
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 

25.06.2018 
o 17.30 hod. v zasadačke Obecného úradu v Kľaku 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 

Prítomní : Ľuboš Haring – starosta obce 

                 Michal Sestrenek, Ľudmila Mesiariková, Tibor Zúbek, Viera  Zúbeková -  poslanci   

                 obecného zastupiteľstva  

                Anna Prôčková – hlavný kontrolór obce                                                                                   

Neprítomná - PN : Miroslava Vajdová 

 

Program :  

1. Otvorenie zasadnutia a určenie zapisovateľa 

2. Schválenie programu, overovateľov zápisnice a prijatých uznesení zo zasadnutia OZ 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2017 

5. Správa nezávislého audítora o audite individuálnej účtovnej závierky za rok 2017 

6. Záverečný účet obce Kľak a celoročné hospodárenie za rok 2017 

7. Tvorba rezervného fondu z prebytku hospodárenia obce za rok 2017 

8. Výročná správa obce Kľak  za rok 2017 

9. Správa o kontrl. činnosti hlavného kontrolóra obce a 1.štvrťrok 2018 

10. Schválenie volebného obvodu, počtu poslancov, úväzku starostu obce 

11. Zásady odmeňovania poslancov OZ 

12. Sťažnosť na opakované rušenie nočného kľudu 

13. Žiadosť o odpredaj pozemku 

14. Rôzne : 

- plánované aktivity 

- Návrh vyhotovenia pamätnej tabule 

- podujatia : vatra SNP, Memoriál Jozefa Zúbeka 

15. Interpelácie poslancov OZ a občanov obce 

16. Návrh na uznesenia 

17. Ukončenie zasadnutia OZ 

 

1. Otvorenie zasadnutia OZ : riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolal starosta 

obce Ľuboš Haring, podľa §-u 12, zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších zmien a doplnkov. Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Ľuboš Haring, 

ktorý privítal prítomných poslancov a kontrolórku obce. Konštatoval, že sú prítomní 4 

poslanci, neprítomná – PN : Miroslava Vajdová /celkový počet poslancov 5/ 

a zasadnutie OZ je uznášania schopné.  

 

2. Schválenie programu, overovateľov zápisnice a prijatých uznesení zo zasadnutia 

OZ :  starosta obce predložil poslancom OZ návrh programu zasadnutia  a požiadal ich 

o návrhy a doplnenia. Poslanci nemali návrh na doplnenie programu a predložený 

program v počte bodov 17 jednohlasne schválili. Za zapisovateľku zasadnutia OZ určil 

starosta obce Renátu Luptákovú a za overovateľov zápisnice a prijatých uznesení : 

Ľudmilu Mesiarikovú a Michala Sestreneka. 
 



Uznesenie č. 27/2018 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 
program zasadnutia obecného zastupiteľstva v počte bodov 17, 
určuje 
zapisovateľa : Renátu Luptákovú, overovateľov prijatých uznesení a zápisnice : 
Ľudmila Mesiariková a Michal Sestrenek. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 4 
Za : 4   /proti:0, zdržal sa : 0/             ............................. 

 

3. Kontrola plnenia uznesení – vyjadrenie overovateľov zápisnice z OZ   
kontrolu plnenia uznesení previedol starosta obce, konštatoval, že dňa 23.04.2018 boli 

prijaté uznesenia od č. 15/2018 po č. 26/2018, ktoré boli starostom obce podpísané. 

Uznesenie č. 17/2018 –  bralo na vedomie oznámenie funkcií, zamestnaní, činností 

a majetkových pomerov starostu obce Kľak k 31.3.2018, uznesenie č. 18/2018 bralo na 

vedomie inventarizáciu majetku obce k 31.12.2017 a vyhotovený inventarizačný zápis, 

uznesenie č. 19/2018 určilo komisiu pre vykonanie priebehu verejných obstarávaní 

v roku 2018, uznesenie č. 20/2018 schválilo poskytnutie finan. prostriedkov vo výške 

160 eur obci Župkov na 1.polrok 2018 na deti z obce Kľak navštevujúce mimoškolskú 

činnosť v ZŠ s MŠ Župkov- financie boli zaslanie na účet obce. Uznesenie č. 21/2018 

schválilo zrušenie prevádzkarne zapísanej v obch. registri pod názvom Miestny národný 

výbor Kľak – uznesenie zaslané Okresnému súdu. Uznesenie č. 22/2018 schválilo 

uzatvorenie zámennej zmluvy s firmou ENEREX Slovakia s.r.o., Bratislava – zmluva 

bola uzatvorená. Uznesenia č. 23,24,25,26 – brali na vedomie komunitný plán 

sociálnych služieb, plánované aktivity, poskytnutie finan. príspevku vo výške 15.000 

eur z fondu opráv Lesov SR, OZ Žarnovica a usporiadaní podujatí.  

