
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 

17.06.2016 
o 17.30 hod. v zasadačke Obecného úradu v Kľaku 

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

Prítomní : Ľuboš Haring – starosta obce 

                 Michal Sestrenek, Ľudmila Mesiariková, Miroslava Vajdová, Tibor Zúbek, Viera   

                 Zúbeková -  poslanci obecného zastupiteľstva  

                Anna Prôčková – hlavný kontrolór obce                                                                                   

Občania : Andrea Boháčová, Ľuboš Boháč 

 

Program :  

1. Otvorenie zasadnutia a určenie zapisovateľa 

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

3. Kontrola plnenia uznesení – vyjadrenie overovateľov zápisnice z OZ 

4. Plán práce hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2016 

5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2015 

6. Správa nezávislého audítora o audite individuálnej účtovnej závierky za rok 2015 

7. Záverečný účet obce Kľak a celoročné hospodárenie za rok 2015 

8. Tvorba rezervného fondu z prebytku hospodárenia obce za rok 2015 

9. Výročná správa obce Kľak  za rok 2015 

10. Úprava rozpočtu obce Kľak v roku 2016 – rozpočtové opatrenie č. 1 

11. Žiadosť Richarda Klobučníka, Bratislava o užívanie pozemku 

12. Žiadosť Ľubomíra Pavlíka, Žarnovica – pretrvávanie sporov 

13. Žiadosť Ing. Radovana Krnáča, Bratislava o vykonanie nápravy 

14. Žiadosť Petra Veverku s manž., Solčany o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve na 

zriadenie vecného bremena na uloženie vodovodného a elektrického vedenia 

15. Žiadosť Petra Veverku s manž., Solčaný o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve na 

zriadenie vecného bremena pre vjazd na pozemok cez parc.č. EKN č. 1801/41 

16. Rôzne : 

- Plánované aktivity a podujatia – varenie gulášu, vatra SNP, Memoriál Jozefa 

Zúbeka 

17. Interpelácie poslancov OZ a občanov obce 

18. Návrh na uznesenia 

19. 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 

všetci poslanci v počte 5 /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 19 jednohlasne schválili. Za zapisovateľku zasadnutia OZ určil 



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

Miroslavu Vajdovú a Michala Sestreneka. 
Uznesenie č. 25/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 
program zasadnutia obecného zastupiteľstva v počte bodov 19, 
určuje 
zapisovateľa : Renátu Luptákovú, overovateľov prijatých uznesení a zápisnice : 
Miroslava Vajdová a Michal Sestrenek. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 5 
Za : 5   /proti:0, zdržal sa : 0/             ............................. 

 

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

plnenia uznesení previedol starosta obce, konštatoval, že dňa 28.04.2016 boli prijaté 

uznesenia od č. 16/2016 po č. 24/2016, ktoré boli starostom obce podpísané. Uznesenie 

č. 18/2016 – schválilo VZN obce Kľak č. 1/2016 o prevádzkovom poriadku pohrebiska 

a domu smútku, uznesenie č. 19/2016 bralo na vedomie interný predpis č. 1/2016 

obecného úradu v Kľaku o registratúrnom poriadku – ktorý bol schválený archívom 

Kremnica, uznesenie č. 20/2016 schválilo poskytnutie finan. prostriedkov na 1.polrok 

2016 na dieťa z obce Kľak navštevujúce mimošk.činnosť v ZŠ s MŠ Župkov v sume 

180 Eur, ktoré boli zaslané na účet obce. Uznesenie č.21/2016 bralo na vedomie 

oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce 

k 31.3.2016 – ktoré bolo založené do trezoru obce, uznesenie č. 22/2016 určilo plat 

starostu obce, ktorý bol podľa schválenej výšky upravený. Uznesenie č. 23/2016 bralo 

na vedomie poskytnutie podpory formou dotácie z Environm.fondu – obnova studničiek 

a uznesenie č. 24/2016 bralo na vedomie plánované aktivity a podujatia. Starosta obce 

konštatoval, že všetky uznesenia boli splnené.  
Uznesenie č. 26/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
b e r i e  n a  v e d o m i e 
kontrolu plnenia uznesení č. 16-24/2016 prijatých OZ dňa 28.04.2016 a vyjadrenie 
overovateľov zápisnice z rokovania OZ dňa 28.04.2016. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 5 
Za : 5   /proti:0, zdržal sa : 0/        ............................... 

