
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 

22.06.2017 
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 : Ľubomír Pavlík 

 

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. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2016 

5. Správa nezávislého audítora o audite individuálnej účtovnej závierky za rok 2016 

6. Záverečný účet obce Kľak a celoročné hospodárenie za rok 2016 

7. Tvorba rezervného fondu z prebytku hospodárenia obce za rok 2016 

8. Výročná správa obce Kľak  za rok 2016 

9. Správa o kontrl. činnosti hlavného kontrolóra obce a 1.štvrťrok 2017 

10. Úprava rozpočtu obce Kľak v roku 2017 – rozpočtové opatrenie č. 2 

11. Voľba hlavného kontrolóra obce 

12. Žiadosť o schválenie finančného príspevku -  Ľubomír Pavlík, Žarnovica 

13. Žiadosť o vysporiadanie pozemku – Pavel Mesiarik, Kľak 

14. Zámena pozemku 

15. Rôzne : 

- Informácia – Región Gron 

- plánované aktivity a podujatia 

16. Interpelácie poslancov OZ a občanov obce 

17. Návrh na uznesenia 

18. 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 18 jednohlasne schválili. Za zapisovateľku zasadnutia OZ určil 

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

Tibora Zúbeka a Michala Sestreneka. 
 



Uznesenie č. 24/2017 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 
program zasadnutia obecného zastupiteľstva v počte bodov 18, 
určuje 
zapisovateľa : Renátu Luptákovú, overovateľov prijatých uznesení a zápisnice : Tibor 
Zúbek 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 20.04.2017 boli prijaté 

uznesenia od č. 14/2017 po č. 23/2017, ktoré boli starostom obce podpísané. Uznesenie 

č. 16/2017 – schválilo poskytnutie finančných prostriedkov Obci Župkov na l.polrok 

2017 na deti z obce Kľak navštevujúce mimoškolskú činnosť v ZŠ s MŠ Župkov – 

finančné prostriedky vo výške 200 Eur boli zaslané na účet obce. Uznesenie č. 17/2017 

schválilo zmenu rozpočtu obce na rok 2017 – zrealizované. Uznesenie č. 18/2017 

vyhlásilo voľbu hlavného kontrolóra obce Kľak – všetky podmienky a ustanovenia boli 

splnené. Uznesenie č. 19/2017 schválilo vykonať zámenu pozemku CKN par.č. 425/1 

/z ktorej bola GP odčlenená parcela/ za novovytvorenú parcelu DKN parc.č. 412/6. 

Geometrický plán bol vyhotovený – bude to predmetom rokovania č. 14. Uznesenie č. 

20/2017 bralo na vedomie oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetk.pomerov 

starostu obce Kľak, ktoré v termíne do 31.3.2017 odovzdal do trezoru obce, ďalej bralo 

na vedomie inventarizačný zápis k 31.12.2016.  Uznesenie č. 21/2017 určilo komisiu 

pre vykonanie priebehu verejných obstarávaní v roku 2017. Uznesenie 22/2017 bralo 

na vedomie poskytnutie dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR na 

revitalizáciu pamätníka SNP vo výške 10.000 Eur. Uznesenie č. 23/2017 bralo na 

vedomie plánované aktivity a podujatia. Starosta obce konštatoval, že všetky uznesenia 

boli splnené.  
Uznesenie č. 25/2017 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
b e r i e  n a  v e d o m i e 
kontrolu plnenia uznesení č. 14-23/2017 prijatých OZ dňa 20.04.2017 a vyjadrenie 
overovateľov zápisnice z rokovania OZ dňa 20.04.2017. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 5 
Za : 5   /proti:0, zdržal sa : 0/        ............................... 

 

4. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2016 :  

predložila kontrolórka obce Anna Prôčková, ktorá navrhla poslancom schváliť 

záverečný účet obce za rok 2016 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 2016. 
Uznesenie č. 26/2017  
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku  
berie na vedomie  
stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Kľak za rok 2016. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 5 



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

             

5. Správa nezávislého audítora o audite individuálnej účtovnej závierky za rok 2016 

:  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 2016. 

