
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 

18.06.2015 
o 17.30 hod. v zasadačke Obecného úradu v Kľaku 

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

Prítomní : Ľuboš Haring – starosta obce 

                 Michal Sestrenek, Miroslava Vajdová, Tibor Zúbek, Viera Zúbeková -  poslanci  

                 obecného zastupiteľstva  

                Anna Prôčková – hlavný kontrolór obce                                                                                   

Občania : - 

 

Neprítomná – ospravedlnená : Ľudmila Mesiariková – poslankyňa OZ 

 

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. Správa o kontrolnej činnosti hlav.kontrolóra obce za 1.štvrťrok 2015 

5. Plán práce hlavného kontrolóra obce na 2.polrok 2015 

6. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2014 

7. Správa nezávislého audítora o audite individuálnej účtovnej závierky za rok 2014 

8. Záverečný účet obce Kľak a celoročné hospodárenie za rok 2014 

9. Tvorba rezervného fondu z prebytku hospodárenia obce 

10. Výročná správa obce Kľak  za rok 2014 

11. PHSR obce Kľak na roky 2014-2020 – zmena názvu plánovacieho dokumentu 

12. NASES, Bratislava – realizácia optických sietí 

13. Vysporiadanie pozemku do vlastníctva obce od pána Jána Bernáta 

14. Rekonštrukcia sociálnych zariadení vo vestibule KD, výmena okien vo vestibule a na 

poschodí v kultúrnom dome 

15. Žiadosť – Ing. Jozef Farkaš 

16. Rôzne : 

- Vyhodnotenie akcií 

- Usporiadanie zájazdu do Hrušova 

- Plánované podujatia a aktivity 

17. Interpelácie poslancov OZ a občanov obce 

18. Návrh na uznesenia 

19. 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 

poslanci v počte 4 /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 19 jednohlasne schválili. Za zapisovateľku zasadnutia OZ určil 

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

Vieru Zúbekovú a Tibora Zúbeka. 
Uznesenie č. 25/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 
program zasadnutia obecného zastupiteľstva v počte bodov 19, 
určuje 
zapisovateľa : Renátu Luptákovú, overovateľov prijatých uznesení a zápisnice : Viera 
Zúbeková a Tibor Zúbek. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 4 
Za : 4   /proti:0, zdržal sa : 0/             ............................. 

 

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

plnenia uznesení previedol starosta obce, konštatoval, že dňa 24.04.2015 boli prijaté 

uznesenia od č. 13/2015 po č. 24/2015, ktoré boli starostom obce podpísané. Uznesenie 

č. 15/2015 schvaľovalo poskytnutie finančných prostriedkov na 1.polrok 2015 obci 

Župkov na deti navštevujúce záujmové vzdelávanie v ZŠ Župkov – obec uhradila 

finan.prostr.vo výške 180 Eur, sme jedna z obcí ktorá k tomu pristupuje zodpovedne 

a preto nám bola prisľúbená pomoc pri organizovaní kultúrnych podujatí,  uznesenie 

16/2015 bralo na vedomie inventarizáciu majetku obce k 31.12.2014. Uznesenie 

č.17/2015 určilo predsedov a členov zriadených komisií pri OZ, uznesenie č. 18 bralo 

na vedomie oznámenie majetkových pomerov starostu obce. Uznesenie č.19/2015 

schválilo zmenu rozpočtu obce v zmysle rozpočtového opatrenia č. 1. Uznesenie č. 

20/2015 určilo plat starostu obce v zmysle zmeny priem.mzdy v národnom 

hospodárstve. Ostatné uznesenia brali na vedomie  –  registráciu obce v občianskom 

združení Pohronská cesta, informáciu o zriadení náučného chodníka – vyjadrenia sú 

vybavené, ešte čakáme na CHKO, vykonanie prieskumu záujmu o optický internet – 

odovzdané 12 dotazníkov, elektroniky 20. Berie na vedomie plánované aktivity 

a podujatia – vybudoval sa prístrešok pri pamätníku SNP, pripravujú sa náučné tabule 

a lavičky, starosta obce konštatoval, že všetky uznesenia boli splnené.  
Uznesenie č. 26/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
b e r i e  n a  v e d o m i e 
kontrolu plnenia uznesení č. 13-24/2015 prijatých OZ dňa 24.04.2015 a vyjadrenie 
overovateľov zápisnice z rokovania OZ dňa 24.04.2015. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 4 
Za : 4   /proti:0, zdržal sa : 0/        ............................... 

