
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 

07.09.2012 
o 17.30 hod. v zasadačke Obecného úradu v Kľaku 

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

Prítomní : Ľuboš Haring – starosta obce 

                 Beata Adamová, Boţena Píšová, Zdenka Supeková,  Viera Zúbeková  

                -  poslanci obecného zastupiteľstva  

                Anna Prôčková – hlavný kontrolór obce    

Neprítomný – ospravedlnený : Štefan Muller                                                                                

Občania : Soňa Zúbeková, Michal Lacko 

 

Program :  

1. Otvorenie zasadnutia a určenie zapisovateľa 

2. Schválenie programu, overovateľov zápisnice a prijatých uznesení z OZ 

3. Kontrola plnenia uznesení – vyjadrenie overovateľov zápisnice z OZ 

4. Záznam z vykonanej kontroly za 2.štvrťrok 2012 

5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II.polrok 2012 

6. Dodatok č. 1 k cenníku obecných poplatkov obce Kľak 

7. Monitorovacia správa programového rozpočtu obce Kľak za I.polrok 2012 

8. Zmluva o zriadení vecného bremena 

9. Odpredaj obecných pozemkov CKN parc.č. 356/28 a CKN parc.č. 356/26 Zuzane 

Haringovej, bytom Kľak č. 116 a Monike Kopeckej, bytom ul. Fraňa Kráľa č. 876/55, 

Ţarnovica 

10. Návrh zmluvy  o dielo – elektroodpad 

11. Ţiadosť o úpravu koryta potoka 

12. Ţiadosť o vydanie súhlasu na prejazd osobnými motor.vozidlami cez pozemky CKN 

parc.č. 425/1 /EKN parc.č. 1667/383/ na LV č. 1, kat.územie Kľak  

13. Rôzne : 

- Cenová ponuka – drôtový rozhlas 

- 68.výročie SNP - vyhodnotenie 

- Minifutbalový turnaj Memoriál Jozefa Zúbeka - vyhodnotenie 

- Usporiadanie hodovej zábavy 

- Plánované aktivity 

14. Interpelácie poslancov OZ a občanov obce 

15. Návrh na uznesenia 

16. 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, občanov obce a kontrolórku obce. 

Konštatoval, ţe sú prítomní 4 poslanci /celkový počet poslancov 5/ a zasadnutie OZ je 

uznášania schopné.  

 

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

OZ : starosta obce predloţil poslancom OZ návrh programu zasadnutia OZ a poţiadal 



ich o návrhy a doplnenia. Poslanci nemali návrh na doplnenie programu a program 

rokovania  OZ jednohlasne schválili v počte bodov 16. Za zapisovateľku zasadnutia 

OZ určil starosta obce Renátu Luptákovú a za overovateľov zápisnice a prijatých 

uznesení : Viera Zúbeková a Beata Adamová. 

 
Uznesenie č. 44/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 
program zasadnutia obecného zastupiteľstva v počte bodov 16 
určuje 
zapisovateľa : Renátu Luptákovú, overovateľov prijatých uznesení a zápisnice : Viera 
Zúbeková, Beata Adamová. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 4 
Za : 4   /proti:0, zdrţal sa : 0/ 

 

3. Kontrola plnenia uznesení – vyjadrenie overovateľov zápisnice z OZ : kontrolu 

plnenia uznesení previedol starosta obce, konštatoval, ţe dňa 15.6.2012 boli prijaté 

uznesenia od č. 31/2012 po č. 43/2012, ktoré boli starostom obce podpísané. Uzn.č. 

39/2012 schvaľovalo odpredaj obecného pozemku p. Dušanovi Junasovi – kúpna 

zmluva bola vypracovaná a zavkladovaná na katasti Ţarnovica, bolo prerušené 

konanie z dôvodu doloţenia geometrického plánu –po doloţení bol vklad povolený. 

Ostatné uznesenia schvaľovali a brali na vedomie záverečný účet, audit a stanoviská. 

