenia, kde staré svietidlá meníme za nové led
osvetlenie. Osvetlenie bolo v zastaralom stave a vyžadovalo
si vysoké náklady na údržbu, napr. v roku 2017 nás údržba
verejného osvetlenia stála 10.724,07 €. Počas 15tich rokov
bude verejné osvetlenie spravované prostredníctvom firmy,
ktorá bola vysúťažená v rámci verejného obstarávania. Obec
bude platiť len elektrinu a splácať zmodernizované
osvetlenie. Obec odbremenia náklady na údržbu a opravy
zastaralého osvetlenia, keďže sa bude po dobu 15tich rokov
starať o svietidlá vysúťažená spoločnosť. Samozrejme
evidujeme do poradovníka žiadosti od občanov, ktorí
žiadali o rozšírenie verejného osvetlenia. Tieto žiadosti budú
riešené v rámci rozšírenia verejného osvetlenia podľa
finančných prostriedkov obce.
Z dôvodu nevýhodného a predraženého kúrenia
Obec Klokočov ukončila zmluvu s Biomasou, preto
výraznou investíciou, z ktorej očakávame ušetrenie
finančných prostriedkov, je dodávka modulárnej kotolne
v sume 177.000 €, z ktorej bola v decembri 2017 uhradená
1. splátka 30.000 €. Pre porovnanie vykurovania:
Za 3 roky /2015-2017/ náklady za kúrenie Biomasou boli vo
výške 182 021,22 € a to len za vyrobené teplo. Pri splácaní
novej kotolne s úrokmi, štiepky a obsluhy kotolne budú za 3
roky /2018-2020/ náklady vo výške 197. 940,00 € za
vyrobené teplo a vlastnú kotolňu. Po troch rokoch – kedy
bude kotolňa už našim obecným majetkom, budú náklady
už len na štiepku a obsluhu kotolne vo výške cca 50. 940,00
€ za tri roky – ročne 16. 980 €. Obec ušetrí na kúrení okolo
60-70%.
V roku 2017 sa nám podarilo opraviť cesty
asfaltovým povrchom na úsekoch: Vrchpredmier Doroťanka; Kornica – Stará cesta; Kornica – Stará cesta,
ďalšia časť; Hlavice Janeskovia – úsek smerom od hlavnej
cesty k Domovu dôchodov; časť Hlavice – Surovka, Ramša;
Bánske. Našou víziou je nadviazať na tieto opravy a
pokračovať v nich aj v roku 2018, aby cesty mali trvácnosť.
S opravami sa začne hneď ako bude priaznivejší čas a podľa
finančných prostriedkov obce. Na rekonštrukciu ciest je pre
rok 2018 predbežne vyčlenených v rozpočte 11.500 €, plus
k tomu budú vyčlenené finančné prostriedky z prebytku
hospodárenia obce.
Čo sa týka projektov, v rámci výzvy z Ministerstva
vnútra SR, Obec Klokočov podala v roku 2017 projekt
s názvom „Prístavba a stavebné úpravy Hasičskej zbrojnice
Klokočov“ ktorého účelom bolo získanie dotácie na
rekonštrukciu hasičskej zbrojnice v Klíne. Projekt bol
úspešný a na opravu hasičskej zbrojnice sme získali 28.500
€ a spoluúčasť obce vo výške 5% bude 1.500 €. Podaním
projektu „Nakladanie s BIO odpadom v obci Klokočov“ sme
ziskali finančné prostriedky vo výške 3.747,00 € /z toho 5%
spoluúčasť obce/, z ktorých sme zakúpili kompostéry,
štiepkovač a ďalšiu techniku na zabezpečenie nakladania
biologicky rozložiteľného odpadu z verejných priestranstiev
obce. Taktiež Obecná knižnica Klokočov získala z Fondu na
podporu umenia dotáciu vo výške 1.000 €, z ktorých
zakúpila pre svojich čitateľov nové knižné tituly.