Starosta obce konštatoval, že všetky uznesenia boli splnené.  
Uznesenie č. 28/2018 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
b e r i e  n a  v e d o m i e 
kontrolu plnenia uznesení č. 15-26/2018 prijatých OZ dňa 23.04.2018 a vyjadrenie 
overovateľov zápisnice z rokovania OZ dňa 23.04.2018. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 4 
Za : 4   /proti:0, zdržal sa : 0/        ............................... 

 

4. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2017   
predložila kontrolórka obce Anna Prôčková, ktorá navrhla poslancom schváliť 

záverečný účet obce za rok 2017 bez výhrad, nakoľko celé účtovníctvo a 

inventarizovanie účtov je v súlade so zákonom o účtovníctve, zobrazuje pravdivý 

a verný obraz finančnej situácie obce Kľak a úspešne prešlo auditom. Po predložení 

stanoviska vyzvala kontrolórka poslancov o ich pripomienky a návrhy. Nakoľko 

poslanci nemali žiadne pripomienky, jednohlasne vzali na vedomie stanovisko hlavného 

kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2017. 
Uznesenie č. 29/2018  
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku  
berie na vedomie  
stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Kľak za rok 2017. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 4 
Za : 4  /proti:0, zdržal sa: 0/            ............................... 



             

5. Správa nezávislého audítora o audite individuálnej účtovnej závierky za rok 2017 

predložil starosta obce Ľuboš Haring, ktorý uviedol, že stanovisko bolo kladné a neboli 

zistené žiadne nedostatky. Nakoľko poslanci OZ nemali žiadne pripomienky 

k predloženej správe,  jednohlasne vzali na vedomie správu nezávislého audítora 

o audite individuálnej účtovnej závierky za rok 2017. 

Starosta obce konštatoval, že je spokojný s výsledkom a všetkým poďakoval za ich 

výbornú prácu. 
Uznesenie č. 30/2018  
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku  
berie na vedomie  
správu nezávislého audítora o audite individuálnej účtovnej závierky obce Kľak za rok 2017. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 4 
Za : 4    /proti:0, zdržal sa: 0/        ............................ 
 

6. Záverečný účet obce Kľak a celoročné hospodárenie za rok 2017   
Pracovníčka obce predložila poslancom OZ záverečný účet obce za rok 2017, ktorá 

uviedla celoročné hospodárenie obce, stavy jednotlivých účtov a inventarizácie majetku 

všetkých účtov. Predložila rozbor plnenia príjmov a výdavkov, tvorbu a použitie 

rezervného a sociálneho fondu, prehľad o stave a vývoji dlhu, bilanciu aktív a pasív 

a prehľad o poskytnutých zárukách. Po predložení prečítala položkovite plnenie 

rozpočtu z uzávierky obce k 31.12.2017.  

Poslanci jednohlasne schválili záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce Kľak 

za rok 2017 „bez výhrad“.             
Uznesenie č. 31/2018  
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku  
schvaľuje  
záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce Kľak za rok 2017 „bez výhrad“. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 4 
Za : 4    /proti:0, zdržal sa: 0/      ............................ 

 

7. Tvorba rezervného fondu z prebytku hospodárenia obce  
Starosta obce na základe údajov zo záverečného účtu obce za rok 2017 uviedol, že obec 

Kľak dosiahla za rok 2017 prebytok hospodárenia vo výške 3.907,54 Eur. Starosta obce 

doporučil prebytok hospodárenia v plnej výške použiť na tvorbu rezervného fondu. 

Obec je povinná v zmysle zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách v znení 

neskorších zmien a doplnkov vytvoriť rezervný fond a to buď 10% z prebytku 

hospodárenia, alebo v plnej výške prebytku hospodárenia.  

Ďalej starosta obce informoval, že v roku 2017 boli z rezervného fondu použité finančné 

prostriedky na vybudovanie miestnej komunikácie v časti obce od súp.č. 90 po súp.č. 

94. 