Uznesenia brali na vedomie a schvaľovali  – starosta obce konštatoval, ţe všetky 

uznesenia boli splnené. 

 
Uznesenie č. 45/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
b e r i e  n a  v e d o m i e 
kontrolu plnenia uznesení č. 31-43/2012 prijatých OZ dňa 15.06.2012 a vyjadrenie 
overovateľov zápisnice z rokovania OZ dňa 15.06.2012. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 4 
Za : 4   /proti:0, zdrţal sa : 0/ 

 

4. Záznam z vykonanej kontroly hlav.kontrolóra obce za 2.štvrťrok 2012 :  

predloţila kontrolórka obce Anna Prôčková. Po predloţení záznamu vyzvala 

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

pripomienky, jednohlasne vzali na vedomie záznam z vykonanej kontroly za 2. 

štvrťrok  2012. 

 
 Uznesenie č. 46/2012  
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku  
berie na vedomie  
záznam z vykonanej kontroly hlavného kontrolóra obce za II.štvrťrok 2012. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 4 
Za : 4 /proti:0, zdrţal sa: 0/ 

             

 

 



5. Plán kontrolnej činnosti hlav.kontrolóra obce na II.polrok 2012 :  predloţila 

kontrolórka obce Anna Prôčková. Nakoľko poslanci OZ nemali ţiadne pripomienky k 

plánu,  jednohlasne vzali na vedomie plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

obce na II.polrok 2012. 

 
 Uznesenie č. 47/2012  
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku  
berie na vedomie  
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II.polrok 2012. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 4 
Za : 4 /proti:0, zdrţal sa: 0/ 
 

6. Dodatok č. 1 k cenníku obecných poplatkov obce Kľak  : starosta obce predloţil 

poslancom OZ návrh dodatku č. 1 k cenníku obecných poplatkov. Uviedol, ţe dodatok 

k cenníku obsahuje niektoré poloţky v zmysle sadzobníka správnych poplatkov -  

zák.č. 145/1995 Z.z.  a niektoré sú navrhnuté podľa sadzobníka poplatkov vyberaných 

podľa zák.č. 18/1996 Z.z. o cenách a § 67 ods. 1 občianskeho zákonníka. 

Boţena Píšová – konštatovala, ţe za rozkopávku miestnej komunikácie mohol byť aj 

vyšší poplatok.  

Poslanci nemali ţiadne pripomienky a jednohlasne schválili dodatok č. 1 k cenníku 

obecných poplatkov obce Kľak. 
 
Uznesenie č. 48/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 
dodatok č. 1 k cenníku obecných poplatkov obce Kľak.             
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 4 
Za : 4 /proti:0, zdrţal sa: 0/ 

 

7. Monitorovacia správa programového rozpočtu obce Kľak za I.polrok 2012 : 

Predloţila pracovníčka obce, ktorá zhodnotila % plnenia jednotlivých poloţiek 

v programe rozpočtu podľa schváleného programového rozpočtu obce Kľak na rok 

2012. Nakoľko poslanci OZ nemali ţiadne pripomienky jednohlasne vzali na vedomie 

monitorovaciu správu programového rozpočtu obce Kľak za I.polrok 2012. 
 
Uznesenie č. 49/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku  
berie na vedomie 

monitorovaciu správu programového rozpočtu obce Kľak za I.polrok 2012. 
            Všetkých poslancov : 5 

Prítomných : 4 
Za : 4 /proti:0, zdrţal sa: 0     

 

8. Zmluva o zriadení vecného bremena : 
Starosta obce predloţil poslancom zmluvu o zriadení vecného bremena v prospech 

Stredoslovenská energetika – Distribúcia a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Ţilina zastúpenú 

Jarry Bertrandom predsedom predstavenstva, ktorá spočíva v práve umiestnenia 

inţinierskych sietí na pozemkoch EKN parc.č. 1801/22 – výmera 14 976 m², parc.č. 