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Podali sme projekt „Kompostéry pre zhodnocovanie
BRKO v Obci Klokočov“, zameraný na podporu
predchádzania
vzniku
biologicky
rozložiteľných
komunálnych odpadov, ktorého cieľom je získať kompostéry
pre domácnosti v Obci Klokočov. Obec v projekte žiada
nenávratný finančný príspevok vo výške 85.132,35 € +
spoluúčasť obce vo výške 5%. V súčasnej dobe projekt
prechádza odborným hodnotením. Opäť sme sa zapojili a
podali sme Žiadosť o poskytnutie dodátie na spracovanie
územno – plánovacej dokumentácie na rok 2018 – Zmeny a
doplnky č. 1UPN-O Klokočov vo výške 4.800 €. Podali sme
projekt na podporu formou dotácie na oblasť: Zvyšovanie
energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane
zatepľovania vo výške 131.958,00 €. Takže vidíte, že Obec
Klokočov sa snaží získať finančné prostriedky aj formou
rôznych projektov, tak aby čo najmenej zaťažovala rozpočet
obce.
Veronika Haferová, starostka obce

Leto na plný plyn – Španielsko, Portugalsko, turistika vo
Fatime, návšteva mesta Porto, mesta Braga a Santiago de
Compostela
Aj toto všetko sa dá stihnúť za jeden letný mesiac a
neminúť si viac ako 7 dní dovolenky. Už v minulom čísle
nášho informačníka sme Vám predstavili Turistický oddiel
Klokočov. Pokračujeme a prinášame Vám zážitkový článok
z leta 2017, ktorý bol pre členov turistického oddielu
rovnako úžasný ako všetky pominulé spoločné roky – plný
pohody, dobrodružstva, radosti, skúšania nových vecí,
spoznávania nových krajín a miest. O tomto super
zážitkovom turné nám porozprával predseda KST Klokočov
pán Pavol Polka.
FATIMA
Ich výlet sa odštartoval zo Žiliny, kde sa autobusom
presunuli do Rakúska, odtiaľ zlietli do Lisabonu a navštívili
Fatimu. Pútnické miesto Fátima je obec v Portugalsku. V jej
severnej časti leží rovnomenné mesto, ktoré má okolo 7 500
obyvateľov. Je to jedno z najznámejších katolíckych
pútnických miest na svete. Naši členovia sa oboznámili
s celou históriou zjavenia, zaujalo ich obrovské námestie
vykladané mramorom, chodník, po ktorom pútnici po
kolenách absolvujú púť. Je to mestečko s dobre
vybudovanou infraštruktúrou, množstvom moderných
hotelov, veľkými záchytnými parkoviskami, aj útulnými
kaviarňami a desiatkami obchodíkov s rôznymi suvenírmi.
Naši turisti boli ubytovaní len päť minút od námestia, čiže
všetko mali pekne po blízku. Mali možnosť zažiť svätú omšu
v katedrále, aj v kaplnke, čo bolo pre nich fantastickým
zážitkom.
PORTO
Porto je druhé najväčšie mesto v Portugalsku. Nie je
to len jeho zaujímavá história vpísaná do múrov starých
kostolov, ošarpaných budov a majestátne stojacich chrámov,
ale ide o jeho životom pulzujúcu atmosféru, ktorá si
podmaní hádam každého cestovateľa. Veľmi milí ľudia,
výborné portské víno, fantastické pohľady na architektúru,
krásne staré uličky, futbalový štadión FC Porto, kostoly,
vínne pivnice, jednoducho história všade naokolo. A to
máme my turisti radi.
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BRAGA
Starobylé
mesto
Braga
v severozápadnom
Portugalsku sa pre množstvo kostolov niekedy nazýva aj
„portugalským Rímom“. Jeho história aj živobytie jeho
obyvateľov sú už od 3. storočia previazané s kresťanstvom.
