
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 

27.04.2012 
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 

                 Beata Adamová, Boţena Píšová, Zdenka Supeková,  

                -  poslanci obecného zastupiteľstva  

                Anna Prôčková – hlavný kontrolór obce                                                                                   

Občania : Peter Fárek, Pavel Adamov 

 

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. Dodatok k vnútroorganizačnej smernici pre vedenie účtovníctva 

5. Záznam z vykonanej kontroly za I. štvrťrok 2012 

6. Schválenie platu starostu obce v zmysle zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. v znení 

nesk.zmien a doplnkov – zmena priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve 

SR za rok 2011 

7. Ţiadosť o odpredaj obecného pozemku CKN parc.č. 182/1 na LV č. 1 obce Kľak 

8. Ţiadosť o odpredaj obecného pozemku EKN parc.č. 868/1 na LV č. 1 obce Kľak 

9. Rôzne : 

- Ukončenie akcie – oprava strechy kultúrneho domu, vyúčtovanie : Úrad vlády 

SR 

- Poskytnutie peňaţného daru zo ZMOS, Bratislava na nákup posýpača na 

zimnú údrţbu 

- Oprava obecného traktora 

- Oplotenie miestneho cintorína 

- Stavanie mája 30.4.2012 

- Usporiadanie Dňa matiek v obci 

- Mikroregión Kľakovská dolina – turistický pochod Horný Ţupkov dňa 

8.5.2012 

10. Interpelácie poslancov OZ a občanov obce 

11. Návrh na uznesenia 

12. Ukončenie zasadnutia OZ 

 

1. Otvorenie zasadnutia OZ : otvoril starosta obce Ľuboš Haring, ktorý privítal 

prítomných poslancov a kontrolórku obce. Konštatoval, ţe sú prítomní traja poslanci 

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 OZ a poţiadal 

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

rokovania doplnil starosta obce o 2 body za bod 8 -  bod 9/ odpredaj novovytvoreného 

pozemku CKN parc.č. 438/2 odčleneného z EKN parc.č. 1801/1 o výmere 35 m², 



CKN parc.č. 438/2 odčleneného z EKN parc.č. 198/2 o výmere 76 m² Ing. Pavlovi 

Píšovi, bytom Kľak č. 80 a po 10/  odpredaj novovytvoreného pozemku CKN parc.č. 

356/25 odčleneného z EKN parc.č. 868/1 o výmere 378 m² Jiřímu Horákovi 

a manţelke Stanislave Horákovej, bytom Kľak č. 126. Doplnenie programu zdôvodnil 

neskorým doručením originálov geometrických plánov. Poslanci OZ nemali 

k doplneniu pripomienky a jednohlasne schválili program rokovania OZ v počte 

bodov 14. Za zapisovateľku zasadnutia OZ určil starosta obce Renátu Luptákovú a za 

overovateľov zápisnice a prijatých uznesení : Beatu Adamovú a Boţena Píšová. 

 
Uznesenie č. 15/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 
program zasadnutia obecného zastupiteľstva s doplnením 2 bodov 
určuje 
zapisovateľa : Renátu Luptákovú, overovateľov prijatých uznesení a zápisnice : Beata 
Adamová, 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 24.2.2012 boli prijaté 

uznesenia od č. 1/2012 po č. 14/2012, ktoré boli starostom obce podpísané. Uznesenia 

brali na vedomie, určovali, volili, schvaľovali  – všetky uznesenia boli splnené.  

 
Uznesenie č. 16/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
b e r i e  n a  v e d o m i e 
kontrolu plnenia uznesení č. 1-14/2012 prijatých OZ dňa 24.02.2012 a vyjadrenie 
overovateľov zápisnice z rokovania OZ dňa 24.02.2012. 

Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 3 
Za : 3   /proti:0, zdržal sa : 0/ 

 

4. Dodatok k vnútroorganizačnej smernici pre vedenie účtovníctva :  starosta obce 

poţiadal pracovníčku obce Renátu Luptákovú o predloţenie dodatku. Pracovníčka 

obce predloţila poslancom OZ dodatok nasledovne : Obec Kľak ako účtovná jednotka 

po posúdení v čase mimoriadnej situácie – snehová kalamita sa rozhodla zaradiť 

snehovú frézu Power Max 8260 v celkovej hodnote 1.574,40 € ako dlhodobý hmotný 

majetok odpisovaný /kapitálový výdavok/ do účtovnej skupiny 022, do ktorej sa 

zaraďuje a účtuje majetok od 1.700 €. Zdôvodnenie : na základe podaných ţiadostí 

o moţnú sponzorskú pomoc spoločnosť Mountfield SK, s.r.o. obci vyhovela a ponúkla 

akčnú cenu na uvedenú snehovú frézu zo sumy 2.460,- € na 1.574,40 €. Starosta obce 

poţiadal poslancov OZ o ich návrhy a doplnenia. Nakoľko poslanci s dodatkom 

súhlasili a nemali ţiadne pripomienky, jednohlasne schválili dodatok 

k vnútroorganizačnej smernici pre vedenie účtovníctva. 
 
Uznesenie č. 17/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje  
dodatok č. 1/2012 k vnútroorganizačnej smernici pre vedenie účtovníctva. 
 



Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 3 
Za : 3 /proti:0, zdržal sa: 0/ 

             

5. Záznam z vykonanej kontroly za I. štvrťrok 2012 :  Starosta obce Ľuboš Haring 

poţiadal kontrolórku obce, aby predloţila záznam z vykonanej kontroly. Kontrolórka 

obce predloţila záznam za I. štvrťrok 2012. Po ukončení poţiadala poslancov o ich 

dotazy a pripomienky. Nakoľko poslanci OZ nemali ţiadne pripomienky, záznam 

z vykonanej kontroly za I. štvrťrok 2012 jednohlasne vzali na vedomie. 
 
Uznesenie č. 18/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie 
záznam z vykonanej kontroly za I. štvrťrok 2012. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 3 
Za : 3 /proti:0, zdržal sa: 0/ 
 

6. Schválenie platu starostu obce v zmysle zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. v znení 

neskorších zmien a doplnkov – zmena priemernej mesačnej mzdy v národnom 

hospodárstve SR za rok 2011  : pracovníčka obce informovala poslancov OZ o 

zmene priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR za rok 2011, ktorá je vo výške 

786,- € zverejnená Štatistickým úradom SR. Týmto sa starostovi obce podľa prepočtu 

úväzku na 0,8 zvýši mzda z 916,80 € na 937,60 €. Mzda bude doplatená od 1.1.2012. 

Odmena starostu obce bola schválená  15 % zo mzdy 916,80 € čo činí 137,50 €. 

Boţenka Píšová – navrhla starostovi obce zvýšiť odmenu tak, aby jeho plat bol ako na 

plný úväzok, nakoľko starosta obce aj tak pracuje na plný úväzok a ešte veľa krát aj po 

pracovnom čase. 

Beata Adamová – navrhla odmenu vo výške 25 % čo činí 234,40 € 

Zdenka Supeková – súhlasila s návrhom Beaty Adamovej 

Poslanci OZ jednohlasne schválili odmenu starostovi obce vo výške 25 % - 234,40 € 

/z 937,60 €/, plat starostu celkom  1.172,- € s platnosťou od 1.5.2012. 
             
            Uznesenie č. 19/2012 
            Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
            určuje 
            v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových                
            pomeroch starostom obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu   
            určenom obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat  
            starostu vo výške 1.172,-€ /937,60 € + 25 % odmena 234,40 €/ s platnosťou od  
            1.5.2012 na úväzok 0,8 – týž. 30 h. 

Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 3 
Za : 3 /proti:0, zdržal sa: 0/ 

 

7. Žiadosť o odpredaj obecného pozemku CKN parc.č. 182/1 /EKN 1559/4 / na LV 

č. 1 obce Kľak : 

Starosta obce predloţil poslancom OZ doručenú ţiadosť Dušana Junasa, trvale bytom 

Drieňová 1/B, Bratislava, ktorý ţiada o odpredaj časti obecného pozemku parc.č. EKN 

1559/4 /CKN 182/1/, TTP v celkovej výmere 1.495 m², pozemok sa nachádza 

v menšej časti pred jeho rodinným domom / ktorý odkúpil od Mariána Hudečeka/ so 

súp.č. 94 v obci Kľak. Starosta obce doporučil pozemok odpredať 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. Starosta obce uviedol, ţe najbliţší vlastník 

susedného pozemku je Augustín Mesiarik, ktorý tieţ s odpredajom súhlasí. 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.  