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

výbornú prácu. 
Uznesenie č. 27/2017  
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku  
berie na vedomie  
správu nezávislého audítora o audite individuálnej účtovnej závierky obce Kľak za rok 2016. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 5 
Za : 5    /proti:0, zdržal sa: 0/        ............................ 
 

6. Záverečný účet obce Kľak a celoročné hospodárenie za rok 2016   
Pracovníčka obce predložila poslancom OZ záverečný účet obce za rok 2016, ktorá 

uviedla celoročné hospodárenie obce, stavy jednotlivých účtov a inventarizácie 

majetku. Po predložení prečítala položkovite plnenie rozpočtu z uzávierky obce 

k 31.12.2016.  

Poslanci jednohlasne schválili záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce Kľak 

za rok 2016 „bez výhrad“.             
Uznesenie č. 28/2017  
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku  
schvaľuje  
záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce Kľak za rok 2016 „bez výhrad“. 

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

 

7. Tvorba rezervného fondu z prebytku hospodárenia obce  
Pracovníčka obce na základe údajov zo záverečného účtu obce za rok 2016 uviedla, že 

obec Kľak dosiahla za rok 2016 prebytok hospodárenia vo výške 6.633,97 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 2016 boli z rezervného fondu použité finančné 

prostriedky na vybudovanie miestnej komunikácie v časti obce od súp.č. 113 po súp.č. 

120 a v roku 2017 je naplánované vybudovanie miestnej komunikácie v časti 

Hudečkovci od súp.č. 90 po súp.č. 94. 

Poslanci jednohlasne schválili tvorbu rezervného fondu z prebytku hospodárenia obce 

za rok 2016 v plnej výške 6.633,97 €.   
Uznesenie č. 29/2017  
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku  
schvaľuje  
tvorbu rezervného fondu z prebytku hospodárenia obce za rok 2016 v plnej výške 6.633,97 € 

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

8. Výročná správa obce Kľak za rok 2016: 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 2016 

jednohlasne vzali na vedomie. 
Uznesenie č. 30/2017  
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku  
berie na vedomie  

výročnú správu obce Kľak za rok 2016. 

Všetkých poslancov : 5 
            Prítomných : 5 

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

 
9. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za 1.štvrťrok 2017 

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

kontrolované oblasti v zmysle plánu práce na 1.polrok 2017. 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  2017. 
Uznesenie č. 31/2017  
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku  
berie na vedomie  

správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za 1. štvrťrok 2017. 

Všetkých poslancov : 5 
            Prítomných : 5 

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

 

10. Úprava rozpočtu obce Kľak v roku 2017 – rozpočtové opatrenie č. 2 /použitie 

rezervného fondu obce/ 
Starosta obce predložil poslancom návrh na použitie finančných prostriedkov z rezervného 

fondu na rekonštrukciu miestnej komunikácie  EKN parc.č. 1801/55 v časti Hudečkovci od 

súp.č. 90 po súp.č. 94, ktorá podľa predbežnej cenovej ponuky by mala byť v hodnote cca 8.000 

Eur.  

Tibor Zúbek – sa vyjadril, že jednohlasne súhlasia s použitím finan.prostridkov rezervného 

fondu na rekonštrukciu miestnej komunikácie – už je potrebné ten úsek dokončiť, miestna 

komunikácia je tam v dezolátnom stave. 

Poslanci jednohlasne schválili použitie rezervného fondu za rekonštrukciu miestnej 

komunikácie EKN parc.č. 1801/55 v časti Hudečkovci: 

Uznesenie č. 32/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

schvaľuje 

použitie rezervného fondu na rekonštrukciu, modernizáciu miestnej komunikácie EKN parc.č.  

1801/55 / v časti Hudečkovci/ v sume 8.000 Eur. 

