
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 

25.10.2012 
o 17.30 hod. v zasadačke Obecného úradu v Kľaku 

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

Prítomní : Ľuboš Haring – starosta obce 

                 Beata Adamová, Boţena Píšová, Viera Zúbeková  

                -  poslanci obecného zastupiteľstva  

                Anna Prôčková – hlavný kontrolór obce    

Neprítomný – ospravedlnený : Štefan Muller, Zdenka Supeková                                                                               

Občania :  

 

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. Záznam z vykonanej kontroly za 3.štvrťrok 2012 

5. Ţiadosť o odkúpenie obecného pozemku EKN parc.č. 1801/7 

6. Ţiadosť o splátkový kalendár 

7. Určenie inventarizačných komisií : dielčia a ústredná 

8. Predloţenie neplatičov daní a miestnych poplatkov 

9. Rôzne : 

- Vyhodnotenie hodovej zábavy 

- Kultúrne podujatie – mesiac úcty k starším 

- Plánované aktivity 

10. Interpelácie poslancov OZ a občanov obce 

11. Návrh na uznesenia 

12. 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, ţe sú 

prítomní 3 poslanci /celkový počet poslancov 5/ a zasadnutie OZ je uznášania 

schopné.  

 

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

OZ : starosta obce predloţil poslancom OZ návrh programu zasadnutia  a poţiadal ich 

o návrhy a doplnenia. Poslanci nemali návrh na doplnenie programu a program 

rokovania  OZ jednohlasne schválili v počte bodov 12. Za zapisovateľku zasadnutia 

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

uznesení : Viera Zúbeková a Boţena Píšová. 

 
Uznesenie č. 60/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 
program zasadnutia obecného zastupiteľstva v počte bodov 12 
určuje 



zapisovateľa : Renátu Luptákovú, overovateľov prijatých uznesení a zápisnice : Viera 
Zúbeková, Božena Píšová. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 3 
Za : 3   /proti:0, zdržal sa : 0/ 

 

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

plnenia uznesení previedol starosta obce, konštatoval, ţe dňa 07.09.2012 boli prijaté 

uznesenia od č. 44/2012 po č. 59/2012, ktoré boli starostom obce podpísané. Uzn.č. 

50/2012 schvaľovalo uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena s SSE a.s., 

Ţilina, zmluva bola podpísaná, doloţili sa potrebné doklady k zavkladovaniu na 

kataster a zaslaná. Uznesenie č. 51/2012 – schválilo odpredaj pozemkov CKN par.č. 

356/26 a 356/28 Zuzane Haringovej a Monike Kopeckej, bolo im listom oznámené 

schválenie odpredaja. Uznesenie č. 52/2012 – schválilo uzatvorenie zmluvy o dielo 

s Metal Servis Recycling s.r.o., Banská Bystrica – zmluva bola podpísaná a zaslaná. 

Uznesenie č. 53/2012 – úprava koryta potoka pri rod.dome rodiny Klobučníkovej, 

súhlasili s dodaním staveb.materiálu, úprava bude vykonaná na jar. Uznesenie č. 

54/2012 – súhlas na prejazd vozidlom Ing. Františkovi Bačovi bol vydaný. Ostatné 

uznesenia schvaľovali a brali na vedomie záznam z vykonanej kontroly, plán 

kontrolnej činnosti hl.kontrolóra, dodatok k cenníku obecných poplatkov, 

monitorovaciu správu progr.rozpočtu za 1.polrok 2012, cenové ponuky – rozhlasová 

ústredňa zakúpená za sumu 497,60 € a usporiadanie podujatí v obci. 

Uznesenia brali na vedomie a schvaľovali  – starosta obce konštatoval, ţe všetky 

uznesenia boli splnené. 

 
Uznesenie č. 61/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
b e r i e  n a  v e d o m i e 
kontrolu plnenia uznesení č. 44-59/2012 prijatých OZ dňa 07.09.2012 a vyjadrenie 
overovateľov zápisnice z rokovania OZ dňa 07.09.2012. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 3 
Za : 3   /proti:0, zdržal sa : 0/ 

 

4. Záznam z vykonanej kontroly hlav.kontrolóra obce za 3.štvrťrok 2012 :  

predloţila kontrolórka obce Anna Prôčková. Po predloţení záznamu vyzvala 

kontrolórka poslancov o ich pripomienky a návrhy. Nakoľko poslanci nemali ţiadne 

pripomienky, jednohlasne vzali na vedomie záznam z vykonanej kontroly za 3. 

štvrťrok  2012. 