1801/23 – výmera 124 m² a parc.č. 1801/41 – výmera 11 040 m² nachádzajúcich sa v 

kat. území Kľak pri rod.dome súp.č. 120 /Jozef Bodnár/ a jedná sa o realizáciu stavby 



Kľak rozšírenie NNS pri dome č. 120, pre 4 chaty – sú to novostavby rekreačných 

chát /Jozef Farkaš, Róbert Ollé a Roman Kopriva/. 

Boţenka Píšová – rozšírenie elektr.siete bolo potrebné zmluvu treba schváliť.  

Poslanci nemali k zmluve ţiadne pripomienky a jednohlasne schválili uzatvoriť 

zmluvu o zriadení vecného bremena s SSE – Distribúcia a.s., Ţilina.  
 

Uznesenie č. 50/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 
uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena so Stredoslovenskou energetikou - 
Distribúcia a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Ţilina zastúpenú Jarry Bertrand – 
predseda predstavenstva a Ing. Martin Magáth – člen predstavenstva, ktorá spočíva 
v práve umiestnenia inţinierskych sietí na pozemkoch parc. EKN č. 1801/22, 
ostat.plocha o výmere 14 976 m², parc. EKN č. 1801/23, ostat.plocha o výmere 124 
m² a parc. EKN č. 1801/41, ostat.plocha o výmere 11 040 m² nachádzajúcich sa 
v katastrálnom území Kľak v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom č. 
36639231-9/12 vypracovaným geodetom G.P.S. Zvolen, spol.s.r.o., Zvolen . 
Predmetné pozemky sú dotknuté realizáciou stavby:“Kľak rozšírenie NNS pri dome č. 
120, pre 4 chaty“. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 4 
Za : 4 /proti:0, zdrţal sa: 0/ 

 

9. Odpredaj obecných pozemkov CKN parc.č. 356/28 a parc.č. 356/26 : starosta obce 

informoval poslancov, ţe  na základe prijatého uznesenia 21/2012, kedy bola ţiadosť 

Zuzany Haringovej a Moniky Kopeckej zobraná na vedomie boli vypracované 

geometrické plány a došlo k zameraniu novovytvorených pozemkov. Vznikli nové 

parcelné čísla CKN 356/26, TTP o výmere 386 m² a parc.č. 356/28, TTP o výmere 

139 m². Odredaj bude uskutočnený v súlade s § 9a ods. 8 písm. e zákona SNR č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa, ktorý spočíva v tom, ţe sa jedná o pozemky, ktoré Obec nevyuţíva, sú 

priľahlé a susediace s pozemkami ţiadateľov a  sú vstupnými pozemkami k rodinnému 

domu kupujúcich. Starosta obce poţiadal poslancov o určenie a schválenie ceny za 

odpredávané pozemky. Ďalej dodal, ţe cena stanovená znaleckým posudkom 

vypracovaným v roku 2006 je 1,66 €/m². 
Boţena Píšová – navrhla pozemok odpredať za cenu 3,- €/m², tak ako bola 
schvaľovaná naposledy 
Beata Adamová – navrhla pozemok predať za cenu 3,- €/m² 
Zdenka Supeková – navrhla pozemok predať za cenu 3,-€/m² 
Viera Zúbeková – tieţ súhlasila tak ako naposledy 3,- €/m². 
Po spoločnej dohode poslanci jednohlasne schválili odpredať pozemky CKN parc.č. 
356/26 a 356/28 v celkovej výmere 525 m² za cenu 3,-€/m² Zuzane Haringovej, 
bytom Kľak č. 116 a Monike Kopeckej, bytom ul. Fraňa Kráľa č. 876/55, Ţarnovica. 
 
