
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 13.09.2016 

o 17.30 hod. v zasadačke Obecného úradu v Kľaku 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Obecné zastupiteľstvo bolo zvolané v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. § 12 

Prítomní : Ľuboš Haring – starosta obce 

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

                 Tíbor Zúbek -  poslanci obecného zastupiteľstva  

Neprítomní – ospravedlnení: Anna Prôčková – kontrolórka obce                                                                                   

Občania :  

 

Program :  

1. Otvorenie zasadnutia a určenie zapisovateľa 

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

3. Kontrola plnenia uznesení  

4. Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za 1. polrok 2016 

5. Žiadosť Ľubomíra Abraháma, Vyhne o vypílenie ihličnatých stromov 

6. Odkúpenie pozemku EKN parc.č. 1667/300 

7. Smernica o verejnom obstarávaní 

8. Rôzne : 

- Plánované aktivity a podujatia  

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.  

 

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 11 jednohlasne schválili. Za zapisovateľku zasadnutia OZ určil 

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

Miroslavu Vajdovú a Tibora Zúbeka. 
Uznesenie č. 42/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 
program zasadnutia obecného zastupiteľstva v počte bodov 11 
určuje 
zapisovateľa : Renátu Luptákovú, overovateľov prijatých uznesení a zápisnice : 
Miroslavu Vajdovú, Tibor Zúbek. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 5 
Za : 5   /proti:0, zdržal sa : 0/ 

 

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

plnenia uznesení zo 17.06.2016 a z 30.08.2016 previedol starosta obce, konštatoval, že 



dňa 17.06.2016 boli prijaté uznesenia od č. 25 po č. 38/2016, ktoré boli starostom obce 

podpísané. Uznesenia od č. 25 po č. 29, 32, 35, 36,38 brali na vedomie, uznesenie č. 30 

schválilo záverečný účet obce za rok 2015 bez výhrad, uznesenie č. 31 schválilo tvorbu 

rezervného fondu obce, uznesenie č. 33 schválilo zmenu rozpočtu rozpoč.opatrením č. 

1/2016 na rok 2016. Uznesenie č. 34 schválilo žiadosť Richarda Klobučníka – splnené 

a uznesenie č. 37 schválilo uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného 

bremena – momentálne je to v riešení.  

Na zasadnutí OZ dňa 30.08.2016 boli prijaté uznesenia od č. 39 po č. 41/2016, ktoré 

boli starostom obce podpísané. Uznesenie č. 39 schválilo program a určilo zapisovateľa 

a overovateľov uznesení a zápisnice. Uznesenie č. 40 schválilo použitie rezervného 

fondu obce a uznesenie č. 41 schválilo zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 

2/2016. Všetky uznesenie boli splnené. 
Uznesenie č. 43/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
b e r i e  n a  v e d o m i e 
kontrolu plnenia uznesení č. 25-38/2016 prijatých OZ dňa 17.06.2016, kontrolu plnenia 
uznesení č. 39 – 41/2016 prijatých OZ dňa 30.08.2016 a vyjadrenie overovateľov 
zápisnice z rokovania OZ dňa 17.06.2016 a 30.08.2016. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 5 
Za : 5   /proti:0, zdržal sa : 0/ 

 

4. Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za 1. polrok 2016:  starosta 

obce ospravedlnil kontrolórku obce, ktorá sa nemohla dostaviť na zasadnutie a poprosil 

pracovníčku obce o predloženie správy. Pracovníčka obce prečítala vypracovanú správu 

hlavnej kontrolórky obce. Starosta obce požiadal poslancov o ich pripomienky.  

Poslanci nemali žiadne pripomienky a jednohlasne prijali uznesenie : 
Uznesenie č. 44/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

            berie na vedomie 

            správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za l. polrok 2016. 
 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 5                        Za : 5                     /proti:0, zdržal sa : 0/ 

 

5. Žiadosť Ľubomíra Abraháma, Vyhne o vypílenie ihličnatých stromov 
Starosta obce predložil poslancom OZ žiadosť a oboznámil ich, že sa jedná o ihličnaté 

stromy, ktoré sa nachádzajú na pozemku vo vlastníctve obce Kľak. Ďalej konštatoval, 

že nebude potrebné vypíliť všetkých 9 ks ihličnatých stromov, ale stačí iba 5 ks, ktoré 

zasahujú do elektrického vedenia a smerom od potoka sú vymyté, korene sú vonku. 

Obec pri celkovom vypílení stromov musí vysadiť nové. Starosta obce konštatoval, že 

ihličnaté stromy z hornej strany nebude potrebné vypíliť. Obec Kľak musí požiadať 

obec Ostrý Grúň o vydanie súhlasu na výrub drevín. 

Michal Sestrenek – ak stromy ohrozujú rodinný dom Ľubomíra Abraháma je potrebné 

ich vypíliť. Ďalej sa informoval na koho náklady sa zrealizuje vypílenie. 