 

4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za 1.štvrťrok 2015 
predložila kontrolórka obce Anna Prôčková. 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  2015. 

Uznesenie č. 27/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

berie na vedomie 

správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za 1. štvrťrok 2015. 

Všetkých poslancov : 5 

Prítomných : 4 

Za : 4   /proti:0, zdržal sa : 0/        ............................... 



 

 

5. Plán práce hlavného kontrolóra obce na 2.polrok 2015 
Plán kontrolnej činnosti na 2.polrok 2015 predložila kontrolórka obce, ktorá 

vymenovala presné oblasti a doklady, ktoré budú kontrolované v 2.polroku 2015. Po 

predložení požiadala poslancov o ich prípadné návrhy oblastí, ktoré by mali byť 

kontrolované. Poslanci jednohlasne súhlasili s návrhom plánu kontrolórky obce 

a nemali návrhy na doplnenie, schválili uznesenie : 

Uznesenie č. 28/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

berie na vedomie 

plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2.polrok 2015. 

Všetkých poslancov : 5 

Prítomných : 4 

Za : 4   /proti:0, zdržal sa : 0/        ............................... 

 

6. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2014 :  

predložila kontrolórka obce Anna Prôčková, ktorá navrhla poslancom schváliť 

záverečný účet obce za rok 2014 bez výhrad, nakoľko celé účtovníctvo, vedenie, 

inventarizovanie účtov je v poriadku 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 2014. 
Uznesenie č. 29/2015  
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku  
berie na vedomie  
stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Kľak za rok 2014. 

Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 4 
Za : 4  /proti:0, zdržal sa: 0/            ............................... 

             

7. Správa nezávislého audítora o audite individuálnej účtovnej závierky za rok 2014 

:  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 2014. 

v bode vystúpila kontrolórka obce, ktorá poďakovala pracovníčke obce a starostovi obce 

za ich prácu a dobré výsledky. 

Tibor Zúbek – taktiež vyslovil poďakovanie pracovníčke obce, starostovi obce 

a kontrolórke obce za zodpovedne vykonávanú prácu. 
Uznesenie č. 30/2015  
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku  
berie na vedomie  
správu nezávislého audítora o audite individuálnej účtovnej závierky obce Kľak za rok 2014. 

Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 4 
Za : 4    /proti:0, zdržal sa: 0/        ............................ 
 

8. Záverečný účet obce Kľak a celoročné hospodárenie za rok 2014  : pracovníčka obce 

predložila poslancom OZ záverečný účet obce za rok 2014, ktorá uviedla celoročné 



hospodárenie obce, stavy účtov a majetku. Po predložení prečítala položkovite plnenie 

rozpočtu z uzávierky obce k 31.12.2014.  

Poslanci jednohlasne schválili záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce Kľak 

za rok 2014 „bez výhrad“.             
Uznesenie č. 31/2015  
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku  
schvaľuje  
záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce Kľak za rok 2014 „bez výhrad“. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 4 
Za : 4    /proti:0, zdržal sa: 0/      ............................ 

 

9. Tvorba rezervného fondu z prebytku hospodárenia obce : 

Pracovníčka obce na základe údajov zo záverečného účtu obce za rok 2014 uviedla, že 

obec Kľak dosiahla za rok 2014 prebytok hospodárenia vo výške 6.025,50 Eur. 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. Poslanci jednohlasne schválili tvorbu rezervného 

fondu z prebytku hospodárenia obce za rok 2014 v plnej výške 6.025,50 €.   
Uznesenie č. 32/2015  
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku  
schvaľuje  
tvorbu rezervného fondu z prebytku hospodárenia obce za rok 2014 v plnej výške 6.025,50 € 

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 : 4 

Za : 4    /proti:0, zdržal sa: 0       ........................  
 

10. Výročná správa obce Kľak za rok 2014: 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 2014 

jednohlasne vzali na vedomie. 
Uznesenie č. 33/2015  
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku  
berie na vedomie  

výročnú správu obce Kľak za rok 2014. 
Všetkých poslancov : 5 

            Prítomných : 4 
Za : 4      /proti : 0, zdržal sa : 0/          .............................. 