Zdenka Supeková – navrhla pozemok odpredať, nakoľko aj tak ho vyuţíva – parkuje 

tam a vstupuje tadiaľ na svoj pozemok. 

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. 

Poslanci OZ jednohlasne súhlasili s návrhom starostu obce Ľubošom Haringom 

a prijali uznesenie: 

 
            Uznesenie č. 20/2012 
            Obecné zastupiteľstvo v Kľaku  
            berie na vedomie 

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

            území Kľak : 

- Dušanovi Junasovi, bytom Drieňová 1/B, 821 01 Bratislava parcela EKN 1559/4 TTP 

o výmere 1495 m², z ktorej bude zameraná a odčlenená len časť pozemku geodétom, 

výmera 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 z 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     

 

8. Žiadosť o odpredaj obecného pozemku EKN parc.č. 868/1 na LV č. 1 obce Kľak : 
Starosta obce predloţil poslancom OZ doručenú ţiadosť Zuzany Haringovej, trvale 

bytom Kľak č. 116, ktorá ţiada o odpredaj časti obecného pozemku parc.č. EKN 

868/1, TTP v celkovej výmere 2.680 m², pozemok sa nachádza v menšej časti za jej 

rodinným domom a pred rodinným domom so súp.č. 116 v obci Kľak. Je to tá ista 

parcela, ktorú ţiada aj o odkúpenie Michal Varga, Jiří Horák, ale kaţdý z nich bude 

mať zameranú časť za svojim rodinným domom. Starosta obce doporučil pozemok 

odpredať 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 pozemkami 

ţiadateľky a slúţi ako vstupný pozemok k jej rodinnému domu, pozemok ktorý sa 

nachádza za rodinným domom dlhodobo uţíva. Starosta obce Ľuboš Haring navrhol, 

aby predávaná časť pozemku bola zameraná geodétom za účasti zástupcov obce. Po 

zameraní bude vypracovaný znalecký posudok 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 – keďţe pozemok uţ majú aj oplotený a stále ho vyuţívajú súhlasí 

s odpredajom. 

Beata Adamová – súhlasí s odpredajom nakoľko obec tento pozemok na nič 

nevyuţije. 

Zdenka Supeková – súhlasí pozemok odpredať.  

Poslanci OZ jednohlasne súhlasili s návrhom starostu obce Ľubošom Haringom 

a prijali uznesenie: 

 
            Uznesenie č. 21/2012 
            Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
            berie na vedomie 

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

            území Kľak : 

- Zuzane Haringovej, bytom Kľak č. 116 parcela EKN 868/1 TTP o výmere 2680 m², 

z ktorej bude zameraná a odčlenená len časť pozemku geodétom, výmera 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 z 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/ 

 

9. Odpredaj pozemku CKN parc.č. 438/2 Ing. Pavlovi Píšovi: starosta obce 

informoval poslancov, ţe  na základe prijatého uznesenia 44/2011, kedy bola ţiadosť 

Ing. Pavla Píša, Kľak č. 80 zobraná na vedomie bol vypracovaný geometrický plán 

a došlo k zameraniu novovytvorených pozemkov. Vzniklo nové parcelné číslo CKN 

438/2 o výmere 111 m². Odredaj bude uskutočnený 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 pozemkami ţiadateľa a slúţi ako vstupný pozemok 

k jeho rodinnému domu. Starosta obce poţiadal poslancov o určenie a schválenie ceny 

za odpredávaný pozemok. Ďalej dodal, ţe cena stanovená znaleckým posudkom je 

2,21 €/m². 
Božena Píšová – navrhla pozemok odpredať za cenu 3,- €/m². 
Beata Adamová – navrhla pozemok predať za cenu 3,- €/m² 
Zdenka Supeková – navrhla pozemok predať za cenu 3,-€/m² 
Poslanci jednohlasne schválili odpredať pozemok CKN parc.č. 438/2 o výmere 111 
m² za cenu 3,-€/m² Ing. Pavlovi Píšovi, bytom Kľak č. 80. 
 