Starosta obce – nakoľko sa jedná o pozemok vo vlastníctve obce bude to na náklady 

obce.  

Poslanci nemali pripomienky a jednohlasne prijali uznesenie :  

          
 
 



 
 
          Uznesenie č. 45/2016 
          Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
          berie na vedomie 
          žiadosť Ľubomíra Abraháma, bytom Vyhne a doporučuje vypílenie ihličnatých   
          stromov v počte 5 ks nachádzajúcich na pozemku vo vlastníctve obce Kľak EKN   
          parc.č.868/1.            
          Všetkých poslancov : 5 
           Prítomných : 5 

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

 

6. Odkúpenie pozemku EKN parc.č. 1667/300 
predložil starosta obce, ktorý predložil zámer vysporiadať pozemky vo verejnom 

záujme na realizovanie prekládky miestnej komunikácie pri rodinnom dome rodiny 

Boháčovej. Navrhol vyvlastniť časť pozemku EKN parc.č. 1667/300 vo vlastníctve 

Ondreja Zúbeka, bytom Kľakovská 8/28, Žarnovica buď zámenou, alebo odkúpením do 

vlastníctva obce. Ďalej uviedol, že pozemok za domom pána Ondreja Zúbeka je chodník 

vo vlastníctve obce Kľak a bolo by možné vykonať zámenu za tento pozemok. 

Nakoľko poslanci nemali žiadne pripomienky jednohlasne schválili zámer vysporiadať 

pozemky na realizáciu prekládky miestnej komunikácie pri rod.dome rodiny Boháčovej, 

jednohlasne prijali uznesenie : 

          Uznesenie č. 46/2016 
          Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
           schvaľuje  

           zámer vysporiadať pozemky vo verejnom záujme na realizáciu prekládky miestnej   

           komunikácie pri rod.dome Margity Boháčovej, Kľak č. 88 a doporučuje vyvlastnenie  

           pozemku EKN parc.č. 1667/300 vo vlastníctve Ondreja Zúbeka, bytom Kľakovská 8/28,  

           Žarnovica do vlastníctva obce Kľak. 
           Všetkých poslancov : 5 
           Prítomných : 5 
            Za : 5                     /proti : 0, zdržal sa : 0/ 

 

7. Smernica o verejnom obstarávaní – interný predpis 

Starosta obce informoval poslancov, že obec má prijatú smernicu z roku 2014, ale 

nakoľko došlo niekoľkokrát k zmene zákona bolo potrebné smernicu prepracovať 

a upraviť v zmysle novely zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní. Smernica je 

spracovaná na podmienky obce Kľak a vypracoval ju právnik. Podľa prijatej smernice 

sa bude postupovať aj vo verejnom obstarávaní miestnej komunikácie v časti Rúbanka. 

Poslanci nemali žiadne pripomienky a predloženú smernicu jednohlasne vzali na 

vedomie. 

           Uznesenie č. 47/2016 
           Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
           berie na vedomie 
            interný predpis – smernicu o verejnom obstarávaní. 
            Všetkých poslancov : 5 
            Prítomných : 5 

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

 

 

 



8. Rôzne : 
- Plánované aktivity a podujatia obce   

Starosta obce uviedol, že sa pripravuje stretnutie s občanmi mesta Napajedla, ktoré sa bude 

konať dňa 17.9.2016. Momentálne ešte nie je známi počet osôb. Program by bol nasledovný : 

od 9.30 – 10.00 hod. príchod do obce Ostrý Grúň, príchod do Kľaku zhruba od 10.00 – 10.30 

hod. V obci Kľak sa plánuje varenie gulášu, grilovanie a výstup na Vtáčnik.  

Plánované podujatia : Kačacie hody - hodová zábava, mesiac úcty k starším dňa 15.10.2016. 

Starosta obce uviedol, že sa pokúsi osloviť Mrchane, ktoré by boli súčasťou programu mesiac 

úcty k starším. Hudbu, kačacie stehná a občerstvenie zabezpečí starosta obce. K usporiadaniu 

akcie sa bude konať osobné stretnutie poslancov so starostom obce. 

Poslanci jednohlasne súhlasili a prijali uznesenie : 

Uznesenie č. 48/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

           berie  na  vedomie 
            plánované aktivity a podujatia – návšteva z mesta Napajedla 17.09.2016, Kačacie    

            hody, hodová zábava a mesiac úcty k starším 15.10.2016. 
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. 42/2016 – 48/2016  poslanci        

             jednohlasne schválili. 

 

11. Ukončenie zasadnutia :  

Starosta obce ukončil zasadnutie OZ, poďakoval všetkým prítomným za účasť na 

zasadnutí. Ukončenie zasadnutia o 19.55 hod. 

 

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

a ostatný pracovný materiál. 

 

 

     Overovatelia zápisnice :      

                                               

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

               

     Tibor Zúbek                       .................................                                                        

                                                                                                                                                                 

                                                         

 

 

 

 

                                                                                 

 Ľuboš Haring, starosta obce 