Poslanci jednohlasne schválili tvorbu rezervného fondu z prebytku hospodárenia obce 

za rok 2017 v plnej výške 3.907,54 €.   
Uznesenie č. 32/2018  
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku  
schvaľuje  
tvorbu rezervného fondu z prebytku hospodárenia obce za rok 2017 v plnej výške 3.907,54 € 

zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písme. a﴿ a b﴿ zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 



            Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 4 

Za : 4    /proti:0, zdržal sa: 0       ........................  
 

8. Výročná správa obce Kľak za rok 2017 

Predložila pracovníčka obce Renáta Luptáková, ktorá uviedla, že správa obsahuje : 

históriu obce, analýzu obce, obecného úradu, zloženie obyvateľov, informácie 

o starostovi obce, pracovníkoch, poslancoch, kontrolórke obce, organizácií v obci, 

inštitúcie, všetky dôležité informácie o obci a hospodárení, členenie príjmov, výdavkov, 

aktív, pasív a vyčíslenie prebytku hospodárenia 

Nakoľko poslanci nemali pripomienky výročnú správu obce Kľak za rok 2017 

jednohlasne vzali na vedomie. 
Uznesenie č. 33/2018  
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku  
berie na vedomie  

výročnú správu obce Kľak za rok 2017. 

Všetkých poslancov : 5 
            Prítomných : 4 

Za : 4      /proti : 0, zdržal sa : 0/          ..............................  

 
9. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za 1.štvrťrok 2018 

predložila kontrolórka obce Anna Prôčková, ktorá správu prečítala a uviedla všetky 

kontrolované oblasti v zmysle plánu práce na 1.polrok 2018. Po predložení správy 

vyzvala kontrolórka poslancov o ich pripomienky a návrhy. Nakoľko poslanci nemali 

žiadne pripomienky, jednohlasne vzali na vedomie správu o kontrolnej činnosti za 1. 

štvrťrok  2018. 
Uznesenie č. 34/2018  
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku  
berie na vedomie  

správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za 1. štvrťrok 2018. 

Všetkých poslancov : 5 
            Prítomných : 4 

Za : 4      /proti : 0, zdržal sa : 0/          ..............................  

 

10. Schválenie volebného obvodu, počtu poslancov, úväzku starostu obce  
Starosta obce uviedol, že v zmysle § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu 

volebného práva v znení neskor. predpisov určí obecné zastupiteľstvo obce Kľak počet 

volebných obvodov a počet poslancov, ktorý sa má v nich voliť. Starosta obce konštatoval, že 

v obci bol v predchádzajúcich voľbách určený 1. volebný obvod a volilo sa v ňom 5. poslancov. 

Poslanci jednohlasne určili v obci Kľak 1. volebný obvod a počet poslancov obecného 

zastupiteľstva 5 pre voľby do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať 10.11.2018. 

Starosta obce následne informoval poslancov OZ, že v zmysle zákona určujú aj úväzok starostu 

obce na nasledujúce volebné obdobie rokov 2018-2022. Poslanci jednohlasne po vzájomnej 

diskusii schválili úväzok starostu obce Kľak pre volebné obdobie 2018-2022 : 0,8 / 30 hod. 

týždenne – tak ako bol schválený v tomto volebnom období. Poslanci OZ prijali uznesenie : 

Uznesenie č. 35/2018 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
A)určuje 
jeden volebný obvod v obci Kľak pre volebné obdobie rokov 2018-2022, 
B)schvaľuje 
5 poslancov ako počet poslancov obecného zastupiteľstva obce Kľak pre volebné 
obdobie 2018-2022 podľa § 11 ods. 3, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení nesk.pred., 



C)schvaľuje 
úväzok starostu obce Kľak 0,8  / 30 hod. týždenne pre volebné obdobie 2018-2022 
podľa § 11 ods. 4 písm. i, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení nesk. 
predpisov. 

              Všetkých poslancov : 5 
              Prítomných : 4 
             Za : 4      /proti : 0, zdržal sa : 0/       ............................. 

 
11. Zásady odmeňovania poslancov OZ 

Starosta obce dal návrh na schválenie zásad odmeňovania poslancov a to nasledovne : 

poslancom za účasť na zasadnutí orgánov OZ ak splní podmienku účasti na celom zasadnutí 

včítane hlasovania vo výške 10 Eur/1 zasadnutie a predsedovi komisie OZ za účasť na zasadnutí 

komisie vo výške 5 Eur. Následne navrhol odmenu pre zástupcu starostu obce vo výške 50 Eur 

/ 1 x ročne. Poslanci jednohlasne schválili zásady odmeňovania poslancov OZ podľa návrhu 

starostu obce.  