 
 Uznesenie č. 62/2012  
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku  
berie na vedomie  
záznam z vykonanej kontroly hlavného kontrolóra obce za III.štvrťrok 2012. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 3 
Za : 3 /proti:0, zdržal sa: 0/ 

             

5. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku EKN parc.č. 1801/7 :  Starosta obce 

predloţil poslancom OZ doručenú ţiadosť Ondreja Zúbeka, trvale bytom Kľak č. 59, 

ktorý ţiada o odpredaj časti obecného pozemku parc.č. EKN 1801/7 /CKN 442/, 

ostatné plochy v celkovej výmere 516 m², pozemok sa nachádza v menšej časti pred 



jeho vstupným pozemkom k rod.domu. Dôvodom je realizácia oplotenia a uvedený 

obec.pozemok šikmo siaha do ich dvorovej časti, čím by došlo k zarovnaniu pozemku. 

Starosta obce doporučil pozemok odpredať – jedná sa len o malú výmeru, odpredaj 

uskutočniť v súlade s § 9a ods. 8 písm. e zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení zmien a noviel z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, ţe 

sa jedná o pozemok, ktorý Obec nevyuţíva, je priľahlý a susediaci s pozemkom 

ţiadateľa a slúţi ako vstupný pozemok k jeho rodinnému domu.  Ďalej navrhol, aby 

predávaná časť pozemku bola zameraná geodétom za účasti zástupcov obce a aţ na 

základe týchto podkladov môţe byť odpredaj schválený a uskutočnený. Na náklady 

kupujúceho bude zhotovený geometrický plán, kúpna zmluva a správny poplatok na 

vklad do katastra nehnuteľností.  

Boţena Píšová – súhlasí s odpredajom pozemku podľa návrhu starostu v zmysle 

osobitného zreteľa. 

Beata Adamová – súhlasí s odpredajom nakoľko sa jedná o vstupný pozemok k jeho 

rodinnému domu a je to len malá výmera. 

Poslanci OZ jednohlasne súhlasili s návrhom starostu obce Ľubošom Haringom 

a prijali uznesenie: 

 
 Uznesenie č. 63/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie 

ţiadosť o odpredaj obecného pozemku zapísaného na LV obce č. 1 v katastrálnom 

území Kľak : 

- Ondreja Zúbeka, bytom Kľak č. 59, parcela EKN č. 1801/7 /CKN par.č. 442/ ostatná 

plocha o výmere 516 m², z ktorej bude zameraná a odčlenená len časť pozemku 

geodétom, výmere bude upresnená aţ na základe novovytvoreného geometrického 

plánu. Pri zameraní pozemku geodétom musí byť prítomný zástupca obce. Cena 

pozemku sa určí aţ po zameraní a určení výmery. Náklady spojené s vyhotovením 

geometrického plánu, kúpnej zmluvy a správneho poplatku na vklad do katastra 

nehnuteľností bude znášať kupujúci. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 3 
Za : 3 /proti:0, zdržal sa: 0/ 
 

6. Žiadosť o splátkový kalendár  : starosta obce predloţil poslancom OZ ţiadosť 

Zuzany Haringovej a Moniky Kopeckej o splátkový kalendár na odkúpenie 

schváleného odpredaja obecných pozemkov uzn.č. 51/2012. Starosta obce konštatoval, 

ţe pri ich navrhnutých splátkách by došlo k uhradeniu sumy aţ za 4 roky, čo je 

nevýhodné pre obec. 

Boţena Píšová – nesúhlasila vyhovieť ţiadosti v ţiadnom prípade, je potrebné 

doporučiť kupujúcim nech si nasporia a jednorázove uhradia sumu za odkúpené 

pozemky.  

Viera Zúbeková – doporučila ţiadosť neschváliť je to nevýhodné pre obec. 

Beata Adamová – nevyhovieť ţiadosti, pozemky odpredať aţ po uhradení celej sumy. 

Poslanci jednohlasne neschválili ţiadosť o splátkový kalendár. 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 64/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
neschvaľuje 
žiadosť o splátkový kalendár na odkúpenie pozemkov CKN parc.č. 356/26 a parc.č. 
356/28 vo vlastníctve obce Kľak, kat.územie Kľak, LV č. 1. Doporučuje sumu uhradiť 
jednorázovo pri podpise kúpnej zmluvy. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 3 
Za : 3 /proti:0, zdržal sa: 0/ 

 

7. Určenie inventarizačných komisií: dielčia a ústredná 

Starosta obce konštatoval, ţe sa blíţi koniec roka a je potrebné vykonať inventarizáciu 

majetku obce k 31.12.2012. Poţiadal poslancov o ich dobrovoľné sa prihlásenie za 

členov inventarizačných komisií. 

Boţenka Píšová a Beata Adamová súhlasili s výkonom inventarizácie majetku obce. 

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

členovia : Renáta Luptáková, Boţena Píšová, Beata Adamová 

dielčia v zloţení – predseda : Beata Adamová, členovia : Renáta Luptáková, Boţena 

Píšová. 

Poslanci jednohlasne súhlasili s určením ústrednej a dielčej komisie.  