            Uznesenie č. 22/2012 
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 35 m² odčlenený z parc.č. EKN 1801/1 vyznačená ako ostatná 
plocha o výmere 1787 m², ktorý prechádza do novovytvorenej parc.č. CKN 438/2 
►dielu 1 o výmere 76 m² odčlenený z parc.č. EKN 1798/2 vyznačená ako ostatná 
plocha o výmere 878 m², ktorý prechádza do novovytvorenej parc.č. CKN 438/2 



identifikované geometrickým plánom č. 35300060-16/2012 vyhotoveným Ing. 
Martinom Grmanom dňa 16.4.2012, úradne overeným Správou katastra Žarnovica 
dňa 26.4.2012 pod č. 98/2012 pre kupujúceho Ing. Pavel Píš, rodený Píš, nar. 
02.03.1980, bytom Kľak č. 80, za kúpnu cenu 3,-€/m², t.j. za predmet prevodu 111 m² 
vo výške 333,-€. 
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, ţe ide o prevod nehnuteľnosti – parcely 

susediacej s parcelami vo vlastníctve kupujúceho a jedná sa o jedinú prístupovú komunikáciu 

k jeho rodinnému domu. 

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 04.04.2012 do 26.04.2012, čím je 

splnená zákonná povinnosť obce zverejniť zámer najmenej na 15 dní pred schvaľovaním 

prevodu obecným zastupiteľstvom.  

           Všetkých poslancov : 5 
            Prítomných : 3 

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

 

10. Odpredaj pozemku CKN parc.č. 356/25 Jiřímu Horákovi a manželke Stanislave 

Horákovej: starosta obce informoval poslancov, ţe  na základe prijatého uznesenia 

78/2011, kedy bola ţiadosť Jiřího Horáka a manţelky Stanislavy zobraná na vedomie 

bol vypracovaný geometrický plán a došlo k zameraniu novovytvorených pozemkov. 

Vzniklo nové parcelné číslo CKN 356/25 o výmere 378 m². Odredaj bude 

uskutočnený 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 pozemkami ţiadateľov a nie je prístupný z verejnej komunikácie. Starosta obce 

poţiadal poslancov o určenie a schválenie ceny za odpredávaný pozemok. Ďalej dodal, 

ţe cena stanovená znaleckým posudkom je 1,66 €/m². 
Božena Píšová – navrhla pozemok odpredať za cenu 2,- €/m². 
Beata Adamová – navrhla pozemok predať za cenu 2,50 €/m² 
Zdenka Supeková – navrhla pozemok predať za cenu 3,-€/m² 
Po spoločnej dohode poslanci jednohlasne schválili odpredať pozemok CKN parc.č. 
356/25 o výmere 378 m² za cenu 3,-€/m² manželom Jiřímu Horákovi a Stanislave 
Horákovej, bytom Kľak č. 126. 
 

            Uznesenie č. 23/2012 
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 1 o výmere 378 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 
356/25 vyznačená ako tr.tr.porast o výmere 378 m² 
identifikované geometrickým plánom č. 35300060-15/2012 vyhotoveným Ing. 
Martinom Grmanom dňa 16.4.2012, úradne overeným Správou katastra Žarnovica 
dňa 23.4.2012 pod č. 95/2012 pre kupujúcich Jiří Horák, rodený Horák, nar. 
28.03.1967, bytom Kľak č. 126 a manželka Stanislava Horáková, rodená Hrubjaková, 



nar. 10.01.1967, bytom Kľak č. 126, za kúpnu cenu 3,-€/m², t.j. za predmet prevodu 
378 m² vo výške 1.134,-€. 
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, ţe ide o prevod nehnuteľnosti – parcely 

susediacej s parcelami vo vlastníctve kupujúcich, ktorá nie je prístupná z verejnej 

komunikácie. 

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 04.04.2012 do 26.04.2012, čím je 

splnená zákonná povinnosť obce zverejniť zámer najmenej na 15 dní pred schvaľovaním 

prevodu obecným zastupiteľstvom.  

 
           Všetkých poslancov : 5 
            Prítomných : 3 

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

 

11. Rôzne : 

- Ukončenie akcie – oprava strechy kultúrneho domu, vyúčtovanie Úrad vlády SR  

Starosta obce informoval poslancov, ţe strecha kultúrneho domu bola dokončená, 

faktúry uhradené a bol vyhotovený aj preberací protokol. Dňa 27.3.2012 boli zaslané 

účtovné doklady a vyúčtovanie celej akcie na Úrad vlády SR. 