Všetkých poslancov : 5 

 Prítomných : 5 

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



 

 

-Úpravu rozpočtu predložila v zmysle rozpočtového opatrenia č. 2/2017 pracovníčka obce R. 

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

Úprava bola vykonaná nasledovne : v časti príjmové finančné operácie vo výške 8.000 € 
a kapitálové výdavky vo výške 8.000 €.  
Poslanci jednohlasne schválili predložený návrh úpravy rozpočtu obce na rok 2017 v zmysle 

rozpočtového opatrenia č.2/2017 a prijali uznesenie :  

Uznesenie č. 33/2017 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 

              zmenu rozpočtu obce na rok 2017 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, v časti príjmové finančné operácie vo výške 8.000 € a kapitálové výdavky vo  
              výške 8.000 €,  na základe prijatého rozpočtového opatrenia č.2/2017 /v prílohe uznesenia/. 
              Všetkých poslancov : 5 
              Prítomných : 5 
             Za : 5      /proti : 0, zdržal sa : 0/       ............................. 

 
11. Voľba hlavného kontrolóra obce 

Starosta obce informoval, že na základe vyhlásenia voľby hlavného kontrolóra obce Kľak na 

obdobie 2017-2023 na deň 22.6.2017, bola obci v čase určenom do 20.6.2017 doručená len 1 

obálka záujemkyne a to našej pani kontrolórky Anny Prôčkovej. Starosta obce vyjadril 

spokojnosť a potešenie, že práve naša kontrolórka sa rozhodla opätovne pokračovať vo svojej 

nie ľahkej práci. Ďalej konštatoval, že splnila všetky požiadavky na uchádzača, či už 

kvalifikačné predpoklady ako aj všetky stanovené náležitosti prihlášky. Poďakoval kontrolórke 

obce za jej dlhoročnú prácu a poprial jej, aby ďalšia spolupráca bola veľmi dobrá tak ako 

doteraz. 

Poslanci vyjadrili svoju spokojnosť a radosť z ďalšej spolupráce s kontrolórkou obce. 

Jednohlasne zvolili Annu Prôčkovú za kontrolórku obce na funkčné obdobie 2017-2023 a určili 

jej úväzok 0,1 čo je 3,75 hod. týždenne. 

Poslanci prijali uznesenie: 

Uznesenie č. 34/2017 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
A/ schvaľuje ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra 
v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obec.zriad.v znení nesk. predpisov takto : a/ 
menný zoznam kandidátov, ktorí splnili podmienky : Anna Prôčková b/prezentácia 
kandidáta, c/ hlasovanie o kandidátovi, d/ novozvolený kontrolór skončí svoje prípadne 
podnikanie alebo inú zárobkovú činnosť, prípadné členstvo v dozorných orgánoch PO 
B/volí do funkcie kontrolóra obce Kľak pani Annu Prôčkovú, jej funkčné obdobie začne 
dňom 1.7.2017, pričom tento deň sa považuje za deň nástupu do práce. 
C/ schvaľuje úväzok kontrolóra obce 0,1 /3,75 hod.týždenne. 
Všetkých poslancov : 5 

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

 

12. Žiadosť o schválenie finančného príspevku – Ľubomír Pavlík, Žarnovica 

Starosta obce predložil poslancom OZ žiadosť Ľubomíra Pavlíka, ktorý žiada 

o poskytnutie finančného príspevku na vybudovanie prekládky miestnej komunikácie 

pri rodinnom dome súp.č. 88. Starosta konštatoval, že obec už dala vypracovať 

projektovú dokumentáciu, geometrické plány, dá vyhotoviť zámenné zmluvy a to 

všetko je hradené z financií obce. Ďalej sa vyjadril, že obec už svoju časť dohody 

splnila, a preto je potrebné, aby zvyšnú časť dohody splnila aj rodina Boháčová a to 



financovala prekládku miestnej komunikácie. Starosta obce udelil pánovi Ľubomírovi 

Pavlíkovi slovo, nakoľko na nachádzal na rokovaní zasadnutia. 