SANTIAGO DE COMPOSTELA
Španielske mesto Santiago de Compostela má
významnú pozíciu najmä medzi cirkevnými turistickými
pamiatkami. Práve tam vedie najznámejšia európska púť,
ktorá je veľkou výzvou nielen pre kresťanov. Svätojakubská
púť je podľa Kristovho učeníka apoštola Jakuba, ktorého
pozostatky sú uložené v katedrále v tomto meste. Pridať sa
môžu i neveriaci, ktorí počas dlhých dní kráčania
prehodnotia svoj život a nájdu v ňom to, čo je pre nich
najdôležitejšie. Na konci putovania ich čaká nádherné
miesto, ktoré sa im odmení nielen silnou duchovnou
atmosférou, ale tiež množstvom zaujímavých turistických
atrakcií. My sme túto cestu absolvovali autobusom, ak turisti
nastúpia na túto cestu, dostanú pečiatku a na konci certifikát
o absolvovaní cesty. Zaujalo nás i obrovské vyše 55 kilové
kadidlo zavesené na 35 metrovom lane, ktoré rozkýva 8
mužov po celej dĺžke chrámu.
Aj pre tých, čo majú hlboko do vrecka
Celá trasa je uspôsobená tak, aby sa na ňu mohli
vybrať aj ľudia s menšou finančnou rezervou. V priebehu
rokov vzniklo popri nej niekoľko kláštorov a ubytovní, kde
všetkým pocestným ponúkajú nocľah za pár eur. Suma je
viac-menej symbolická a pokrýva iba náklady na
poskytnutie jednoduchého ubytovania vo viacposteľových
izbách. „Tomu, čo sme zažili sa hovorí super zážitkový
pocit,“ zhodnotil svoju rozpravu Pavol Polka. Prezradil nám,
že by sa chcel ešte na Jukubovu cestu vrátiť a absolvovať
200 km trasu.
Milí čitatelia, dúfame, že sa necháte aj Vy zlákať na
podobné dobrodružstvá a našim turistom na čele s ich
predsedom želáme, aby sa im ich plány do budúcnosti
naplnili, veď pred nami je ešte leto, ktoré je na turistické
zážitky ako stvorené.
Ďakujeme za rozhovor!
Mgr. Andrea Moravčíková
„Kniha – trpezlivý sprievodca na ceste za poznaním“
V roku 2017 obec Klokočov podala
na Fond na podporu umenia projekt
s názvom „Kniha – trpezlivý
sprievodca na ceste za poznaním.“
Projekt bol zameraný na akvizíciu knižničného fondu –
kúpu
knižničného
fondu.
Projekt bol úspešný a z verejných zdrojov projekt podporil
Fond na podporu umenia vo výške 1000 €. Na projekte sa
Obec Klokočov podieľala 5% spoluúčasťou, čo činí 52,65 €.
Vďaka získaným finančným prostriedkom, sa knižný fond
Obecnej knižnice Klokočov, rozrástol o 145 ks hodnotných
knižných titulov od slovenských, ale aj zahraničných
autorov. Úspešným projektom Obecná knižnica Klokočov
nadviazala na systematické doplnenie knižničného fondu
o hodnotné knihy z oblasti náučnej a krásnej literatúry pre
všetky vekové kategórie – od našich najmenších čitateľov až
po seniorov. Cieľom Obecnej knižnice Klokočov je v čo
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najväčšej miere uspokojovať čitateľské záujmy a potreby
čitateľov a zvýšiť záujem o čítanie kníh.
Počas marca, pri príležitosti mesiaca knihy, sa
mohli z nových kníh potešiť všetci návštevníci knižnice.
Knižnicu navštívili so svojimi pani učiteľkami detičky z MŠ
Klokočov, ale aj žiaci ZŠ Klokočov. Nové knihy urobili
radosť aj dospelým čitateľom, ktorí sa rozhodli stráviť čas s
krásnou knihou svojho obľubeného autora.
Mgr. Paula Pápolová, referát knižnice
Voľné nebytové priestory na prenájom
Obec Klokočov ponúka na prenájom voľné
nebytové priestory vo vlastníctve obce formou priameho
prenájmu. Jedná sa o nebytové priestory nachádzajúce sa na
1. poschodí budovy Obecného úradu v Klokočove č. s. 962.
