
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 

27.10.2016 
o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Kľaku 

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

Prítomní : Ľuboš Haring – starosta obce 

                 Ľudmila Mesiariková, Michal Sestrenek, Miroslava Vajdová, Viera Zúbeková,   

                 Tibor Zúbek -   poslanci OZ 

                 Neprítomný – ospravedlnený : Anna Prôčková – kontrolórka obce 

 

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. Podnet – pán Peter Sárinec 

5. Určenie inventarizačných komisií : dielčia a ústredná 

6. Určenie komisie pre verejné obstarávanie – rekonštrukcia miestnej komunikácie 

7. Predloženie neplatičov miestnych daní a poplatkov 

8. Rôzne : 

- Plánované aktivity a podujatia – Vianočné trhy, Mikuláš 

9. Interpelácie poslancov OZ a občanov obce 

10. Návrh na uznesenia 

11. 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. Konštatoval, že sú prítomní 5 poslanci /celkový 

počet poslancov 5/ a zasadnutie OZ je uznášania schopné. Neprítomná je kontrolórka 

obce, ktorá sa ospravedlnila.  

 

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 program 

rokovania  OZ jednohlasne schválili v počte bodov 11. Za zapisovateľku zasadnutia OZ 

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

: Ľudmilu Mesiarikovú a Michala Sestreneka. 

 
Uznesenie č. 49/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 
program zasadnutia obecného zastupiteľstva v počte bodov 11 
určuje 
zapisovateľa : Renátu Luptákovú, overovateľov prijatých uznesení a zápisnice : 
Ľudmila Mesiariková 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 13.09.2016 boli prijaté 

uznesenia od č. 42/2016 po č. 48/2016, ktoré boli starostom obce podpísané. Uzn.č. 

44/2016 bralo na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za 1.polrok 

2016. Uznesenie č. 45/2016 – bralo na vedomie žiadosť Ľ.Abraháma a doporučilo 

vypílenie ihlič.stromov v počte 5 ks – obec vypracovala žiadosť o vypílenie stromov 

a doručila na Obec.úrad Ostrý Grúň – v riešení. Uznesenie č. 46/2016 schválilo zámer 

vysporiadať pozemky vo verejnom záujme – realizácia prekládky mies.kom. pri 

rod.dome Margity Boháčovej – obec čaká na vypracovanie geomet.plánu, geodét má 

zdrav.problémy – uznesenie v priebehu plnenia. Uznesenie č. 47/2016 bralo na vedomie 

smernicu o verejnom obstarávaní v zmysle novely zákona. Uznesenie č. 48/2016 bralo 

na vedomie plánované aktivity a podujatia. 
 

Uznesenie č. 50/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
b e r i e  n a  v e d o m i e 
kontrolu plnenia uznesení č. 42-48/2016 prijatých OZ dňa 13.09.2016 a vyjadrenie 
overovateľov zápisnice z rokovania OZ dňa 13.09.2016. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 5 
Za : 5   /proti:0, zdržal sa : 0/ 

 

4. Podnet – pán Peter Sárinec 

predložil starosta obce, ktorý informoval poslancov, že prvý krát sa pán Peter Sárinec 

obrátil na Obec Kľak dňa 6.7.2016, kedy sa sťažoval na porušenie nočného kľudu. 

Sťažuje sa na veľký hluk, porušovanie nočného kľudu. Pán Sárinec osobne upozornil aj 

ubytovaných na chalupe pána Ivana Zúbeka, dokonca privolal aj Políciu. Pri osobnej 

návšteve ubytovaných mu nadávali a vulgárne sa vyjadrovali – jedná sa o občanov obce 

Kľak. Starosta obce uviedol, že osobne upozornil aj majiteľa pána Ivana Zúbeka na 

dodržiavanie nočného kľudu. 

Tibor Zúbek – je dôležité, aby majiteľ upozorňoval všetkých ubytovaných na 

dodržiavanie nočného kľudu. 

Viera Zúbeková – treba všetkých prevádzkovateľov ubytovní v obci upozorniť, aby 

rešpektovali aj domácich obyvateľov. 

Starosta obce konštatoval, že všetci prevádzkovatelia ubytovní budú požiadaní, aby 

predložili ubytovacie poriadky a listom budú upozornení na dodržiavanie nočného 

kľudu. Obec prijme VZN o ochrane pred hlukom na území obce Kľak. Poslanci 

jednohlasne prijali uznesenie : 

 
           Uznesenie č. 51/2016 
           Obecné zastupiteľstvo v Kľaku  
           berie na vedomie 
           žiadosť pána Petra Sárinca, bytom Banská Bystrica a doporučuje vyzvať     
           prevádzkovateľov ubytovacích zariadení v obci Kľak o predloženie ubytovacích  
           poriadkov, upozorniť ich na dodržiavanie nočného kľudu v ubytovniach a prijať VZN  
           o ochrane pred hlukom na území obce Kľak. 

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

 

 



5. Určenie inventarizačných komisií : - dielčia a ústredná                                              
Starosta obce konštatoval, že sa blíži koniec roka a je potrebné vykonať inventarizáciu 

majetku obce k 31.12.2016. Požiadal poslancov o ich dobrovoľné sa prihlásenie za 

členov inventarizačných komisií. Poslanci navrhli : 

Tibora Zúbeka a Miroslavu Vajdovú. 

Starosta určil komisie nasledovne : ústredná v zložení – predseda : Ľuboš Haring, 

členovia : Renáta Luptáková, Tibor Zúbek, Miroslava Vajdová 

dielčia v zložení – predseda : Miroslava Vajdová, členovia : Renáta Luptáková, Tibor 

Zúbek. 