Poslanci boli spokojní s opravou strechy kultúrneho domu a jednohlasne vzali na 

vedomie ukončenie akcie a zaslanie vyúčtovania na Úrad vlády SR: 
Uznesenie č. 24/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie  
ukončenie akcie „oprava strechy kultúrneho domu“ a zaslanie vyúčtovania na Úrad 
vlády SR. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 3 

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

 

- Poskytnutie peňažného daru zo ZMOS, Bratislava na nákup posýpača na zimnú údržbu 

Starosta obce oboznámil poslancov, ţe obec e-mailom zaslala ţiadosť o poskytnutie 

finančných prostriedkov zo ZMOS, Bratislava v čase mimoriadne udalosti – tuhé mrazy v obci 

a na základe tejto ţiadosti boli obci poskytnuté finančné prostriedky na nákup posýpača vo 

výške 300,- Eur. Celková hodnota posýpača bola 324,- € a obec zo svojho rozpočtu doplatila 

24,-€. Posýpač bude pre obec veľkou pomocou v zimných mesiacoch. 

Boţena Píšová – určite to obec vyuţije, je to uţitočné pre obec. 

Poslanci jednohlasne vzali na vedomie poskytnutie peňaţného daru zo ZMOS Bratislava 

a zakúpenie posýpača na zimnú údrţbu. 

Uznesenie č. 25/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie  
poskytnutie peňažného daru vo výške 300,-€ zo ZMOS, Bratislava na zakúpenie 
posýpača na zimnú údržbu. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 3 

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

 

 



- Oprava obecného traktora 

Starosta obce oznámil poslancom OZ, ţe na obecnom traktore sa pokazila prevodovka. Z toho 

dôvodu bol traktor v oprave u Ondreja Štefanča v Ostrom Grúni. Celková oprava traktora bola 

vo výške 1.122,- €. 

Beata Adamová – traktor je v obci stále potrebný a musí sa udrţiavať v dobrom technickom 

stave. 

Poslanci jednohlasne vzali na vedomie opravu obecného traktora. 

            Uznesenie č. 26/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie 
opravu obecného traktora a vyúčtovanie nákladov. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 3 

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

 

- Oplotenie miestneho cintorína 

Starosta obce informoval, ţe začala prebiehať oprava oplotenia v miestnom cintoríne – 

výmena stĺpikov a na tie bude umiestnené nové pletivo. Základy sú plánované vykonať do 

konca mája. 

Boţena Píšová – oplotenie bolo staré a je uţ potrebné ho vymeniť za nové. 

Poslanci jednohlasne vzali na vedomie uskutočnenie oplotenia miestneho cintorína.  

Uznesenie č. 27/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie 
plánované oplotenie miestneho cintorína. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 3 
Za : 3      /proti : 0, zdrţal sa : 0/ 

 

- Stavanie mája 30.4.2012 

Starosta obce oboznámil poslancov, ţe stavanie mája by sa uskutočnilo o 19.00 hod. dňa 

30.4.2012 pred budovou kultúrneho domu. Hudba je zabezpečená a občerstvenie bude 

pripravené. 

Poslanci OZ jednohlasne vzali na vedomie stavanie mája 30.4.2012. 

            Uznesenie č. 28/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie 
uskutočnenie akcie :stavanie mája dňa 30.4.2012 o 19.00 hod. . 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 3 
Za : 3      /proti : 0, zdrţal sa : 0/ 

 

- Usporiadanie Dňa matiek v obci 

Starosta obce uviedol, ţe spoločne s obcou Ostrý Grúň bola plánová akcia, kde by vystúpila 

Jadranka, ale za jedno hodiné vystúpenie je cena 350,-€. Je to dosť vysoká suma a tak 

doporučuje osloviť spevokol Grúnčanka a Viera Zúbeková by zabezpečila vystúpenie detí 

a prípravu programu. Občerstvenie a kvety budú zabezpečené. Akcia by sa mohla uskutočniť 

buď 13. alebo 20.5.2012 o 14.30 hod. v kultúrnom dome v Kľaku. 