Poslanci prijali uznesenie: 

Uznesenie č. 36/2018 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Kľak.  
Všetkých poslancov : 5 

            Prítomných : 4 
Za : 4      /proti : 0, zdržal sa : 0/       ............................. 

 

12. Sťažnosť na opakované rušenie nočného kľudu 

Starosta obce predložil poslancom OZ doručenú sťažnosť od pána Romana Kotrlca na 

opakované rušenie nočného kľudu v Espresse u Krejzinky, ktoré sa pravidelne opakuje 

hlavne počas víkendov, ale aj počas týždňa. Jedná sa o púšťanie hlasnej hudby, 

vykrikovanie, hlasný smiech, čo trvá až do skorých ranných hodín. Sťažovateľ uviedol, 

že ešte v minulom roku požiadal majiteľku espressa, aby tolerovala nočný kľud od 22.00 

hod. do 6.00 hod. Starosta ďalej uviedol, že do espressa bola privolaná aj policajná 

hliadka minimálne tri krát a rušenie nočného kľudu riešili napomenutím.  

Michal Sestrenek – navrhol doručiť majiteľke espressa VZN obce o verejnom poriadku 

a upozorniť ju na dodržiavanie nočného kľudu. 

Tibor Zúbek – nie len v espresse, ale aj v iných ubytovniach v obci nedodržujú nočný 

kľud a všetko záleží od prístupu ľudí. Poslanci jednohlasne zobrali na vedomie sťažnosť 

a doporučili zaslať majiteľke espressa výzvu na dodržiavanie nočného kľudu s prílohou 

VZN obce č. 2/2017. 

Všetci poslanci jednohlasne prijali uznesenie : 
           Uznesenie č. 37/2018 
           Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

A/ berie na vedomie sťažnosť na opakované rušenie nočného kľudu 

B/doporučuje zaslať výzvu na dodržiavanie nočného kľudu s prílohou schváleného VZN obce 

Kľak č. 2/2017. 

           Všetkých poslancov : 5 
            Prítomných : 4 

Za : 4      /proti : 0, zdržal sa : 0/      ............................. 

 

13. Žiadosť o odpredaj pozemku 

Starosta obce predložil poslancom žiadosť Ondreja Zúbeka ml., bytom Kľak č. 59, ktorý 

žiada obec o odpredaj časti pozemku EKN parc.č. 1801/41, ostatná plocha – CKN 

parc.č. 455/1, lesný pozemok vo vlastníctve obce Kľak, zapísaného na LV č. 1, ktorý 

priamo susedí s pozemkom vo vlastníctve žiadateľa /parcela 162/ a zároveň tvorí prístup 

na jeho pozemok. Odpredaj časti pozemku žiada z dôvodu plánovanej výstavby 



novostavby rodinného domu. Starosta obce uviedol, že odpredaj pozemku o výmere cca 

62 m² je možný za podmienky vyhotovenia geometrického plánu, ktorý presne určí číslo 

parcely a výmeru pozemku na predaj, ďalej vyhotovenie znaleckého posudku na určenie 

ceny. Náklady na vyhotovenie geometrického plánu, znaleckého posudku, kúpnej 

zmluvy a návrh na vklad do katastra bude hradiť kupujúci. Starosta konštatoval, že 

odpredaj sa bude realizovať podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, t.j. z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa za účelom zabezpečenia prístupu k nehnuteľnosti, na ktorej je 

plánovaná výstavba rodinného domu a je vo výlučnom vlastníctve žiadateľa. 

 

Tibor Zúbek – žiadosti treba vyhovieť nakoľko sa jedná o vstup na pozemok žiadateľa 

Michal Sestrenek – súhlasí s odpredajom z dôvodu výstavby rodinného domu 

Poslanci jednohlasne schválili zámer odpredať pozemok a prijali uznesnie : 

