
U Z N E S E N I A 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kľak, 

dňa 7.9.2012 
 
 
 
Uznesenie č. 44/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 
program zasadnutia obecného zastupiteľstva 
určuje 
zapisovateľa : Renátu Luptákovú, overovateľov prijatých uznesení a zápisnice : Viera 
Zúbeková, Beata Adamová. 
Za uznesenie hlasovali : Beata Adamová, Božena Píšová, Zdenka Supeková, Viera 
Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce .................... 

 
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 15.6.2012 a vyjadrenie 
overovateľov zápisnice z rokovania OZ dňa 15.6.2012. 
Za uznesenie hlasovali : Beata Adamová, Božena Píšová, Zdenka Supeková, Viera 
Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ................... 
 
Uznesenie č. 46/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie  
záznam z vykonanej kontroly hlavného kontrolóra obce za II.štvrťrok 2012. 
Za uznesenie hlasovali : Beata Adamová, Božena Píšová, Zdenka Supeková, Viera 
Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ...................................... 
 
Uznesenie č. 47/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie 
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II.polrok 2012. 
Za uznesenie hlasovali : Beata Adamová, Božena Píšová, Zdenka Supeková, Viera 
Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ...................................... 
 
Uznesenie č. 48/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 
dodatok č. 1 k cenníku obecných poplatkov obce Kľak. 
Za uznesenie hlasovali : Beata Adamová, Božena Píšová, Zdenka Supeková, Viera 
Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ...................... 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 49/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku  
berie na vedomie 

monitorovaciu správu programového rozpočtu obce Kľak za I.polrok 2012. 
Za uznesenie hlasovali : Beata Adamová, Božena Píšová, Zdenka Supeková, Viera 
Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ........................ 
 
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 Žilina zastúpenú Jarry Bertrand – predseda 
predstavenstva a Ing. Martin Magáth – člen predstavenstva, ktorá spočíva v práve 
umiestnenia inžinierskych 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“. 
Za uznesenie hlasovali : Beata Adamová, Božena Píšová, Zdenka Supeková, Viera 
Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ....................... 
 
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 Žarnovica 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 Žarnovica 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 Žarnovica , 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, že ide o prevod nehnuteľnosti – parciel susediacich 

s parcelami vo vlastníctve kupujúcich, obec pozemky nevyužíva 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.  

 
Za uznesenie hlasovali : Beata Adamová, Božena Píšová, Zdenka Supeková, Viera 
Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ........................ 
 
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. 
Za uznesenie hlasovali : Beata Adamová, Božena Píšová, Zdenka Supeková, Viera 
Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ........................ 
 
Uznesenie č. 53/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie  
žiadosť 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. Žiadatelia prispejú na 
zabezpečenie úpravy stavebným materiálom a práce budú zabezpečené a vykonané obcou 
Kľak. 
Za uznesenie hlasovali : Beata Adamová, Božena Píšová, Zdenka Supeková, Viera 
Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ....................... 
 
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 žiadateľa súp.č. 128 v kat.území obce Kľak 
z dôvodu, že 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. 
Za uznesenie hlasovali : Beata Adamová, Božena Píšová, Zdenka Supeková, Viera 
Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ....................... 
 
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 Žilina. 
Za uznesenie hlasovali: Beata Adamová, Božena Píšová, Zdenka Supeková, Viera 
Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ...................... 
 
 



 
Uznesenie č. 56/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie 
vyhodnotenie 68.výročia SNP, konaného dňa 28.8.2012 v obci Kľak. 
Za uznesenie hlasovali: Beata Adamová, Božena Píšová, Zdenka Supeková, Viera 
Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ...................... 

 
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. 
Za uznesenie hlasovali: Beata Adamová, Božena Píšová, Zdenka Supeková, Viera 
Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ...................... 

 
Uznesenie č. 58/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie 
usporiadanie hodovej zábavy dňa 13.10.2012 v kultúrnom dome obce Kľak. 
Za uznesenie hlasovali: Beata Adamová, Božena Píšová, Zdenka Supeková, Viera 
Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ...................... 

 
Uznesenie č. 59/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie 
plánované aktivity v II.polroku 2012. 
Za uznesenie hlasovali: Beata Adamová, Božena Píšová, Zdenka Supeková, Viera 
Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ...................... 

 

V Kľaku 10.9.2012 

 

 
                                                                                                  Ľuboš Haring 
                                                                                               starosta obce Kľak 
 
 

Overovatelia :                                                                                            

 

 

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

 

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