 
Uznesenie č. 65/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku  
určuje 

ústrednú inventarizačnú komisiu v zloţení : predseda – Ľuboš Haring, členovia : 

Renáta Luptáková, Beata Adamová, Boţena Píšová     a 

dielčiu inventarizačnú komisiu v zloţení : predseda – Beata Adamová, členovia : 

Renáta Luptáková, Boţena Píšová 

pre výkon inventarizácie majetku obce k 31.12.2012. 
            Všetkých poslancov : 5 

Prítomných : 3 
Za : 3 /proti:0, zdržal sa: 0     

 

8. Predloženie neplatičov daní a miestnych poplatkov : 
Starosta obce poţiadal pracovníčku obce Renátu Luptákovú o predloţenie zoznamov 

neplatičov jednotlivých daní a poplatkov. Renáta Luptáková poslancom OZ predloţila 

zoznamy neplatičov, uviedla mená a výšku neuhradených daní za psa, dane 

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

Boţena Píšová – navrhla ak si neplatiči, ktorí nemajú uhradené dane za viac rokov 

nesplnia svoju povinosť, predvolať ich na zasadnutie OZ a v prípade neplatičov 

v hmotnej núdzi dať im moţnosť odpracovania si dlhu. 

Beata Adamová – konštatovala, ţe je potrebné im zaslať výzvy a nech si plnia 

povinnosti tak ako ostatní daňovníci. 

Poslanci jednohlasne určili zaslať výzvy neplatičom daní a poplatkov. 
 

Uznesenie č. 66/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie 
zoznam neplatičov dane z nehnuteľností, dane za psa a poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady za rok 2012.  
 
 



Určuje 
neplatičom zaslať výzvy na uhradenie dĺžnej sumy dane z nehnuteľností, dane za psa 
a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 3 
Za : 3 /proti:0, zdržal sa: 0/ 
 

9. Rôzne : 

- Vyhodnotenie hodovej zábavy  

Starosta obce zhodnotil, ţe organizácia zábavy bola výborná, účasť bola dobrá 

a ohlasy na hodovú zábavu boli pozitívne. Vďaka sponzorom boli venované bohaté 

vecné ceny do tomboly ako aj zabezpečené občerstvenie. Hodová zábava bola 

financovaná zo zostatku financií z kultúrnych akcií a zostatok z akcie bol 120,- €.  

Poslanci jednohlasne berú na vedomie vyhodnotenie hodovej zábavy. 

 
Uznesenie č. 67/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie 
vyhodnotenie hodovej zábavy konanej dňa 13.10.2012. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 3 

            Za : 3      /proti : 0, zdrţal sa : 0/ 

 

- Kultúrne podujatie – mesiac úcty k starším 

Starosta obce konštatoval, ţe na základe spoločnej dohody s poslancami sa uskutoční kultúrne 

podujatie pri príleţitosti mesiaca úcty k starším, ktoré sa bude konať 27.10.2012 v sále 

kultúrneho domu v Kľaku. V programe vystúpi ľudový rozprávač, harmonikár a spevák piesní 

Repete Ujo Maťo. Ďalej vystúpi spevokol v zloţení občanov obce Kľak, ktorí si pripravuje 

celú radu piesní. Cena výstúpenia Uja Maťa je 150,- €. 

Poslanci jednohlasne súhlasili s usporiadaním kultúrneho podujatia a vystúpením Uja Maťa. 

 

Uznesenie č. 68/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie  
usporiadanie kultúrneho podujatia k mesiacu úcty starším dňa 27.10.2012 
s programom : vystúpenie Uja Maťa. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 3 

            Za : 3      /proti : 0, zdrţal sa : 0/ 

 

- Plánované aktivity 

Starosta obce informoval poslancov, ţe v týchto mesiacoch bude dokončené oplotenie 

v miestnom cintoríne. Bude sa upratovať verejné priestranstvo, čistiť potoky, jarky a bude sa 

hrabať, upratovať miestny cintorín. 

 

Uznesenie č. 69/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie 
plánované aktivity. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 3 
Za : 3      /proti : 0, zdrţal sa : 0/ 

 

 



10. Interpelácie poslancov OZ a občanov obce:  
Boţena Píšová – navrhla usporiadať brigádu v miestnom cintoríne dňa 30.10.2012 

o 10.00 hod. 

 

11. Návrh na uznesenie 

             Predloţený návrh na uznesenia z rokovania OZ č. 60/2012 – 69/2012  poslanci        

             jednohlasne schválili. 

 

12. Ukončenie zasadnutia :  

Starosta obce ukončil zasadnutie OZ, 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 :                                                       

 

 

 

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

 

     Boţena Píšová             ................................. 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                                                                                            Ľuboš Haring 

                                                                                                             starosta obce 

 


