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Milí spoluobčania, milí naši čitatelia!
dňa 10. novembra 2018 sa konali voľby do orgánov
samosprávy, v ktorých ste mi prejavili svoju dôveru a
ja touto cestou sa Vám chcem všetkým poďakovať za
podporu, ktorú ste mi vyjadrili svojím hlasom vo
voľbách. Budem sa snažiť nesklamať vašu dôveru,
ktorú ste do mňa vložili. Nechcem stavať vzdušné
zámky, nechcem Vás ani seba opájať nereálnymi
predstavami. Vynasnažím sa urobiť všetko pre rozvoj
našej obce spolu s naším novozvoleným obecným
zastupiteľstvom. Ak pri tom budem cítiť Vašu podporu
a dôveru, bude to pre mňa tá najlepšia odmena, akú
som si mohla želať.
Zachovajte mi prosím svoju priazeň a ja Vám
sľubujem, že sa nebudem cítiť len ako starostka, ale
budem skutočne Vaša starostka.
Pevne veríme, že aj obecný list si zachová
Vašu priazeň. Naďalej Vás budeme informovať o dianí
a podávať aktuálne informácie zo života našej obce.
Blížia sa vianočné sviatky. Dovoľte mi zaželať
Vám príjemné prežitie týchto krásnych sviatkov. Pod
vianočný stromček Vám prajem veľa zdravia, šťastia,
lásky a vzájomného porozumenia.
Jana Foldinová, starostka obce
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sledoval program, ktorý si pre všetkých pripravili žiaci
z MŠ, ZŠ a CVČ Klokočov.
Na námestí odzneli milé básničky, pesničky,
koledy v podaní heligonkárov z CVČ Klokočov.
Ľudová tradícia - vianočné vinše betlehemcov
a silné zvonce hricov, ukončila kultúrny program.
Mikuláš deti odmenil sladkým balíčkom a spoločne so
svojimi pomocníkmi anjelikmi rozsvietil vianočný
stromček, ktorý bude zdobiť námestie celé vianočné
sviatky. Pre dospelých si zamestnanci OÚ Klokočov
pripravili chutnú kapustnicu, varené víno, punč pre
dospelých, ale aj pre deti. Ďakujeme všetkým, ktorí
prišli stráviť nedeľné poobedie s Mikulášom.
Poďakovanie patrí riaditeľom
ZŠ, MŠ a CVČ
Klokočov a všetkým pedagogickým zamestnancom za
prípravu krásneho kultúrneho programu. Poďakovanie
taktiež patrí všetkým, ktorí sa podieľali na prípravách
a priebehu vianočných trhoch.

Ustanovujúce obecné zastupiteľstvo

Vianočné trhy spojené s príchodom Mikuláša
V nedeľu
9. decembra 2018 sa v Obci
Klokočov konali Vianočné trhy spojené s príchodom
Mikuláša. Aj napriek nepriazni počasia sa o 13:00 hod.
zaplnilo námestie pred OÚ Klokočov. Starostka obce
Jana Foldinová všetkých srdečne privítala a začal sa
kultúrny program. Keďže Mikuláš sa na všetky deti
veľmi tešil, od začiatku prišiel na námestie a pozorne

Ustanovujúce
zasadnutie
Obecného
zastupiteľstva v Klokočove otvorila a viedla doterajšia
starostka obce Veronika Haferová. Privítala všetkých
prítomných a v úvode ustanovujúceho zasadnutia
odznela slovenská hymna. Následne starostka obce
Veronika Haferová požiadala predsedkyňu miestnej
volebnej komisie, p. Luciu Rudinskú, aby predniesla
správu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy
obce na funkciu starostu obce a na funkciu poslancov
obecného zastupiteľstva. Pani Lucia Rudinská
následne oboznámila prítomných o výsledkoch volieb,
zagratulovala novozvolenej starostke Jane Foldinovej
a poslancom obecného zastupiteľstva. Novozvolená
starostka zložila zákonom predpísaný sľub v súlade s
§ 13 ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
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v z.n.p. (ďalej len „Zákon o obecnom zriadení“)
a podpísala jeho písomné vyhotovenie. Zároveň,
novozvolená starostka, čestne vyhlásila, že sa vzdáva
mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva Obce
Klokočov.
Doterajšia
starostka
odovzdala
novozvolenej starostke insígnie.

Predávanie insígnií novozvolenej starostke.