Ľubomír Pavlík – informoval OZ, že dal na vlastné náklady vypracovať rozpočet na 

úpravu – prekládku komunikácie, rozpočet bol vytvorený ako najlacnejšia verzia 

v celkovej výške 4.851,17 Eur. Konštatoval, že je hlavne v jeho záujme riešiť túto 

situáciu a vybudovať čo najrýchlejšie komunikáciu, nakoľko jeho prístup ku chate je 

obmedzený a musí parkovať na dedine. 

Starosta obce – sa vyjadril, že obec nemôže poskytnúť žiadny príspevok na vybudovanie 

komunikácie, nie je to obecný majetok a obec nemá takého finančné prostriedky – 

výdavky v rozpočte obce. 

Poslanci jednohlasne nesúhlasili s poskytnutím finančného príspevku. 

Všetci poslanci jednohlasne prijali uznesenie : 
           Uznesenie č. 35/2017 
           Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
           berie na vedomie 
             žiadosť Ľubomíra Pavlíka, bytom Partizánska 228/57, Žarnovica, neschvaľuje poskytnutie   

             finančného príspevku na budúcu miestnu komunikáciu. 

           Všetkých poslancov : 5 
            Prítomných : 5 

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

 

13. Žiadosť o vysporiadanie pozemku – Pavel Mesiarik, Kľak 

Predložil starosta obce a prečítal žiadosť Pavla Mesiarika, ktorý žiadal o vysporiadanie 

pozemku v jeho vlastníctve pri miestnej komunikácii v časti pri rodinnom dome 

Romana Kotrlca. Vysporiadanie žiadal vykonať buď zriadením vecného bremena, alebo 

odpredajom obci. Pred zasadnutím OZ bolo na Obec doručené oznámenie od pána Pavla 

Mesiarika, že uvedený pozemok už odpredal novému majiteľovi a to Martinovi 

Kotrlcovi. Starosta obce konštatoval, že na základe nových skutočností bude potrebné 

jednať s novým majiteľom pozemku. 

Nakoľko žiadosť pána Pavla Mesiarika už bola bezpredmetná poslanci doporučili 

starostovi obce uskutočniť jednanie s novým majiteľom.                        

Poslanci jednohlasne prijali uznesenie : 

Uznesenie č. 36/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

berie na vedomie   

žiadosť Pavla Mesiarika, bytom Kľak č. 115, doporučuje jednanie o vysporiadaní 

pozemku s novým vlastníkom. 

Všetkých poslancov : 5 

Prítomných : 5 

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

  

14. Zámena pozemku 

Starosta obce informoval poslancov, že na základe prijatého uznesenia č. 19/2017 bolo 

schválené : vykonať zámenu pozemkov s pánom Ondrejom Zúbekom  a geodétom 

zamerať a odčleniť novovytvorenú parcelu z pozemku parc.č. 425/1 TTP o výmere 120 

m², ktorá bude predmetom zámeny. Starosta konštatoval, že geodét pozemok zameral 

a vytvoril GP č. 12606103-27/2017, ktorým vznikla novovytvorená parcela CKN  parc. 

č. 425/15, druh pozemku záhrady, výmera pozemku 120 m²  /ide o parcelu oddelenú od 

CKN parc.č. 425/1 / zapísaná na LV č. 1 vo vlastníctve obce Kľak. Všetky podklady pre 

vykonanie zámeny s pánom Ondrejom Zúbekom, bytom Kľakovská 878/8, Žarnovica 



sú pripravené a zámenu je možné vykonať na základe uzatvorenej zámennej zmluvy, 

zámena sa vykoná bezoodplatne, výmera za výmeru pozemku. 

Viera Zúbeková – sa vyjadrila, že súhlasí s podpisom zámennej zmluvy a uviedla, že 

konečne bude táto situácia vyriešená úspešne v prospech všetkých. 