Sú to miestnosti s bočným vchodom do budovy, 1.
miestnosť o výmere 16,54 m2 a 2. miestnosť o výmere
23,89 m2 (priestory vedľa kaderníctva).
Účel prenájmu nebytových priestorov je poskytovanie
obchodných, reprezentačných, školských, zdravotníckych,
kancelárskych služieb za minimálnu cenu 10,00 Eur / m2
ročne,
na výrobné, dielenské, skladové účely za minimálnu cenu
9,50 Eur / m2 ročne a
na spoločenské a kultúrne účely za minimálnu cenu 9,00 Eur
/ m2 ročne.
K prenájmu nebytových priestorov prislúcha spoluúčasť na
sociálnych priestoroch 2,57 m2 za minimálnu cenu 7,10 Eur
/ m2 ročne.
Prenájom nebytových priestorov nie je určený na
poskytovanie
reštauračných,
pohostinských
služieb
a prevádzkovanie herní.
V cene prenájmu nie je zahrnutá spotreba elektriny,
vykurovanie, vodné, stočné, odvoz odpadu.
Doba nájmu je na neurčito.
Záujemca predkladá ponuku na adresu: Obec Klokočov,
Klokočov 962, 023 22 Klokočov v uzatvorenej obálke so
spiatočnou adresou záujemcu a označenej heslom:
„Prenájom nebytových priestorov (číslo 1 alebo 2) –
ponuka – NEOTVÁRAŤ“
Lehota na doručovanie cenových ponúk je do 15.04.2018 do
14.00 h (rozhodujúci je dátum doručenia ponuky, nie dátum
poštovej pečiatky).
Konkrétny nebytový priestor bude prenajatý tomu
záujemcovi, ktorý ponúkne najvyššiu cenu prenájmu v Eur
za m2 / rok. V prípade, že sa o konkrétny nebytový priestor
bude uchádzať len jeden záujemca, tento môže byť prenajatý
tomuto záujemcovi, ak akceptuje minimálne podmienky
stanovené touto ponukou.
Podmienky priameho prenájmu a obsah cenovej ponuky
sú zverejnené na úradnej tabuli obce a na web stránke
obce (www.klokocov.sk).
Prihláška na priamy prenájom spolu s prílohami (čestné
vyhlásenie podľa § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov a súhlas
záujemcu so spracovaním osobných údajov) sú k dispozícii
na stiahnutie na web stránke našej obce.
Doplňujúce informácie a termín obhliadky ponúkaných
nebytových priestorov budú záujemcom poskytnuté na
telefónnom čísle:

041/43 58 110 kl. 12, 0948 466 770 p. Jana Foldinová,
poverená zastupovaním starostky,
e-mail: starostka@klokocov.sk alebo
041/43 58 110 kl. 14, 041/43 58 338 – referát správy
majetku, e-mail: majetok@klokocov.sk
Elena Stopková, referát majetku
Informácie pre občanov
• oznamujeme občanom, že kancelária referátu PAM
p. Anny Koniarovej je presťahovaná v priestoroch
bývalej pošty v budove OÚ. Ďalej je presťahovaná
kancelária referátu účtovníctva a rozpočtovníctva,
ktorá je na poschodí v budove OÚ;
• oznamujeme občanov, že v priebehu mesiaca apríl
sa bude prevádzať odpis obecnej vody. Stav
vodomera môžete nahlásiť telefonicky p.