 

4. Plán práce hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2016 

Plán kontrolnej činnosti na 2.polrok 2016 predložila kontrolórka obce, ktorá 

vymenovala presné oblasti a doklady, ktoré budú kontrolované v 2.polroku 2016. Po 

predložení požiadala poslancov o ich prípadné návrhy oblastí, ktoré by mali byť 

kontrolované. Poslanci jednohlasne súhlasili s návrhom plánu kontrolórky obce 

a nemali návrhy na doplnenie, schválili uznesenie : 

Uznesenie č. 27/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

berie na vedomie 
             plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2.polrok 2016. 

Všetkých poslancov : 5 

Prítomných : 5 

Za : 5   /proti:0, zdržal sa : 0/        ............................... 

 

 



 

5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2015 :  

predložila kontrolórka obce Anna Prôčková, ktorá navrhla poslancom schváliť 

záverečný účet obce za rok 2015 bez výhrad, nakoľko celé účtovníctvo, vedenie, 

inventarizovanie účtov je v súlade so zákonom o účtovníctve 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 2015. 
Uznesenie č. 28/2016  
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku  
berie na vedomie  
stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Kľak za rok 2015. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 5 
Za : 5  /proti:0, zdržal sa: 0/            ............................... 

             

6. Správa nezávislého audítora o audite individuálnej účtovnej závierky za rok 2015 

:  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 2015. 

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

výbornú prácu. 
Uznesenie č. 29/2016  
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku  
berie na vedomie  
správu nezávislého audítora o audite individuálnej účtovnej závierky obce Kľak za rok 2015. 

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

7. Záverečný účet obce Kľak a celoročné hospodárenie za rok 2015   
Pracovníčka obce predložila poslancom OZ záverečný účet obce za rok 2015, ktorá 

uviedla celoročné hospodárenie obce, stavy jednotlivých účtov, inventarizácie a 

majetku. Po predložení prečítala položkovite plnenie rozpočtu z uzávierky obce 

k 31.12.2015.  

Poslanci jednohlasne schválili záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce Kľak 

za rok 2015 „bez výhrad“.             
Uznesenie č. 30/2016  
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku  
schvaľuje  
záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce Kľak za rok 2015 „bez výhrad“. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 5 
Za : 5    /proti:0, zdržal sa: 0/      ............................ 

 

8. Tvorba rezervného fondu z prebytku hospodárenia obce  
Pracovníčka obce na základe údajov zo záverečného účtu obce za rok 2015 uviedla, že 

obec Kľak dosiahla za rok 2015 prebytok hospodárenia vo výške 5.615,16 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.  

Tibor Zúbek – sa informoval, kde budú finan. prostriedky z rezervného fondu použité 

Starosta obce – použitie rezervného fondu schvaľuje OZ a môže byť použitý na 

kapitálové výdavky a mimoriadne situácie. Je pravdepodobné, že v 8/2016 bude 

zvolané mimoriadne zasadnutie OZ, kde sa bude schvaľovať použitie rezervného fondu. 

Miroslava Vajdová – sa informovala v akej výške budú výdavky na výmenu zvyšných 

okien na budove kultúrneho domu. 

Starosta obce – podľa predbežnej cenovej ponuky zhruba 8.600 Eur. 