Poslanci jednohlasne schválili zámenu a poverili starostu obce na uzatvorenie zámennej 

zmluvy. 

Poslanci jednohlasne prijali uznesenie : 

Uznesenie č. 37/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

A/ schvaľuje  v zmysle ustanovenia § 9a ods.8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskor. predpisov zámenu pozemku katastrálne územie Kľak, 

ktorý je identifikovaný GP č. 12606103-27/2017 ako novovytvorená CKN  parc. č. 

425/15, druh pozemku záhrady, výmera pozemku 120 m²  /ide o parcelu oddelenú od 

CKN parc.č. 425/1 / zapísaná na LV č. 1 vo vlastníctve obce Kľak do vlastníctva 

Ondreja Zúbeka, bytom Kľakovská 878/8, Žarnovica 

za  

novovytvorenú parcelu CKN parc.č. 412/6, TTP  o výmere 120 m², ktorá bola GP 

odňatá od parcely EKN č. 1667/300 zapísaná na LV č. 408 ako vlastníctvo Ondreja 

Zúbeka, bytom Kľakovská 878/8, Žarnovica do vlastníctva Obce Kľak, 966 77  Kľak 

č. 9, IČO 00320722 

s tým, že zmluvné strany si navzájom nič nedoplácajú, 

B/ poveruje starostu obce na uzatvorenie a podpísanie zámennej zmluvy. Náklady na 

vyhotovenie zámennej zmluvy a návrh na vklad vlastníckych práv do katastra 

nehnuteľností bude znášať obec Kľak. 

Všetkých poslancov : 5 

Prítomných : 5 

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

 

15. Rôzne : 

- Informácia – Región GRON 

Starosta obce informoval, že región Gron získal z Ministerstva dopravy dotáciu, ktorá 

bola pridelená a určená na propagáciu cestovného ruchu v našom regióne a propagáciu 

jednotlivých zariadení a prevádzok členov regiónu Gron. Obec dostala zľavové karty 

pre návštevníkov turistickej ubytovne v obci Kľak, ktoré môžu využiť v rôznych 

zariadeniach členov regiónu. 

Uznesenie č. 38/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

berie na vedomie 

informácie z Regiónu Gron 

Všetkých poslancov : 5 

Prítomných : 5 

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

 

- Plánované podujatia a aktivity 

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

akcie : 8.7.2017 o 13.00 hod. – varenie gulášu, prebehne súťaž vo varení, pre družstvá 

sa pripravia lavice, drevo a voda, ostatné si musí každé družstvo zabezpečiť. Hudba – 

vystúpenie Ľubomír Sapák – country hudba  /6 hod. vystúpenie 150 eur/ a osloví sa 

súbor Kľakovianka. Varenie sa uskutoční v priestore tenisového kurtu, súťažiť môže 6 

až 10 družstiev. 



-dňa 29.8.2017 o 18.30 hod. bude zapálená vatra pri príležitosti 73.výročia SNP a dňa 

19.8.2017 o 13.00 hod. sa bude konať 7.ročník minifutbalového turnaja Memoriál 

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

stretnutia poslancov so starostom obce. 
            Uznesenie č. 39/2017 
            Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
             berie na vedomie 
             plánované aktivity a usporiadanie podujatí : Kľakovský kotlík dňa 8.7.2017 o 13.00   
             hod., memoriál Jozefa Zúbeka – 19.08.2017 o 13.00 hod., vatra SNP – 29.08.2017  
             o 18.30 hod.  
             Všetkých poslancov : 5 

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

 

16. Interpelácie poslancov OZ a občanov obce:  
- 

17. Návrh na uznesenie 

             Predložený návrh na uznesenia z rokovania OZ č. 24/2017 – 39/2017 poslanci        

             jednohlasne schválili. 

 

18. Ukončenie zasadnutia :  

Starosta obce ukončil zasadnutie OZ o 20.10 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        .................................    

                

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                                                                               Ľuboš Haring, starosta obce Kľak 
 