Správa Miestnej volebnej komisie v Klokočove o
výsledkoch volieb do orgánov samosprávy v obci
Klokočov, ktoré sa konali dňa 10. novembra 2018
V nasledujúcich riadkoch, dovoľte nám
informovať Vás o výsledkoch volieb do orgánov
samosprávy v obci Klokočov.
l) Miestna volebná komisia zaregistrovala pre voľby do
obecného zastupiteľstva v Klokočove 27. kandidátov.
Kandidátne listiny predložili politické strany Sloboda a
solidarita, Slovenská národná strana, Národná koalícia,
Spolu - občianska demokracia, Kotleba - ľudová strana
naše Slovensko, Smer -sociálna demokracia, Slovenská
demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana,
Kresťanskodemokratické hnutie a nezávislí kandidáti.
Politické strany podporovali 20 kandidátov a 7
kandidátov bolo nezávislých.
2) Miestna volebná komisia zaregistrovala pre voľby
starostu obce 5 kandidátov. Troch kandidátov
podporovali politické strany Slovenská národná strana,
Kresťanskodemokratické hnutie a Smer - sociálna
demokracia, dvaja kandidáti boli nezávislí.
3) Poslanci do OZ a starosta obce sa volili v jednom
volebnom obvode a troch volebných okrskoch.
V okrsku č. 01 Klokočov, bolo zapísaných 783 voličov,
počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní bolo 416,
čo v percentách predstavuje účasť vo voľbách 53,l%.
V okrsku č. 02 Klokočov Klin, bolo zapísaných 451
voličov, počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní
bolo 259, čo v percentách predstavuje účasť vo
voľbách 57,4%.
V okrsku č. 03 Klokočov - Hlavice, bolo zapísaných
773 voličov, počet voličov, ktorí sa zúčastnili na
hlasovaní bolo 472, čo v percentách predstavuje účasť
vo voľbách 61%.
V zozname voličov bolo spolu zapísaných 2007
voličov. Počet voličov spolu, ktorí sa zúčastnili na
hlasovaní bolo 1 747, účasť vo voľbách v percentách je
57 ,1%.
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Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre
voľby do obecného zastupiteľstva bolo 1128.
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre
voľby starostu obce bolo 1139.
4) Za starostku obce bola zvolená nezávislá kandidátka
Jana Foldinová s počtom platných hlasov 392, čo v
percentách činí 34,4%.
Poradie ďalších kandidátov na starostu obce a počet
hlasov
Róbert Vlček
- 280
Radoslav Zajac,Ing. - 184
Ľuboš Stríž
- 183
František Čečotka - 100
Za poslancov do obecného zastupitel'stva v Klokočove
boli zvolení kandidáti s počtom platných hlasov:
l. Jana Foldinová, nezávislá kandidátka
- 513
2. Róbert Vlček, nezávislý kandidát
- 478
3. Pavol Čagaľa, Smer _sociálna demokracia - 440
4. Jozef Gondek, Mgr., nezávislý kandidát
- 394
5. Veronika Haferová, Sloboda a Solidarita
- 356
6. Radoslav Zajac,Ing., Smer – soc. demokracia - 351
7. Ján Hruška, nezávislý kandidát
- 344
8. Vlasta Kašíková, nezávislá kandidátka
- 301
9. Štefan Želiecký, Smer - sociálna demokracia - 262
Prvý náhradník - kandidát, ktorý nebol zvolený za
poslanca OZ Ján Mudrík, Smer - sociálna
demokracia, s počtom platných hlasov 250, nastupuje
za poslanca OZ, ak poslankyňa Jana
Foldinová príjme funkciu starostky obce.
Náhradníci – kandidáti ktorí neboli zvolení za
poslancov obecného zastupiteľstva v poradí
podľa počtu platných hlasov:
1. Ján Murík
- 250
2. Monika Jarošová
- 248
3. Tomáš Horňák Bc.
- 200
4. Helena Rudinská
- 176
5. Jarmila Tabačíková
- 163
6. Pavol Marec
- 151
7. Miroslav Rudinský
- 125
8. Jozef Polka
- 125
9. Miroslav Smieško
- 124
l0. Štepán Šipula
- 120
11. Zdenka Matejíková
- 120
12. Peter Stopka
- 108
l3. Miroslav Korduliak
- 108
l 4. Miroslava Srničková
- 99
15. František Gajdoš
- 98
l6. Tomáš Rudinský
- 97
17.Božena Polková
- 93
18. Štefan Srniček
- 74
Zvolenej starostke obce i zvoleným poslancom
OZ prajú členovia Miestnej volebnej komisie
veľa zdravia a úspechov.
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Dňa 7.12.2018 sa konalo prvé – ustanovujúce
Obecné zastupiteľstvo obce Klokočov, na
ktorom boli prijaté tieto uznesenia:
-UZNESENIE č. 1/2018 – OcZ v Klokočove a) berie na
vedomie
1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného
zastupiteľstva
2. vystúpenie novozvoleného starostu
A. konštatuje , že
1. novozvolená starostka obce Klokočov Jana
Foldinová zložila zákonom predpísaný sľub
starostu obce
2. zvolení poslanci Obecného zastupiteľstva Obce
Klokočov zložili zákonom predpísaný sľub
poslanca : Mgr. Jozef Gondek, Veronika
Haferová, Ján Hruška, Vlasta Kašíková, Róbert
Vlček, Ing. Radoslav Zajac, Štefan Želiecký
-UZNESENIE č. 3/2018 – OcZ v Klokočove
A. zriaďuje mandátovú komisiu v zložení poslancov:
Vlasta Kašíková, Ján Hruška
B. zriaďuje návrhovú komisiu v zložení poslancov:
Ing. Radoslav Zajac, Mgr. Jozef Gondek
-UZNESENIE č. 4/2018 – OcZ v Klokočove
A. poveruje poslankyňu Vlastu Kašíkovú zvolávaním
a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva
v prípadoch podľa § 12 ods. 2, ods. 3, ods. 5 a ods.
6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov.
-UZNESENIE č. 5/2018 – OcZ v Klokočove
A. nezriaďuje obecnú radu
-UZNESENIE č. 6/2018 - OcZ v Klokočove
A. zriaďuje
1. Komisiu finančnú
2. Komisiu školstva, kultúry a športu
3. Komisiu dopravy a výstavby
4. Komisiu sociálno – zdravotnú
5. Komisiu regionálneho rozvoja a eurofondov
B. volí
1. predseda Komisie finančnej: Vlasta Kašíková
2. predseda Komisie školstva, kultúry a športu:
Veronika Haferová
3. predseda Komisie dopravy a výstavby: Ján
Hruška
4. predseda Komisie sociálno - zdravotnej: Ján
Mudrík
5. predseda Komisie regionálneho rozvoja
a eurofondov: Ing. Radoslav Zajac
C. ukladá pripraviť predsedom jednotlivých komisií
návrhy na dosadenie členov do komisií. Termín:
budúce zasadnutie OcZ
Zodpovední: predsedovia jednotlivých komisií
D. ukladá
povinnosť predsedom jednotlivých komisií
vypracovať správu o činnosti jednotlivých komisií
k 31.06. a k 31.12. príslušného kalendárneho roka
a predložiť ju OcZ Obce Klokočov.
-UZNESENIE č. 7/2018 - OcZ v Klokočove
A. schvaľuje
plat starostky Obce Klokočov Veroniky Haferovej
s účinnosťou od 1.12.2018 podľa