Uznesenie č. 29/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie 
usporiadanie Dňa matiek v kultúrnom dome obce Kľak dňa 13.5.2012 o 14.30 hod. . 
oslanci jednohlasne súhlasili s usporiadaním Dňa matiek v obci Kľak. 

Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 3 



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

 

- Mikroregión Kľakovská dolina – turistický pochod Horný Župkov dňa 8.5.2012 

Starosta obce informoval poslancov, ţe Mikroregión Kľakovská dolina usporiada dňa 

8.5.2012 turistický pochod Horný Ţupkov. Kto bude chcieť môţe ísť pešo, ale bude 

zabezpečený aj autobus. Bude zabezpečený aj program podujatia a obec Ţupkov pri tejto 

príleţitosti bude otvárať amfiteáter. Kto bude chcieť môţe sa tejto akcie zúčastniť. 

Zdenka Supeková – ak bude mať v ten deň voľno určite na pochod pôjde. 

Boţenka Píšová – poslanci a starosta sa môţu dohodnúť a pôjdu spoločne. 

Poslanci jednohlasne vzali na vedomie turistický pochod Horný Ţupkov dňa 8.5.2012. 

Uznesenie č. 30/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie 
turistický pochod Horný Župkov dňa 8.5.2012 usporiadaný Mikroregiónom Kľakovská 
dolina. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 3 
Za : 3      /proti : 0, zdrţal sa : 0/ 

 

 

12. Interpelácie poslancov OZ a občanov obce:  
Peter Fárek – sa vyjadril, ţe plat starostu obce je potrebné určite zvýšiť zaslúţi si to, 

ďalej uviedol, ţe o plate rozhoduje obecné zastupiteľstvo a nie starosta obce, ktorý 

zvýšenie odmietal. 

Ďalej uviedol, ţe na zasadnutí sa zúčastnil kvôli vykonávanému oploteniu pozemku 

Alenou Zúbekovou, bytom Brno, ktorá ohraďuje pozemok nie vo svojom vlastníctve. 

 

Starosta obce – uviedol, ţe Alena Zúbeková bola aj na Obecnom úrade a uviedla, ţe 

oplotenie jej povolil Poľan s.r.o. Nová Baňa, ktorý má pozemok v nájme od SPF, Ţiar 

nad Hronom. Dočasne jej povolili na pozemku mať svoje kone a ohradiť ten pozemok. 

 

Peter Fárek – namietal, ţe uvedený pozemok majú v zmysle rozhodnutí a podkladov, 

ktoré doloţil starostovi obce oni získané a vymerané na základe výmeny pozemkov. 

Poţiadal starostu obce o preverenie vlastníckych práv k pozemkom na Katastrálnom 

úrade v Ţarnovici a po upresnení vlastníctva poţiadal upovedomiť Alenu Zúbekovú 

o odstránení oplotenia do jedného týţdňa. 

Starosta obce – konštatoval, ţe uvedený stav vlastníctva preverí na Katastrálnom 

úrade v Ţarnovici. 

Zdenka Supeková – poţiadala starostu obce, či by bolo moţné pokosiť záhradu na 

farskom úrade z dvorovej časti nakoľko plánujú náter oplotenia. 

Starosta obce – prisľúbil, ţe pokosenie zabezpečí. 

Starosta obce – uviedol, ţe si prezrel celú dokumentáciu a schválené uznesenia, ktoré 

sa týkajú prekládky miestnej komunikácie pri rodine Boháčovej a celkové náklady na 

prekládku sú vyčíslené na 12.000,- €. Táto suma je neskutočne vysoká a prekládka 

komunikácie nie je vôbec účelná, obec nemá na to dostatok financií. 

Boţena Píšová – bolo dohodnuté, ţe náklady na prekládku  si bude rodina Boháčová 

hradiť sama. 

Starosta obce – nech si financie zoţenú sami, obec to určite hradiť nebude.  

 

13.  Návrh na uznesenie 

             Predloţený návrh na uznesenia z rokovania OZ č. 15/2012 – 30/2012 poslanci        

             jednohlasne schválili. 



 

14. 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 :                                                       

 

 

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                                                                                            Ľuboš Haring 

                                                                                                             starosta obce 