Poslanci jednohlasne schválili tvorbu rezervného fondu z prebytku hospodárenia obce 

za rok 2015 v plnej výške 5.615,16 €.   
Uznesenie č. 31/2016  
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku  
schvaľuje  
tvorbu rezervného fondu z prebytku hospodárenia obce za rok 2015 v plnej výške 5.615,16 € 

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 : 5 

Za : 5    /proti:0, zdržal sa: 0       ........................  
 

9. Výročná správa obce Kľak za rok 2015: 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, organizácie 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 2015 

jednohlasne vzali na vedomie. 
Uznesenie č. 32/2016  
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku  
berie na vedomie  

výročnú správu obce Kľak za rok 2015. 
Všetkých poslancov : 5 

            Prítomných : 5 
Za : 5      /proti : 0, zdržal sa : 0/          .............................. 

 

10. Úprava rozpočtu obce Kľak v roku 2016 – rozpočtové opatrenie č. 1 
Úpravu rozpočtu predložila v zmysle rozpočtového opatrenia č. 1/2016 pracovníčka obce R. 

Luptáková, ktorá presne špecifikovala upravený návrh rozpočtu podľa položiek a kapitol. 

Úprava bola vykonaná nasledovne : bežné príjmy – 91.195 €, bežné výdavky – 101.195,- €, 

finančné operácie – 15.000 €, kapitálové výdavky – 5.000 €. Starosta obce informoval, že 

rozpočet obce bol znížený zhruba o 23.00 Eur, nakoľko projekt opatrovateľská služba bol 

neúspešný a nebol v obci realizovaný. 

Poslanci jednohlasne schválili predložený návrh úpravy rozpočtu obce na rok 2016 v časti bežné 

príjmy, bežné výdavky, finančné operácie, kapitálové výdavky v zmysle rozpočtového opatrenia 

č.1/2016 a prijali uznesenie :  

Uznesenie č. 33/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 

             zmenu rozpočtu obce na rok 2016 podľa § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových   



              pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších         
              zmien a doplnkov, presunom a úpravou v príjmovej a výdavkovej časti bežného rozpočtu    
              medzi   jednotlivými položkami,  na základe prijatého rozpočtového opatrenia č.1/2016 /v            
              prílohe  uznesenia/. 
           Všetkých poslancov : 5 
            Prítomných : 5 

Za : 5      /proti : 0, zdržal sa : 0/       ............................. 

 
11. Žiadosť Richarda Klobučníka, Bratislava o užívanie pozemku 

Starosta obce predložil poslancom žiadosť a informoval, že sa jedná o užívanie pozemku EKN 

parc.č. 1798/2 vo vlastníctve obce, ktorý sa nachádza pozdĺž potoka pri miestnom pohostinstve. 

Richard Klobučník sa bude o uvedený pozemok starať, bude ho kosiť a má záujem ho oplotiť 

vzhľadom na to, že cez tento pozemok vchádzajú ľudia na jeho súkromný pozemok. Starosta 

obce s užívaním súhlasí za podmienky, že v oplotení bude vyhotovená bránička, aby bol možný 

priechod, obec bude mať kľúč a v prípade potreby, môže kedykoľvek vstúpiť na pozemok.  

Tibor Zúbek – pokiaľ obec bude mať prístup na pozemok súhlasí s užívaním pozemku a keďže 

sa bude o pozemok starať je to len výhoda. 

Miroslava Vajdová – súhlasí s užívaním za podmienky prístupu zo strany obce. 

Michal Sestrenek – je potrebné písomne udeliť súhlas s užívaním pozemku. 

Poslanci nemali žiadne pripomienky a jednohlasne prijali uznesenie: 

Uznesenie č. 34/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

            schvaľuje  
             žiadosť Richarda Klobučníka, bytom Huščavova 1, Bratislava a vydáva súhlasné stanovisko na              
             bezplatné užívanie časti pozemku EKN parc.č. 1798/2,  druh pozemku ostatné plochy,    
             zapísaného na LV č. 1 obce Kľak, susediaceho z pozemkom CKN parc.č. 438/3 žiadateľa, za   
             nasledovných podmienok : starostlivosť o pozemok, umožnenie vstupu vlastníkovi na pozemok   

             v prípade potreby, v prípade havarijnej situácie, alebo živelnej pohromy a plnenia úloh civilnej  

             ochrany obyvateľstva a krízového riadenia možnosť prechodu záchranných zložiek. 