§ 4 ods. 1 zák. č. 253/1994 Z.z. vo výške 2099 eur.
-UZNESENIE č. 8/2018 - OcZ v Klokočove
A. schvaľuje plat starostky Obce Klokočov Jany
Foldinovej s účinnosťou od 7.12.2018 podľa
§ 4 ods. 1 zák. č. 253/1994 Z.z. vo výške 2099 eur.
-UZNESENIE č. 9/2018 - OcZ v Klokočove
A. odročuje Všeobecne záväzné nariadenie obce č.
4/2018 o miestnych daniach na území Obce
Klokočov na rok 2019
-UZNESENIE č. 10/2018 - OcZ v Klokočove
A. schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2018
o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území Obce
Klokočov
-UZNESENIE č. 11/2018 - OcZ v Klokočove
A. schvaľuje odpredaj z dôvodu hodného osobitného
zreteľa v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov parcelu CKN 9310/1 – trvalý trávny
porast o výmere 594 m2, ktorá vznikla
geometrickým plánom č. 13/98 a parcelu CKN
9309-trvalý trávny porast o výmere 189 m2 v k.ú.
Klokočov, vedená na LV 1876 M. Eisnerovej,
bytom Klokočov za cenu 0,50 EUR/m2. Osobitný
zreteľ je odôvodnený tým, že pozemky hraničia
s pozemkom v jej vlastníctve.
B. odporúča uzatvoriť kúpnu zmluvu podľa
schvaľovacej časti uznesenia
Náklady spojené s uzatvorením kúpnej zmluvy
a návrh na vklad do katastra nehnuteľnosti hradí
nadobúdateľka.
Zodpovedná : správa obce
Termín: po dohode s kupujúcou
-UZNESENIE č. 12/2018 - OcZ v Klokočove
A. schvaľuje
sobášiacich na Matričnom úrade
v Klokočove: Janu Foldinovú – starostku obce
a Vlastu Kašíkovú, poslankyňu obce
-UZNESENIE č. 13/2018 - OcZ v Klokočove
Obecné zastupiteľstvo v Klokočove
a)schvaľuje starostku obce Janu Foldinovú, ako zástupcu
členskej obce Klokočov do Organizácie cestovného ruchu
Kysuce, Námestie slobody 30, 022 01 Čadca
-UZNESENIE č. 14/2018 - OcZ v Klokočove
A. schvaľuje termín ďalšieho obecného zastupiteľstva
dňa 14.12.2018 o 9:00 hod.
-UZNESENIE č. 15/2018 - OcZ v Klokočove
A. schvaľuje za člena do Správnej rady TKO Semeteš,
n.o., poslanca Róberta Vlčeka