Uznesenie č. 38/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 
zámer v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov previesť – predať nehnuteľný majetok 
obce, časť o výmere 62 m² z pozemku, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností pre 
katastrálne územie Kľak v liste vlastníctva č. 1, v registri „E“ parcely evidovanej na 
katastrálnej mape ako parc.č. 1801/41, druh pozemku ostatná plocha, o výmere 1032 
m² /CKN parc.č. 455/1/ žiadateľovi pánovi Ondrejovi Zúbekovi, trvale bytom Kľak č. 59, 
podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov, t.j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa za účelom 
zabezpečenia prístupu k nehnuteľnosti, na ktorej je plánovaná výstavba rodinného 
domu a je vo výlučnom vlastníctve žiadateľa. 
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že ide o predaj časti susediaceho 
pozemku nachádzajúceho sa medzi miestnou komunikáciou a nehnuteľnosťou, ktorá 
je vo výlučnom vlastníctve žiadateľa za účelom zabezpečenia prístupu k predmetnej 
nehnuteľnosti. 
O prevode – predaji predmetného nehnuteľného majetku obce rozhodne obecné 
zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov po vyhotovení 
geometrického plánu na oddelenie predmetnej časti pozemku tak, aby bol predmet 
predaja jednoznačne identifikovaný a po zverejnení zámeru predať tento majetok obce 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa najmenej na 15 dní pred schvaľovaním prevodu 
obecným zastupiteľstvom na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce, pričom 
zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby. 

Všetkých poslancov : 5 

Prítomných : 4 

Za : 4      /proti : 0, zdržal sa : 0/      ............................. 

 

14. Rôzne : 

- Plánované aktivity 

Starosta obce informoval, že sa vykonávajú práce podľa plánu prác – sú to opravné 

práce na majetku obce a kosenie 

Uznesenie č. 39/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

berie na vedomie 

plánované aktivity. 

Všetkých poslancov :  5 

Prítomných :  4 

Za :  4                       /proti :  0, zdržal sa :  0/ 



- Návrh vyhotovenia pamätnej tabule 

Starosta obce informoval, že pán farár Michal Lajcha ho oslovil  a predložil mu návrh 

jeho plánu dať vyhotoviť pamätnú tabuľu farárovi Rudolfovi Kluchovi za jeho záslužnú 

prácu a záchranu obyvateľov obce Kľak 21.1.1945. Žiada obec o poskytnutie príspevku 

na vyhotovenie tabule. Návrh textu na tabuľu pán farár predložil v materiáloch aj 

s uvedením ceny za vyhovenie.  

Tibor Zúbek – je to dobrá myšlienka, ale doporučil  upraviť text. 

Michal Sestrenek – navrhol, aby pán farár dal vyhotoviť viac návrhov s ponukou ceny. 

Viera Zúbeková – bolo by správne keby obec túto myšlienku podporila. 

Poslanci po predložení navrhli upraviť text o pánovi farárovi Kluchovi. Poskytnutie 

finančného príspevku bude posúdené až po vyhotovení tabule. 

Uznesenie č. 40/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

berie na vedomie 

návrh vyhotovenia pamätnej tabule kňaza Rudolfa Kluchu. 

Všetkých poslancov : 5 

Prítomných : 4 

Za : 4      /proti : 0, zdržal sa : 0/      ............................. 

 

- Podujatia v obci 

Starosta obce informoval poslancov o plánovaných akciách : 

-dňa 29.8.2018 o 19.00 hod. bude zapálená vatra pri príležitosti 74.výročia SNP a dňa 

01.09.2018 od 14.00 hod. sa bude konať 8.ročník minifutbalového turnaja Memoriál 

Jozefa Zúbeka. Na podujatia bude zabezpečené občerstvenie a hudba. K presnému 

usporiadaniu a určeniu priebehu akcií sa budú konať stretnutia poslancov so starostom 

obce. 
            Uznesenie č. 41/2018 
            Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
             berie na vedomie 
             plánované podujatia : vatra SNP dňa 29.8.2018 a Memoriál Jozefa Zúbeka dňa  
             01.09.2018. 
             Všetkých poslancov : 5 

 Prítomných : 4 
               Za : 4      /proti : 0, zdržal sa : 0/                ................................ 

 

15. Interpelácie poslancov OZ a občanov obce:  
- 

16. Návrh na uznesenie 

             Predložený návrh na uznesenia z rokovania OZ č. 27/2018 – 41/2018 poslanci        

             jednohlasne schválili. 

 

17. Ukončenie zasadnutia :  

Starosta obce ukončil zasadnutie OZ o 20.30 hod., poďakoval všetkým prítomným za 

účasť na zasadnutí. 

  

Ďalej prílohu tejto zápisnice tvoria : pozvánka, prezenčná listina, zoznam uznesení v počte 

a ostatný pracovný materiál. 

 

 

 

 



Overovatelia zápisnice :                                                       

 

     Michal Sestrenek                .................................    

                

     Ľudmila Mesiariková         ................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   .......................................... 

                                                                                               Ľuboš Haring, starosta obce Kľak 
 

 