Všetkých poslancov : 5 
            Prítomných : 5 

Za : 5      /proti : 0, zdržal sa : 0/       ............................. 

 

12. Žiadosť Ľubomíra Pavlíka, Žarnovica – pretrvávanie sporov 

Starosta obce oboznámil poslancov, že Ľubomír Pavlík žiadal obec o zvolanie 

mimoriadneho zasadnutia z dôvodu pretrvávania sporov s rodinou Boháčovou, ktorá im 

neustále bráni v prejazde miestnou komunikáciou ku svojej chate. Jedná sa o spor, ktorý 

trvá už dlhý čas, pravidelne tam musia privolať policajnú hliadku, rodina Boháčová 

zabraňuje prejazdu motorových vozidiel ku chate Ľubomíra Pavlíka. Pán Pavlík žiada 

obec Kľak o vyriešenie daného problému. 

Ľuboš Boháč – sa informoval, či sa tam ide robiť miestna komunikácia a prečo obec 

zameriava. 

Starosta obce – sa vyjadril, že objednal geodéta, aby presne vytýčil miestnu 

komunikáciu kvôli vzniknutým problémom a obec má v pláne zriadiť vecné bremeno 

prejazdu pre rodinu Pavlíkovú a ostatných vlastníkov nehnuteľností v danej lokalite / 

správcov sietí/. 

Ľuboš Boháč – celá cesta nie je vo vlastníctve obce, vlastníkom v určitej časti sú aj Lesy 

SR a Ondrej Zúbek, Žarnovica. Ďalej sa vyjadril, ako je možné že pánovi Pavlíkovi bolo 

vydané kolaudačné rozhodnutie, keď komunikácia nie je celá vo vlastníctve obce.  

Andrea Boháčová – dohoda, by bola najlepším riešením, ale nejde dospieť k spoločným 

záverom. Rodina Boháčová navrhla, aby sa vybudovala prekládka miestnej 

komunikácie a náklady na ňu by sa rozdelili na tri časti – obec, Boháčovci, Pavlíkovci. 



Starosta obce – obec má uzatvorenú nájomnú zmluvu s Lesmi SR š.p.,B.B a platí nájom 

za daný úsek miestnej komunikácie. Pán Ondrej Zúbek ústne prisľúbil, že obci predá 

pozemok, ktorý sa nachádza na plánovanej miestnej komunikácii. 

Tibor Zúbek – navrhol rodine Boháčovej to aspoň v tomto čase vyriešiť z ľudského 

hľadiska a povoliť prístup rodine Pavlíkovej, pokiaľ dôjde k realizácii prekládky. Je to 

spor medzi rodinami a je občianskoprávny. 

Poslanci doporučili starostovi obce vykonať v danej veci nápravu, nájsť spoločnú 

dohodu a vyriešiť prejazd cez komunikáciu v časti od Coop Jednota až po nehnuteľnosť 

Ľubomíra Pavlíka. Ďalej navrhli zamerať pozemky, previesť pozemky z EKN do CKN 

stavu a po zapísaní do katastra nehnuteľností zriadiť vecné bremeno prejazdu všetkým 

vlastníkom nehnuteľností v danej lokalite. Po vypracovaní a schválení návrhu osadenia 

dopravného značenia – danú komunikáciu označiť dopravnými značkami. Nakoľko 

obec Kľak má vypracovanú projektovú dokumentáciu na prekládku, doporučili začať 

pripravovať potrebné podklady k územnému a stavebnému konaniu, aby v blízkej 

budúcnosti mohlo dôjsť k realizácii prekládky. 