 

11. PHSR obce Kľak na roky 2014-2020 – zmena názvu plánovacieho dokumentu 
Starosta obce informoval poslancov o doplnení zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho 

rozvoja zákonom č. 309/2014 Z.z., ktorý určil jednotný názov plánovacieho dokumentu z PHSR 

na program rozvoja obce , určil aké časti musí obsahovať – analýzy a stratégie a vypracovanie 

správy o plnení programu, ktorá sa zasiela na VÚC. Program rozvoja obce Kľak spĺňa všetky 

požiadavky novely zákona, jedná sa len o zmenu názvu. 



Poslanci jednohlasne schválili zmenu názvu plánovacieho dokumentu na program rozvoja obce 

Kľak. 

Uznesenie č. 34/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 
zmenu názvu plánovacieho dokumentu z PHSR na „Program rozvoja obce Kľak na 
roky 2014-2020“.  
Všetkých poslancov : 5 

            Prítomných : 4 
Za : 4      /proti : 0, zdržal sa : 0/       ............................. 

 
12. NASES, Bratislava – realizácia optických sietí 

Starosta obce informoval poslancov, že NASES je národná agentúra pre sieťové a elektronické 

služby, ktorá plní úlohy v oblasti informatizácie. Je to štátna organizácia zriadená Úradom vlády 

SR. V rámci operačného programu informatizácie realizuje národný projekt dotovaný 

z verejných zdrojov na vybudovanie širokopásmovej infraštruktúry v bielych miestach 

Slovenska. Projekt je plne hradený z finan.prostriedkov EÚ a štát.rozpočtu. V rámci tohto 

projektu by mala byť pokrytá celá dolina od Žarnovice vysokorýchlostným internetom a obec 

nebude mať žiadne náklady s realizáciou. Realizácia bude optickým káblom a podmienky 

realizácie je 5 rokov prevádzkovania.   

Poslanci nemali žiadne pripomienky a jednohlasne prijali uznesenie: 

Uznesenie č. 35/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie  
1.oznámenie NASES o národnom projekte „Zabezpečenie projektovo inžinierskej 
dokumentácie k projektu vybudovania základnej širokopásmovej infraštruktúry 
dotovanej z verejných zdrojov v „bielych miestach“ Slovenska v rámci Operačného 
programu informatizácia spoločnosti, prioritná os č.3 – zvyšovanie prístupnosti 
širokopásmového internetu 
2.poveruje svojho štatutárneho zástupcu – starostu Ľuboša Haringa na podpísanie 
akýchkoľvek právnych úkonov obce pre účely územného konania, stavebného konania 
a spolupráce pri realizácii vybudovania pasívnej optickej siete.  
Všetkých poslancov : 5 

            Prítomných : 4 
Za : 4      /proti : 0, zdržal sa : 0/       ............................. 

 

13. Vysporiadanie pozemku do vlastníctva obce od pána Jána Bernáta 

Starosta obce oboznámil poslancov, že sa jedná o vysporiadanie pozemku, ktorý tvorí 

súčasť vstupnej prístupovej komunikácie k novostavbám rodinných domov pri pani 

Kašubovej. Obec už odkúpila pozemok od SPF a máme vypracovaný aj geometrický 

plán. Pozemky sú už vyčlenené a jedná sa o výmeru pozemku129 m². Po dohode 

s pánom Bernátom súhlasil s odpredajom pozemku pre obec za symbolické 1 Eur. 

Pozemok je potrebné vysporiadať, aby sa povolila prístupová komunikácia. Prednú časť 

vstupného pozemku vysporiada obec a ostatnú časť si vysporiadajú vlastníci pozemkov 

a novostavieb na vlastné náklady. Zmluvy budú vyhotovené na obci a zaslané pánovi 

Bernátovi na podpis. 

Viera Zúbeková – súhlasí s vysporiadaním je to výhodné pre obec 

Tibor Zúbek – cena je veľmi dobrá pozemok schvaľuje vysporiadať 

Michal Sestrenek – táto komunikácia sa bude musieť udržiavať aj cez zimné obdobie 

Všetci poslanci jednohlasne súhlasili a prijali uznesenie : 
           Uznesenie č. 36/2015 
           Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
           schvaľuje 
           kúpu pozemkov pod prístupovou komunikáciou k novostavbám rodinných domov pri   



          súp.čísle 47 v zmysle vypracovaného Geometrického plánu č. 35300060-22/2013 zo                 
          dňa 1.7.2013 

- parcela CKN č. 178/6 o výmere 38 m², orná pôda a parcela CKN č. 178/7 o výmere 91 
m², orná pôda 

           od MUDr. Jána Bernáta. rod. Bernát, bytom Hviezdoslavova 17, 940 56 Nové Zámky   
           a manželky MUDr. Márii Bernátovej, rod. Jančárová, bytom Hviezdoslavova 17, 940 56  
           Nové Zámky za dohodnutú cenu 1 €/129 m². Náklady spojené s prevodom  
           nehnuteľností hradí Obec Kľak, 
           poveruje 
           starostu obce na uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy. 
           Všetkých poslancov : 5 
            Prítomných : 4 

Za : 4      /proti : 0, zdržal sa : 0/      ............................. 