Uznesenie č. 51/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku  
schvaľuje 

v zmysle ustanovenia § 9 ods.2 písm. a  zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce 

– pozemku v k.ú. Kľak : 
►dielu 2 o výmere 386 m² odčlenený z parc.č. EKN 868/1 vyznačená ako 
tr.tr.porast o výmere 2 680 m², ktorý prechádza do novovytvorenej parc.č. CKN 
356/26 vyznačená ako tr.tr.porast o výmere 386 m² 



identifikované geometrickým plánom č. 35300060-15/2012 vyhotoveným Ing. 
Martinom Grmanom dňa 16.4.2011, úradne overeným Správou katastra Ţarnovica 
dňa 23.4.2012 pod č. 95/2012  
a 
►diel 1 o výmere 139 m² odčlenený z parc.č. EKN 868/1 vyznačená ako tr.tr.porast 
o výmere 2 680 m², ktorý prechádza do novovytvorenej parc.č. CKN 356/28 
vyznačená ako tr.tr.porast o výmere 139 m² 
identifikované geometrickým plánom č. 35300060-23/2012 vyhotoveným Ing. 
Martinom Grmanom dňa 21.5.2012, úradne overeným Správou katastra Ţarnovica 
dňa 29.5.2012 pod č. 148/2012  
pre kupujúcich Zuzana Haringová, rodená Haringová, nar. 01.11.1984, bytom 966 77  
Kľak č. 116 a Monika Kopecká, rodená Danielová, nar. 26.12.1978, bytom ul. Fraňa 
Kráľa č. 876/55, 966 81 Ţarnovica , za kúpnu cenu  3,- €/m², t.j. za predmet prevodu 
525 m² vo výške  1.575,- €. 
Spôsob prevodu majetku obce je z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a 

ods.8 písm. e  zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, ţe ide o prevod nehnuteľnosti – parciel 

susediacich s parcelami vo vlastníctve kupujúcich, obec pozemky nevyuţíva a sú vstupnými 

pozemkami k  rodinnému domu kupujúcich. 

Všetky vecné náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva bude znášať kupujúci.  
Zámer previesť majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa rozhodlo obecné 

zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov a zámer predaja bol zverejnený 

v zmysle ustanovenia § 9a ods.8 písm. e  zákona SNR r. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov na úradnej tabuli obce v lehote od 17.08.2012 do 07.09.2012, čím je 

splnená zákonná povinnosť obce zverejniť zámer najmenej na 15 dní pred schvaľovaním 

prevodu obecným zastupiteľstvom.  

 
           Všetkých poslancov : 5 
            Prítomných : 4 

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

 

10. Návrh zmluvy o dielo - elektroodpad 

Starosta obce predloţil poslancom OZ návrh zmluvy o dielo od spoločnosti Metal 

Servis Recycling s.r.o., Banská Bystrica na zabezpečenie zhromaţďovania a odvozu 

elektroodpadu z obce, pričom cena za zhodnotenie elektroodpadu a prenosných batérií 

a akumulátorov do 1 kg je 0,033/1 kg. Ďalej informoval, ţe obec mala uzatvorenú 

zmluvu na odvoz elektroodpadu so spoločnosťou Sita Slovensko, prevádzka Levice, 

ktorá bola zrušená k 18.7.2012 s tým, ţe výpovedná lehota je 3 mesiace. Za odvoz 

elektroodopadu touto spoločnosťou obec musela hradiť poplatok. 

Boţena Píšová – jednoznačne treba uzavrieť zmluvu o dielo s Metal Servis, B.B keďţe 

ešte budú aj platiť za zber elektroodpadu. 

Beata Adamová – určite je potrebné túto zmluvu uzatvoriť. 