Poslanci jednohlasne prijali uznesenia: 
 
Uznesenie č. 52/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

určuje  

dielčiu inventarizačnú komisiu v zložení : predseda – Miroslava Vajdová, členovia : 

Tibor Zúbek, Renáta Luptáková a ústrednú inventarizačnú komisiu v zložení : predseda 

– Ľuboš Haring, členovia – Tibor Zúbek, Miroslava Vajdová, Renáta Luptáková. 

pre výkon inventarizácie majetku obce, pohľadávok a záväzkov k 31.12.2016. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 5 
Za : 5 /proti:0, zdržal sa: 0/ 

 

6. Určenie komisie pre verejné obstarávanie – rekonštrukcia miestnej komunikácie :  
Starosta obce konštatoval, že vzhľadom na plánovanú rekonštrukciu miestnej komunikácie 

EKN parc.č. 1801/19 od súp.čísla 113 po číslo 120 je potrebné vykonať celý priebeh verejného 

obstarávania v zmysle zákona. Predpokladaná hodnota zákazky bola určená a výzva 

vypracovaná. Po doručení ponúk bude potrebné vykonať výber dodávateľa z prieskumu trhu na 

čo je potrebné určiť komisiu. Poslanci po spoločnej dohode určili komisiu pre VO 

v nasledovnom zložení : Pavel Bista, Michal Sestrenek a Tibor Zúbek. Poslanci jednohlasne 

prijali uznesenie : 

 

           Uznesenie č. 53/2016 
           Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
           určuje 
           komisiu pre verejné obstarávanie na vyhodnotenie ponúk predmetu zákazky:   
           Rekonštrukcia časti miestnej komunikácie EKN parc.č. 1801/19, od súp.č. 113-120  
           v obci Kľak v zložení : Pavel Bista, Tibor Zúbek, Michal Sestrenek. 
           Všetkých poslancov : 5 
           Prítomných : 5 
           Za : 5 /proti:0, zdržal sa: 0/ 

 

7. Predloženie neplatičov miestnych daní a poplatkov 

Starosta obce požiadal pracovníčku obce Renátu Luptákovú o predloženie  neplatičov 

jednotlivých daní a poplatkov a uvedenie výšky nedoplatkov. Renáta Luptáková 

poslancom OZ predložila neplatičov a uviedla výšku neuhradených daní: dane 

z nehnuteľností a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

Poslanci jednohlasne určili zaslať výzvy všetkým neplatičom daní a poplatkov. 

 
           Uznesenie č. 54/2016 

           Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

          berie na vedomie 
           zoznam neplatičov dane z nehnuteľností a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné   



           odpady za rok 2016, 

           určuje 

          neplatičom zaslať výzvy na uhradenie dlžnej sumy dane z nehnuteľnosti a poplatku za komunálne   

           odpady a drobné stavebné odpady .  

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

 

8. Rôzne : 

- Podujatia a aktivity  

Starosta obce informoval, že aj tento rok  pre veľký záujem sa budú konať v obci 

Vianočné trhy spojené s Mikulášom pre deti. Program a občerstvenie bude ako v roku 

2015 / program detí, živý betlehem, kapustnica, pečená klobása, víno a punč/. Termín 

konania Vianočných trhov navrhol na 10.12.2016 od 14.00 hod.. 

 

Starosta obce privítal na zasadnutí OZ pána farára Michala Lajchu, ktorému udelil slovo 

: pán farár poďakoval starostovi za pozvanie a spoluprácu. Navrhol poslancom OZ 

usporiadať pietne spomienky tak, ako sa to konalo pred pár rokmi a to jeden rok 

usporiadať hlavné pietne spomienky v obci Kľak a jeden rok v obci Ostrý Grúň. Svätá 

omša sa bude od roku 2017 striedať jeden rok v obci Kľak /2017/ a jeden rok v obci 

Ostrý Grúň /2018/. Pán farár uviedol, že ho mrzí keď svätá omša prebieha v obci O. 

Grúň a v tom istom čase sa konajú pietne spomienky v obci Kľak  občania nemajú 

možnosť sa zúčastniť na pietach alebo na svätej omši. Bol by rád keby sa celý program 

zosúladil tak, aby mohli aj občania z obce O. Grúň prísť do obce Kľak a naopak. Pietne 

spomienky sa budú konať 22.1.2017  a od 8.30 do 9.30 hod. bude svätá omša v obci 

Kľak. Následne bude pokračovať program tak ako po iné roky. Poslanci jednohlasne 

súhlasili s návrhom pána farára a jeho návrh schválili. 

 
Uznesenie č. 55/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie  
plánované aktivity a podujatia : Mikuláš  a  Vianočné trhy 10.12.2016, Pietne 
spomienkové zhromaždenie dňa 22.1.2017 so začiatkom v obci Kľak – svätá omša 
krvavá nedeľa od 8.30 do 9.30 hod. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 5 

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

 

9. Interpelácie poslancov OZ a občanov obce:  
- 

 

 

10. Návrh na uznesenie 

             Predložený návrh na uznesenia z rokovania OZ č. 49/2016 – 55/2016  poslanci        

             jednohlasne schválili. 

 

 

 

 

 

 



11. Ukončenie zasadnutia :  

Starosta obce ukončil zasadnutie OZ o 19.20 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 :                                                       

 

 

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                                                                                         Ľuboš Haring 

                                                                                                         starosta obce 
 