Koniarovej na tel.č. 041/4358 110 kl. 15 alebo
zaslať mailom na pam@klokocov.sk;
• dňa 23.10.2017 z dôvodu dlhodobej PN starostky
obce je poverená zastupovaním poslankyňa Jana
Foldinová v plnom rozsahu;
• oznamujeme občanom, že si môžu prísť vyzdvihnúť
Rozhodnutia na komunálny odpad a Rozhodnutia
na daň z nehnuteľnosti a psa. Rozhodnutia budú
vystavené na počkanie.;
• dňa 10. apríla 2018 bude Spoločenstvo bývalých
urbarialistov vyplácať podiely v čase od 8:00 hod. –
12:00 hod. v Zasadacej miestnosti OÚ;
• poruchy na osvetlení a rozhlase môžete hlásiť na
OÚ Klokočov, kancelária prvého kontaktu na číslo
041/4358 110;
Správa o kontrolnej činnosti za rok 2017
predložená hlavnou kontrolórkou obce Annou Gulčíkovou
na OZ Klokočov:
1.Správa o kontrolnej činnosti za rok 2017;
2.Stanovisko hl. kontrolórky k návrhu program. rozpočtu
obce na rok 2017-2019;
3.Kontrola úseku – kancelária prvého kontaktu. Predmetom
kontroly boli účtovné doklady OÚ, FA došlé, odoslané,
účt.doklady vodovod;
4.Stanovisko hl. kontrolórky k záverečnému účtu obce
Klokočov za r. 2016;
5.Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2017;
6.Kontrola – podnikat.činnosť – obec.vodovod za r. 2016, I.
polrok 2017 – podrobná analýza príjmov a výdavkov;
7.Kontrola na úseku miezd a personalistiky
Predmet kontroly:Pracovný a odmeňovací poriadok OÚ,
Organizačný poriadok, Vnútorný mzdový poriadok,
Sumarizácia miezd r. 2016, Mzdové listy za r. 2016,
Personálna evidencia;
8.Stanovisko hl. kontrolórky k návrhu rozpočtu na r. 20182020
9.Plán kontrl. činnosti na I. polrok 2018;
Deň Zeme
Dňa 22. apríla si budeme pripomínať Svetový deň
Zeme. Obec Klokočov sa neustále snaží, aby životné
prostredie v Obci Klokočov bolo čo najčistejšie. Po vytratení
poslednej snehovej prikrývky pracovníci VPP vyzbierali
množstvo odpadkov okolo krajníc a v priekopách, čo si
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všimli určite mnohí z Vás. Aj počas mesiaca apríl budeme
organizovať aktivity zamerané na životné prostredie – na
čistú a peknú dedinu, v ktorej žijeme. Pri príležitosti
Svetového dňa Zeme bude v spolupráci so ZŠ Klokočov
opäť organizovaná akcia zameraná na vyzbieranie odpadkov
okolia a čistenie prírody v jednotlivých častiach obce. Do
tejto akcie sa môžu zapojiť aj občania, dobrovoľníkov
srdečne uvítame.
Je tu jar a s ňou je spojené aj jarné upratovanie našich
domácností, pivníc, záhrad. Obec Klokočov bude
organizovať
v dňoch
od
30.04.
–
05.05.2018
veľkoobjemový zvoz odpadu, preto touto cestou chceme
požiadať občanov o trpezlivosť, aby veľkoobjemový odpad
nevyhadzovali do kontajnerov, ale počkali na tento zvoz
a odpad umiestnili na zberné miesta, odkiaľ sa odpad bude
zvážať.
Pomôžme sa prírode nadýchnuť prostredníctvom
prospešných environmentálnych aktivít, chráňme si ju a ona
sa nám odvďačí tak, že budeme dýchať čistý vzduch
a budeme žiť v prostredí, ktoré bude pozitívne vplývať na
zdravie človeka.
O termínoch jednotlivých aktivitách Vás budeme
informovať prostredníctvom obecného rozhlasu a oznamov.
Mgr. Paula Pápolová, referát odpadového hospodárstva

Triedenie odpadu
Touto cestou oznamujeme občanom, ktorí ešte
nemajú vyzdvihnuté transparentné vrecia na separovaný
zber, aby si ich prišli vyzdvihnúť na OÚ Klokočov, úsek
odpadového hospodárstva. Do transparentných vriec sa
separujú zložky: plasty, sklo, kovy, kompozitné obaly
(tetrapaky) od mlieka (bez zvyškov mlieka), džúsov
a ďalších nápojov, papier.