Poslanci jednohlasne schválili uzatvoriť zmluvu o dielo so spoločnosťou Metal Servis 

Recycling s.r.o., Banská Bystrica. 
Uznesenie č. 52/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje  
uzatvoriť zmluvu o dielo s METAL SERVIS Recycling s.r.o., Robotnícka 10, 974 01 
Banská Bystrica zastúpenú Ing. Jozefom Vašinom, konateľom spoločnosti 
o zabezpečení odvozu elektroodpadu z obce. 
Všetkých poslancov : 5 

            Prítomných : 4 
Za : 4      /proti : 0, zdrţal sa : 0/ 

 



 

11. Žiadosť o úpravu koryta potoka 

Starosta obce predloţil poslancom doručenú ţiadosť rodiny Klobučníkovej 

z Bratislavy o úpravu koryta potoka pri rodinnom dome súp.č. 77 pod miestnym 

pohostinstvom, ktorý kúpili. Starosta obce konštatoval, ţe pri ich rodinnom dome je 

nízke neupravené koryto a hrozí tam v prípade väčšej vody vyliatie. Ďalej uviedol, ţe 

rodina Klobučníková je ochotná prispieť materiálom na úpravu. Spomenul, ţe uţ  v tej 

časti bola vykonaná úprava, ale v blízkosti potoka bola stavba na ich pozemku a tak sa 

úprava nedokončila, teraz je uţ stavba zrúcaná a tak prístup je moţný. 

Boţenka Píšová – úprava sa môţe zabezpečiť pod podmienkou, ţe si rodina 

Klobučníková zabezpečí stavebný materiál. 

Starosta obce – obec zabezpečí ţľaby – sú prisľúbené od starostky z Ostrého Grúňa, 

ostatný stavebný materiál zabezpečenia oni. 

Zdenka Supeková – úpravu koryta je potrebné v tej časti vykonať. 

Poslanci jednohlasne doporučili vykonať úpravu koryta pri RD s.č. 77 s tým, ţe 

ţiadatelia prispejú na úpravu stavebným materiálom. 

 
Uznesenie č. 53/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie  
ţiadosť Richarda Klobučníka a Ingrid Klobučníkovej, bytom Húščavova 1, 841 01 
Bratislava a doporučuje vykonať úpravu – rozšírenie koryta potoka pri rodinnom 
dome súp.č. 77 na pozemku CKN p.č. 272/1 v katastrálnom území obce Kľak. 
Ţiadatelia prispejú na zabezpečenie úpravy stavebným materiálom a práce budú 
zabezpečené a vykonané obcou Kľak 
Všetkých poslancov : 5 

            Prítomných : 4 
Za : 4      /proti : 0, zdrţal sa : 0/ 

 

12. Žiadosť o vydanie súhlasu na prejazd osobnými motorovými vozidlami cez 

obecné pozemky  

Starosta obce predloţil poslancom ţiadosť Ing. Františka Baču, bytom Prievidza 

o vydanie súhlasu na prejazd osobnými motorovými vozidlami cez pozemky vo 

vlastníctve obce parc.č. CKN 425/1 / EKN parc.č. 1667/383/, nakoľko cez uvedené 

pozemky vedie jediná prístupová cesta k nehnuteľnosti vo vlastníctve ţiadateľa s.č. 

128 v kat.území obce Kľak. Starosta obce ďalej uviedol, ţe pán Bača neţiada od obce 

ţiadne úpravy a v zime odhrny tejto cesty. 

Poslanci jednohlasne súhlasili vydať Ing. Františkovi Bačovi súhlas na prejazd s tým, 

ţe obec nebude musieť uvedený úsek cesty udrţiavať. 

 
Uznesenie č. 54/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje  
vydať súhlas Ing. Františkovi Bačovi, bytom Na záhumní 25, 971 01 Prievidza na 
prejazd osobnými motorovými vozidlami cez parcelu CKN č. 425/1 /EKN parc.č. 
1667/383/ na LV č. 1 obce Kľak k nehnuteľnosti vo vlastníctve ţiadateľa súp.č. 128 
v kat.území obce Kľak z dôvodu, ţe predmetný pozemok je jedinou prístupovou 
cestou. Cez zimné obdobie obec nebude zabezpečovať úpravu a odhrn tejto 
prístupovej cesty nakoľko sa jedná o neobývanú miestnu časť. 
Všetkých poslancov : 5 