Všetci poslanci jednohlasne prijali uznesenie : 
           Uznesenie č. 35/2016 
           Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
           berie na vedomie 
             žiadosť Ľubomíra Pavlíka, bytom Partizánska 228/57, Žarnovica – pretrvávanie sporov    
             a doporučuje starostovi obce v danej veci vykonať nápravu, nájsť spoločnú dohodu a vyriešiť   
             prejazd cez komunikáciu v časti od Coop Jednota s.d. až po nehnuteľnosť Ľubomíra Pavlíka po  
             pozemkoch registra EKN vo vlastníctve obce Kľak, parc.č. 1798/1, 1798/2 vedené na LV č. 1   
             obce Kľak ako ostatná plocha. 

           Všetkých poslancov : 5 
            Prítomných : 5 

Za : 5      /proti : 0, zdržal sa : 0/      ............................. 

 

13. Žiadosť Ing. Radovana Krnáča, Bratislava o vykonanie nápravy 

Starosta obce predložil žiadosť pána Krnáča, ktorý žiada o upozornenie vlastníkov 

susediacich pozemkov parc.č. 373, 374 na neudržiavanie pozemkov, ktoré sú zarastené 

burinou, sú tam premnožené hraboše a potkany. Starosta obce sa vyjadril, že vlastník 

nám nezanechal žiadnu aktuálnu adresu, je cudzinec, nepreberá poštu, je aj neplatičom  

v obci, nakoľko nemá prevzaté rozhodnutia. Starosta obce navrhol, aby pán Krnáč na 

vlastné náklady pozemok upravil, nakoľko obec nemôže na cudzí pozemok vstúpiť. 

Tibor Zúbek – je to veľmi zarastené a bolo by dobré zistiť adresu na vlastníka. 

Poslanci doporučili zaslať odpoveď pánovi Krnáčovi a zistiť adresu na vlastníka 

susednej nehnuteľnosti pána Ozsturka a zaslať mu výzvu. 

Uznesenie č. 36/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
            berie na vedomie   
             žiadosť Ing. Radovana Krnáča, bytom Osuského 4, Bratislava o vykonanie nápravy   
             a doporučuje starostovi obce zaslať výzvu majiteľovi pozemku na ochranu pozemku proti   
             burinám. 

Všetkých poslancov : 5 

Prítomných : 5 

Za : 5      /proti : 0, zdržal sa : 0/      ............................. 

 

 

 

 



14. Žiadosť Petra Veverku s manž., Solčany o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve 

na zriadenie vecného bremena na uloženie vodovodného a elektr.vedenia 

Starosta obce predložil poslancom žiadosť rodiny Veverkovej, ktorý žiadajú zriadenie 

vecného bremena na uloženie vodovodného a elektrického vedenia na pozemok vo 

vlastníctve obce z dôvodu plánovanej výstavby záhradnej chaty. Starosta obce uviedol, 

že s uložením súhlasí za určených podmienok a s tým, že pozemok musia dať do 

pôvodného stavu. Poslanci nemali pripomienky a jednohlasne súhlasili s uzatvorením 

zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena. 

Poslanci prijali uznesenie v bode 15. 

 

15. Žiadosť Petra Veverku s manž., Solčany o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve 

na zriadenie vecného bremena pre vjazd na pozemok cez parc.č. EKN 1801/41 

Starosta obce informoval poslancov, že rodina Veverková žiada o zriadenie vecného 

bremena pre vjazd na pozemok cez parc.č. EKN 1801/41. Jedná sa o vjazd na pozemok 

vlastníkov cez pozemok obce Kľak. Bez zriadenia vecného bremena zo strany obce im 

nebude povolená stavba záhradnej chaty. Starosta obce konštatoval, že súhlasí so 

zriadením vecného bremena, aby rodina Veverková mohla zrealizovať výstavbu. 