Zverejnenie zámeru na prenájom voľných
nebytových priestorov
OBEC KLOKOČOV v súlade s § 9a ods. 9
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, v zmysle platných Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom obce Klokočov
a na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva obce
Klokočov č. 409/2018 zo dňa 23.02.2018 zverejňuje
zámer na prenájom voľných nebytových priestorov vo
vlastníctve obce formou priameho prenájmu nebytové
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priestory - miestnosť o výmere 23,89 m2 nachádzajúce
sa na 1. poschodí stavby č. s. 962 – miestnosť s
bočným vchodom do budovy Obecného úradu v
Klokočove na parcele CKN 2383/1 v k.ú. Klokočov,
obec Klokočov, okres Čadca, zapísanej na liste
vlastníctva č. 1876 za účelom: 1. poskytovania
obchodných,
reprezentačných,
školských,
zdravotníckych, kancelárskych služieb za minimálnu
cenu 10,00 Eur / m2 ročne 2. na výrobné, dielenské,
skladové účely za minimálnu cenu 9,50 Eur / m2 ročne
3. 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 na neurčito. Celé znenie ponuky je
uverejnené na stranke www.klokocov.sk

Otváracie hodiny na OÚ Klokočov počas
vianočných sviatkov
Obec Klokočov oznamuje občanom, že z dôvodu
čerpania dovolenky bude obecný úrad
dňa 21.12.2018 7:30 hod. - 11:30
dňa 24.12.2018 zatvorené - sviatok
dňa 25.12.2018
zatvorené - prvý sviatok vianočný
dňa 26.12.2018
zatvorené - druhý sviatok vianočný
dňa 27.12.2018 zatvorené - čerpanie dovoleniek
dňa 28.12.2018 zatvorené - čerpanie dovoleniek
dňa 31.12.2018 zatvorené - čerpanie dovoleniek
Ďakujeme za pochopenie.
V prípade súrnych záležitostí a potreby
kontaktujte: starostku na tel. čísle: 0948 466 770

Nákup nových knižných titulov
V roku 2018 obec Klokočov
podala na Fond na podporu
umenia projekt s názvom
„ S krásnou knihou proti
stresu“.
Zámerom projektu bolo nadviazať na
systematické doplnenie Obecnej knižnice Klokočov
novými knižnými titulmi v oblasti beletrie – krásnej
a náučnej literatúry od slovenských a zahraničných
autorov, pre všetky vekové kategórie. Projekt bol
úspešný a vďaka poskytnutým finančným prostriedkom
z Fondu na podporu umenia vo výške 1000 €, bolo do
Obecnej knižnice Klokočov zakúpených 136
hodnotných knižných titulov od slovenských aj
zahraničných autorov pre deti aj dospelých.
Projekt bol zameraný na akvizíciu knižničného
fondu – kúpu knižničného fondu. Knižničný fond
v Obecnej
knižnici
Klokočov
bol
doplnený
hodnotnými
knihami z oblasti náučnej a krásnej
literatúry pre deti a dospelých. Na projekte sa podieľala
obec Klokočov 5% spoluúčasťou.

Príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa zdravia, šťastia
a úspechov v novom roku želá Ing. Jarmila Krišťáková,
riaditeľka ZŠ Klokočov
a kolektív pedagogických
zamestnancov ZŠ Klokočov.

Nech tichá hudba veselosti Vám počas celých Vianoc znie,
nech ten rok nastávajúci Vám pokoj, lásku a šťastie prinesie.
Pokojné prežitie vianočných sviatkov želá Ľubomír Kadura,
riaditeľ CVČ Klokočov

Riaditeľka MŠ Klokočov spoločne so všetkými
zamestnancami prajú všetkým detičkám, rodičom a
priateľom školy Vianoce plné lásky, pohody a hojnosti. Do
nového roku 2019 prajeme najmä zdravie, šťastie,
spokojnosť v rodinnom kruhu a v práci nech Vám nechýba
optimizmus, vytrvalosť a energia. Kolektív MŠ Klokočov.
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