            Prítomných : 4 
Za : 4      /proti : 0, zdrţal sa : 0/ 



13. Rôzne : 

- Cenová ponuka na drôtový rozhlas  

Starosta obce informoval poslancov, ţe obci bola doručená cenová ponuka od firmy 

M&B SoNiC, Ţilina, ktorá obsahuje rekapituláciu súčasného stavu ozvučenia a návrh 

riešenia nového ozvučenia s popisom navrhovaného systému a cenovú kalkuláciu na 

rekonštrukciu drôtového ozvučenia. Starosta obce uviedol, ţe terajšia rozhlasová 

ústredňa je uţ v opotrebovanom stave a je dosť poruchová takţe výmena ozvučenia je 

uţ potrebná. Ďalej informoval, ţe budú oslovené aj ďalšie firmy o predloţenie 

cenových ponúk a konštatoval, ţe komisia, ktorá bola určená uznesením č. 7/2012 pre 

vyhodnotenie ponúk na verejné obstarávanie predmetu zákazky – oprava strechy 

kultúrneho domu v zloţení : predseda – Viera Zúbeková, členovia – Otto Fárek, 

Boţena Píšová by  ostala v platnosti aj pre vyhodnotenie cenových ponúk 

rekonštrukcie drôtového ozvučenia a bude zvolaná po doručení všetkých cenových 

ponúk na výber najvýhodnejšej ponuky.  

Boţena Píšová – bolo by najvhodnejšie financie na rekonštrukciu získať na základe 

ţiadostí, ale ak obec má financie je potrebné rozhlasovú ústrednu zakúpiť. 

Poslanci jednohlasne berú na vedomie cenovú ponuku a doporučujú výmenu 

uskutočniť po určení výhodnej ponuky. 

 
Uznesenie č. 55/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie 
cenovú ponuku pre drôtový rozhlas a výmenu ústredne od M&B SoNiC, Nový Jičín, 
prevádzka Ţilina. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 4 

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

 

- 68.výročie - vyhodnotenie 

Starosta obce hodnotil, ţe účasť občanov bola dobrá, najviac občanov sa zúčastnilo na 

priemietaní filmov Nepokorená dolina a Krvavá nedeľa. Občerstvenie bolo zabezpečené 

a občania boli spokojní. Na vatru prispel drevom Jozef Tadian. 

 

Uznesenie č. 56/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie 
vyhodnotenie 68.výročia SNP, konaného dňa 28.8.2012 v obci Kľak. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 4 

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

 

- Minifutbalový turnaj Memoriál Jozefa Zúbeka - vyhodnotenie 

Starosta obce vyjadril veľkú spokojnosť s usporiadaním akcie, s účasťou občanov a s 
priebehom celého minifutbalového turnaja za čo patrí vďaka aj poslancom OZ. 
Bohatá tombola a občerstvenie bolo zabezpečené vďaka sponzorom : Rauch 
Slovensko, Pivovar Steiger Vyhne, Ján Šulva O.Grúň, Pekáreň Bátovce, MVDr. Július 
Bogdan Nové Zámky, Jaroslav Peťko Ţarnovica, Kvetinárstvo Čákovská Ţarnovica, 
Jozef Farkaš a Róbert Ollé Senec, Rodina Csiffáryová Nitra, Jozef Štefanka 
Ţarnovica, Záhradkárstvo vo dvore Ţarnovica, MSM Slovakia Holíč. Zo získaných 
finančných prostriedkoch na tombole boli vyplatené nákupy na prípravu gulášu 
a občerstvenia. Zostatok financií je 122,- €. 
 
 



Uznesenie č. 57/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie 
vyhodnotenie minifutbalového turnaja Memoriál Jozefa Zúbeka, konaného dňa 
1.9.2012 v obci Kľak. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 4 

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

 

- Usporiadanie hodovej zábavy 

Starosta obce informoval o plánovanom uskutočnení Hodovej zábavy dňa 13.10.2012 

v kultúrnom dome v Kľaku. Uviedol, ţe by sa vyhotovili pozvánky, zaslali občanom 

a uskutočnil by sa predpredaj vstupeniek za výhodnejšiu cenu ako pri vstupe. Ďalej 

informoval, ţe oslovi skupiny napr.RETRO a p.Cvangu. 