Poslanci OZ nemali pripomienky a jednohlasne prijali uznesenie pre bod 14 a 15 : 

Uznesenie č. 37/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

schvaľuje  
v súlade s ustanovením § 11 ods.4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov pre účely stavebného konania uzavrieť so žiadateľmi – p.Petrom 

Veverkom a manž. Barborou Veverkovou, obaja bytom Ul. Partizánska 79, Solčany, SR – ako 

budúcimi oprávnenými z vecného bremena, zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení 

vecného bremena, ktorej predmetom bude právo uložiť a prevádzkovať na pozemku, ktorý je 

vo vlastníctve obce a je zapísaný v katastri nehnuteľností pre katastrálne územie Kľak v LV č. 

1, v registri „E“ parcely evidovanej na katastrálnej mape ako parc.č. 1801/41, druh pozemku 

ostatné plochy, o výmere 11 040 m², vodovodnú a elektrickú prípojku od pripojovacieho miesta 

k pozemku a povoliť prejazd cez pozemok s prístupom na pozemok žiadateľov pre realizáciu 

novostavby rekreačnej chaty, ktorá bude umiestnená na pozemku CKN parc.č. 420/4 v k.ú. Kľak 

a to podľa predloženej situácie osadenia stavby.  

Presný rozsah a vymedzenie budúceho vecného bremena bude definované na podklade 

skutočného zamerania, ktoré za týmto účelom zabezpečia na vlastné náklady budúci oprávnení 

z vecného bremena.  

O uzavretí zmluvy o zriadení vecného bremena rozhodne obecné zastupiteľstvo po predložení 

geometrického plánu skutočného zamerania prípojok na inžinierske siete a vjazdu na pozemok 

a ich ochranného pásma na pozemku vo vlastníctve obce. 

Všetkých poslancov : 5 

Prítomných : 5 

Za : 5      /proti : 0, zdržal sa : 0/      ............................. 

 

16. Rôzne : 

 

- Plánované aktivity a podujatia – varenie gulášu, vatra SNP, Memoriál Jozefa 

Zúbeka 

Starosta obce informoval poslancov, že cez letné mesiace sú naplánované nasledovné 

akcie : 2.7.2016 od 13.00 hod. – varenie gulášu a Deň detí, prebehne súťaž vo varení, 

pre družstvá sa pripravia lavice, drevo a voda, ostatné si musí každé družstvo 

zabezpečiť. Varenie sa uskutoční v priestore tenisového kurtu, súťažiť môže 6 až 10 

družstiev. Ďalej informoval, že pre deti z našej obce budú pripravené rôzne súťaže 

a sladké odmeny. 



-dňa 29.8.2016 o 18.30 hod. bude zapálená vatra pri príležitosti 72.výročia SNP a dňa 

27.8.2016 od 13.00 hod. sa bude konať 6.ročník minifutbalového turnaja Memoriál 

Jozefa Zúbeka. K presnému usporiadaniu a určeniu priebehu akcií sa budú konať 

stretnutia poslancov so starostom obce. 
            Uznesenie č. 38/2016 
            Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
             berie na vedomie 
             plánované aktivity a usporiadanie podujatí : varenie gulášu dňa 2.7.2016 o 13.00 hod.,  
             vatra SNP – 29.08.2016 o 18.30 hod., memoriál Jozefa Zúbeka – 27.08.2016          
             o 13.00 hod    
             Všetkých poslancov : 5 

  Prítomných : 5 
               Za : 5      /proti : 0, zdržal sa : 0/                ................................ 

 

17. Interpelácie poslancov OZ a občanov obce:  
- 

18. Návrh na uznesenie 

             Predložený návrh na uznesenia z rokovania OZ č. 25/2016 – 38/2016 poslanci        

             jednohlasne schválili. 

 

19. Ukončenie zasadnutia :  

Starosta obce ukončil zasadnutie OZ o 20.40 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 :                                                       

 

 Miroslava Vajdová        .................................    

                

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                                                                               Ľuboš Haring, starosta obce Kľak 