Prosíme občanov, aby dbali na správne separovanie
a snažili sa vyseparovať čo najviac odpadu. Správnym
a poctivým separovaním nemusia zbytočne na skládke
odpadov končiť separované zložky a obec bude o to menej
zaťažená platením poplatku za uskladnenie odpadu, pretože
obci vznikajú náklady, okrem činnosti nakladania so
zmesovým komunálnym odpadom, aj náklady spôsobené
nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek
komunálneho odpadu – plastov, kovov, skla, kompozitných
obalov. Za vytriedený odpad neplatíme, takže triediť sa
oplatí!
Aj napriek nepopulárnemu zvýšeniu poplatku za
odpad v roku 2015, Obec Klokočov ešte stále doplácala na
odpad. Za rok 2017 to činí 5.382,16 € - určite tieto finančné
prostriedky by sa dali využiť efektívnejšie, napr. na opravu
ciest.
Najhoršie na tom je – a čo nás teda čaká, od roku
2019 sa má zvyšovať výška poplatkov za skládkovanie
odpadov – čo opäť obciam hrozí, že budú nútené zvýšiť
poplatok za komunálny odpad. Zvýšením tohto poplatku
chce Ministerstvo dosiahnuť odklon od skládkovania, aby
obce na skládku vyvážali čo najmenej odpadu, čo dosiahnú
len dôsledným triedením odpadu. Obce teda za odpad budú
platiť podľa toho, koľko odpadov vytriedia.
Najväčším problémom sú v Obci Klokočov
kontajnery, ktorých je 44 kusov. Dňa 26. marca 2018 bola
zástupkyňa starostky obce Jana Foldinová spoločne s pánom
riaditeľom TKO Semeteš Vladimírom Holkom, prejsť
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v Obci Klokočov niektoré lokality, z ktorých je
najpravdepodobnejšie kontajner 7m³ nahradiť nádobami na
separovaný odpad.
O ďalších podrobnostiach Vás budeme informovať
prostredníctvom nášho obecného listu a obecného rozhlasu.
Mgr. Paula Pápolová, referát odpadového hospodárstva

Zápis detičiek do materskej školy Klokočov
Zápis detí do MŠ Klokočov – Ústredie č. 976, na
školský rok 2018/2019, sa uskutoční v dňoch od:
31.04.2018 – 11.05.2018
v čase od 10.00 hod. – 13.30 hod.
Spôsob prijímania detí na predprimárne vzdelávanie:
- písomná žiadosť zákonného zástupcu dieťaťa;
potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného
lekára pre deti a dorast;
- prednostne sa prijímajú deti predškolského veku 5 - 6
ročné, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a
deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej
školskej dochádzky;
- v prípade, že sa jedná o dieťa s odloženou povinnou
školskou
dochádzkou
–
predloženie rozhodnutia
o dodatočnom odklade;
- ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami- predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia
výchovného poradenstva a prevencie.
MŠ Klokočov ponúka:
 MŠ sa nachádza v areáli ZŠ Klokočov, blízko autobusovej
zastávky ,
priestory MŠ sú nové, vybavené novým nábytkom
s počítačovou technikou, budova je zateplená,
deti majú možnosť využiť krúžky podľa výberu, ktoré
ponúka CVČ ,,Rosička“, s ktorým máme dobrú spoluprácu,
výchova a vzdelávanie sa uskutočňuje podľa štátneho
vzdelávacieho
programu
ISCED
O a školského
vzdelávacieho programu s názvom ,,Kráčame cestou za
stromom poznania“.
Bc. Ingrid Časnochová, riad. MŠ Klokočov
č. t. MŠ - 041/4358 103, 0911 468 627
Zápis detí do 1. ročníka ZŠ
Zápis detí do 1. ročníka základnej školy, ktorý sa uskutoční
v dňoch 10.04.2018 a 11.04.2018 v čase od 13.30 hod. do
16.30 hod. v priestoroch základnej školy
Pripravujeme
Dňa 2. júna 2018 Váľania mája
s tradičnou hudobnou zábavou
Dňa 16. júna 2018 Hodová zábava
Dňa 17. júna 2018 Hodové slávnosti
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