 

14. Rekonštrukcia sociálnych zariadení vo vestibule KD, výmena okien vo vestibule 

a na poschodí v kultúrnom dome 

Starosta obce informoval, že WC vo vestibule kultúrneho domu sú už dosť v dezolátnom 

stave a je potrebné vykonať rekonštrukciu. Ďalej uviedol, že je potrebné uskutočniť 

výmenu zvyšných okien vo vestibule smerom od miestnej komunikácii a aj na vrchnom 

poschodí. Obec viac krát žiadala o poskytnutie dotácie na rekonštrukciu sociálnych 

zariadení no neúspešne. Obec má vypracovanú cenovú ponuku od firmy Ing. Jozefa 

Farkaša na sumu 4.700 Eur, ktorá zahŕňa kanalizáciu, obklady, dlažby, nové WC, 

a umývadlá. Výmena okien by zhruba stála okolo 3.600 Eur. Rekonštrukcia 

soc.zariadení sa bude hradiť z finan.prostriedkov rezervného fondu a výmena okien 

z bežných výdavkov rozpočtu. Výber firmy na vykonanie rekonštrukcie a výmeny okien 

sa uskutoční formou verejného obstarávania. 

M.Sestrenek – ako sa vyberie firma v prípade elektronického trhoviska 

Starosta obce – elektronické trhovisko vyberie podľa zadaných podmienok stavebných 

prác a materiálu najvhodnejšieho uchádzača. 

M.Vajdová – súhlasí s rekonštrukciou a výmenou okien – je to potrebné vykonať 

T.Zúbek – sociálne zariadenia sú v zlom stave je najvyšší čas vykonať ich rekonštrukciu 

Poslanci jednohlasne súhlasili a prijali uznesenie : 

Uznesenie č. 37/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

schvaľuje  

rekonštrukciu sociálnych zariadení vo vestibule kultúrneho domu, úhrada nákladov na 

rekonštrukciu bude z rozpočtovanej finančnej operácie – rezervný fond..  

Všetkých poslancov : 5 

Prítomných : 4 

Za : 4      /proti : 0, zdržal sa : 0/      ............................. 

  

Uznesenie č. 38/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

schvaľuje  

výmenu okien vo vestibule KD a na poschodí v kultúrnom dome, úhrada nákladov na 

výmenu z rozpočtovaných bežných výdavkov obce.  

Všetkých poslancov : 5 

Prítomných : 4 

Za : 4      /proti : 0, zdržal sa : 0/      ............................. 

  

 



15. Žiadosť – Ing. Jozef Farkaš 

Starosta obce predložil poslancom žiadosť Ing. Jozefa Farkaša, Senec, ktorý má v obci 

Kľak postavenú rekreačnú chatku. Žiada obec o dočasné umiestnenie prenosného 

skladu náradia na pozemku EKN parc.č. 1801/22 vo vlastníctve obce, zapísaného na 

LV č.1. Rozmer prenosného skladu je 2mx3m. Starosta obce konštatoval, že dočasné 

umiestnenie skladu je možné, nebude to nikomu prekážať. Ing. Jozef Farkaš je vždy 

finančne nápomocný pri kultúrnych akciách v obci a preto doporučuje jeho žiadosti 

vyhovieť. 

Michal Sestrenek – súhlasí s umiestnením pokiaľ to nebude nikomu prekážať 

Tibor Zúbek – súhlasí s umiestnením 

Viera Zúbeková – naozaj je veľmi ochotný pomôcť a preto súhlasí s umiestnením 

skladu. 

Poslanci jednohlasne súhlasili a prijali uznesenie : 

Uznesenie č. 39/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

schvaľuje  

žiadosť Ing. Jozefa Farkaša, bytom Novomeského 1641/18, Senec a vydáva súhlas na 

dočasné umiestnenie prenosného skladu náradia na pozemku EKN parc..č. 1801/22, 

ostatné plochy, zapísaného na LV č. 1 obce Kľak 

Všetkých poslancov : 5 

Prítomných : 4 

Za : 4      /proti : 0, zdržal sa : 0/      ............................. 