Viera Zúbeková – navrhla zaslať pozvánky všetkým chatárom z obce a osloviť sponzorov. 

Poslanci navrhli cenu pri vstupe 5,- € a v predpredaji 4,- €. 

Starosta obce konštatoval, ţe sa vyhotovené pozvánky zašlú chatárom, zajedná sa hudba a 

oslovia sponzori. 

 

Uznesenie č. 58/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie 
usporiadanie hodovej zábavy dňa 13.10.2012 v kultúrnom dome obce Kľak. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 4 
Za : 4      /proti : 0, zdrţal sa : 0/ 

 

- Plánované aktivity 

Starosta obce informoval poslancov, ţe by bolo potrebné dokúpiť zadnú radlicu s hydraulikou 

na traktor, ktorá bude slúţiť pre zimný odhrn komunikácií. Cena takejto radlice je pribliţne 

2.186,- €. Nákup by sa uskutočnil z rezervného fondu obce, ktorý slúţi na úhradu 

kapitálových nákladov. 

Poslanci jednohlasne súhlasili s nákupom zadnej radlice na traktor. 

Boţena Píšová – navrhla uskutočniť brigádu v kultúrnom dome: upratať priestory aj pamätnú 

izbu, umyť okná na sále, v klubovni, vo vestibule aj v pamätnej izbe. 

 

Uznesenie č. 59/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie 
plánované aktivity v II.polroku 2012. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 4 
Za : 4      /proti : 0, zdrţal sa : 0/ 

 

14. Interpelácie poslancov OZ a občanov obce:  
Boţena Píšová – navrhla uskutočniť výstup na Javorinku. 

Michal Lacko – sa informoval ako získať list vlastníctva a mapu, či je moţné to 

vytlačiť aj na Obecnom úrade v Kľaku. Ďalej poďakoval starostovi obce za vykonanú 

rekonštrukciu strechy, náter plechov, opravu balkóna a vstupného zábradlia. 

Starosta obce – informoval Michala Lacku, ţe list vlastníctva a mapu pozemkov je 

moţné vytlačiť aj na Obecnom úrade, ale tieto neslúţia na ţiadne právne úkony len na 

vlastnú potrebu. 

Soňa Zúbeková – navrhla starostovi obce uţ konečne vysporiadať pozemok pod 

pomníkom zavraţdených, ktorý vlastnia buď finančne alebo zámenou pozemkov. 



Starosta obce – v prvom rade je potrebné si znovu podať ţiadosť o vysporiadanie 

a navrhnúť formu výmeny, alebo cenu za l m². Ďalej doporučil pani Zúbekovej, aby si 

zistili či uţ od obce v minulosti nedostali náhradné pozemky napr. za Emilom 

Maslenom, alebo kde majú postavený rodinný dom nakoľko tieto pozemky vlastnila 

obec. V archíve obce sa nachádzajú aj nejaké doklady o vlastníctve týchto pozemkov. 

Ďalej uviedol, ţe obec môţe finančne uhradiť cenu podľa ocenenia uvedenú 

v osvedčení o dedičstve, alebo vymeniť výmeru pod pamätníkom za takú istú výmeru 

z obecného pozemku  na Megovej – Bujačie lúčky. 

 

15. Návrh na uznesenie 

             Predloţený návrh na uznesenia z rokovania OZ č. 44/2012 – 59/2012  poslanci        

             jednohlasne schválili. 

 

16. Ukončenie zasadnutia :  

Starosta obce ukončil zasadnutie OZ, 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 :                                                       

 

 

 

     Viera Zúbeková           .................................                   

 

     Beata Adamová            ................................. 

 

 

 

 

 

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

                                                                                                            Ľuboš Haring 

                                                                                                                   starosta obce 

 