 

16. Rôzne : 

- Vyhodnotenie akcií 

usporiadanie akcií bolo na úrovni, účasť na usporiadaných akciách bola veľmi dobrá. 

Občania vyjadrili spokojnosť s akciami v obci. 

Uznesenie č. 40/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

berie na vedomie   

vyhodnotenie akcií stavanie mája, Deň Matiek a Majáles.  

Všetkých poslancov : 5 

Prítomných : 4 

Za : 4      /proti : 0, zdržal sa : 0/      ............................. 

 

- Usporiadanie zájazdu do Hrušova 

Starosta obce informoval, že bol výborný ohlas na usporiadanie zájazdu do mesta 

Napajedla a účastníci navrhli usporiadať aj viac takýchto zájazdov, rozhodol sa 

usporiadať zájazd do obce Hrušov na Hontiansku parádu, ktorá sa uskutoční 22.8.2015. 

Cena za prepravu autobusom by bola 7,- Eur – to by vybrala obec, vstupné na 

Hontiansku parádu je taktiež 7,- Eur, to by si hradil každý účastník sám. Pán farár 

Vychlopeň mal 50 rokov – pri tej príležitosti by sa mu zakúpil dar a zagratulovalo by sa 

mu. Zápis záujemcov o zájazd sa uskutoční do konca mesiaca júl a podľa počtu bude 

objednaná preprava. Pri vstupnom majú zľavy pre dôchodcov a deti. 

Uznesenie č. 41/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

berie na vedomie  

usporiadanie zájazdu do Hrušova dňa 22.8.2015, zabezpečenie autobusovej dopravy 

a zápis účastníkov.  

Všetkých poslancov : 5 



Prítomných : 4 

Za : 4      /proti : 0, zdržal sa : 0/      ............................. 

 

- Plánované podujatia a aktivity 

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

akcie : 4.7.2015 o 14.00 hod. – varenie gulášu, prebehne súťaž vo varení, pre družstvá 

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

osloví sa Kľakovianka a Ondrej Baláž. Prípadne môžu chlapci púšťať hudbu cez 

ozvučenie. Varenie sa uskutoční v priestore tenisového kurtu, súťažiť môže 6 až 10 

družstiev. 

-dňa 28.8.2015 o 18.00 hod. bude zapálená vatra pri príležitosti 71.výročia SNP a dňa 

29.8.2015 o 13.00 hod. sa bude konať 5.ročník minifutbalového turnaja Memoriál 

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

stretnutia poslancov so starostom obce. 

Starosta obce informoval, že obec dostala darom v zmysle darovacej zmluvy 

unimobunku od firmy RAYL WAIS, Ing. Lamprecht. 
            Uznesenie č. 42/2015 
            Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
             berie na vedomie 
             plánované aktivity a usporiadanie podujatí : varenie gulášu dňa 4.7.2015 o 14.00           
             hod., vatra SNP – 28.08.2015 o 18.00 hod., memoriál Jozefa Zúbeka – 29.08.2015     
              o 13.00 hod    
             Všetkých poslancov : 5 

  Prítomných : 4 
               Za : 4      /proti : 0, zdržal sa : 0/                ................................ 

 

17. Interpelácie poslancov OZ a občanov obce:  
Tibor Zúbek – sa vyjadril, že spolupráca kontrolórky obce, starostu obce a pracovníčky 

obce je na vysokej úrovni. 

Starosta obce uviedol, že v zmysle žiadosti zaslanej SAD a.s., Zvolen o poskytnutie 

finan.príspevku na výmenu okna na budove ubytovni SAD v obci Kľak, bolo dohodnuté 

s predstaviteľmi SAD zvýšenie nájmu a to 25,- Eur mesačne, spotrebovanú elektrinu 

a vodu si hradia sami. 

 

18. Návrh na uznesenie 

             Predložený návrh na uznesenia z rokovania OZ č. 25/2015 – 42/2015 poslanci        

             jednohlasne schválili. 

 

19. Ukončenie zasadnutia :  

Starosta obce ukončil zasadnutie OZ o 20.30 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 :                                                       

 

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

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

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

                                                                                               Ľuboš Haring, starosta obce Kľak 


