
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného 

 dňa 10.12.2020 
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 

                 Michal Sestrenek, Ľudmila Mesiariková, Michaela Sivoková, a  Paulína Zúbeková   

                 - poslanci obecného zastupiteľstva  

Neprítomní ospravedlnení : Miroslava Vajdová, Anna Prôčková                                                                      

Občania : - 

 

Program :  

1. Otvorenie zasadnutia a určenie zapisovateľa 

2. Schválenie programu, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice zo zasadnutia OZ 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Určenie inventarizačných komisií : dielčia a ústredná 

5. Úprava rozpočtu obce Kľak - rok 2020 

6. Správa o kontrolnej činnosti hl. kontrolórky obce za 3.štvrťrok 2020 

7. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu viacročnému rozpočtu obce 

8. Finančný rozpočet obce Kľak na rok 2021 a viacročný rozpočet na roky 2022-2023 

9. Žiadosť o zriadenie vecného bremena – firma PINOBUILDING s.r.o. 

10. Žiadosť o zriadenie vecného bremena – Jana Macharaček 

11. Smernica č. 1/2020 – sadzobník poplatkov 

12. VZN č. 2/2020, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Kľak 

13. VZN č. 3/2020 o podmienkach určovania a vyberania poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady 

14. VZN č. 4/2020 o miestnych daniach 

15. Rôzne  

16. Interpelácie poslancov OZ a občanov obce 

17. Návrh prijatých uznesení 

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. Konštatoval, že sú prítomní 4 poslanci /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 v počte bodov 

18. Požiadal poslancov o ich návrhy a doplnenia. Poslanci nemali návrh na doplnenie a 

program rokovania  OZ jednohlasne schválili v počte bodov 18. Za zapisovateľku 

zasadnutia OZ určil starosta obce Renátu Luptákovú a za overovateľov zápisnice 

a prijatých uznesení : Michal Sestrenek, Ľudmila Mesiariková. 

 

 



 
Uznesenie č. 50/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 
program zasadnutia obecného zastupiteľstva v počte bodov 18 
určuje 
zapisovateľa : Renátu Luptákovú, overovateľov prijatých uznesení a zápisnice : 
Michala Sestreneka a Ľudmilu Mesiarikovú. 
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 19.11.2020 boli prijaté 

uznesenia od č. 41/2020 po č. 49/2020, ktoré boli starostom obce podpísané. Uzn.č. 

42/2020 bralo na vedomie kontrolu plnenia uznesení. Uzn.č. 43/2020 schválilo použitie 

finančných prostriedkov rezervného fondu obce na bežné výdavky. Uzn.č. 44/2020 

bralo na vedomie žiadosť pána Bc. Ing. Ivana Šimeka a vydalo súhlas na rozdelenie 

parcely EKN parc.č. 1572/14 – zaslané vyjadrenie obce. Uzn.č. 45/2020 bralo na 

vedomie žiadosť pána Mgr. Maroša Formela a konštatovalo, že prístupová komunikácia 

bude dokončená a skolaudovaná podľa finan.situácie obce- zaslaná odpoveď. Uzn.č. 

46/2020 schválilo odpredaj pozemku, ktorý bude pričlenený k novovytvoreným 

pozemkom o výmere 78 m² pani Zuzane Štefankovej – zaslané vyjadrenie – uznesenie 

zatiaľ nesplnené nakoľko pani Zuzana Štefanková nekontaktovala Obec Kľak. 

Uzn.č.47/2020 bralo na vedomie žiadosť firmy PINOBUILDING, súhlasilo so 

zriadením vecného bremena – uznesenie nesplnené nakoľko došlo k zmene trasovania 

inžinierskych sietí. Uzn..č. 48/2020 bralo na vedomie žiadosť pani Jany Macharaček, 

súhlasí so zriadením vecného bremena – uznesenie nesplnené nakoľko došlo k zmene 

trasovania inžinierskych sietí. Uzn.č. 49/2020 bralo na vedomie žiadosť pána Dzurilu 

a súhlasilo s vytvorením vjazdu na jeho pozemok – zaslané vyjadrenie. Uznesenia brali 

na vedomie a schvaľovali  – starosta obce konštatoval, že 6 uznesení bolo splnených a 3 

nesplnené. 

 
Uznesenie č. 51/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
b e r i e  n a  v e d o m i e 
kontrolu plnenia uznesení č. 41-49/2020 prijatých OZ dňa 19.11.2020 a vyjadrenie 
overovateľov zápisnice z rokovania OZ dňa 19.11.2020. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 4 

Za : 4           /proti : 0, zdržali sa : 0/ 

 

4. Určenie inventarizačných komisií – dielčia a ústredná 

Starosta obce konštatoval, že sa blíži koniec roka a je potrebné vykonať inventarizáciu 

majetku, záväzkov a pohľadávok obce k 31.12.2020. Požiadal poslancov o ich 

dobrovoľné sa prihlásenie za členov inventarizačných komisií. Poslanci navrhli : 

Michala Sestreneka a Paulínu Zúbekovú. 

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

členovia : Renáta Luptáková, Michal Sestrenek, Paulína Zúbeková 

dielčia v zložení – predseda : Michal Sestrenek, členovia : Renáta Luptáková, Paulína 

Zúbeková. 

Poslanci jednohlasne prijali uznesenia: 



Uznesenie č. 52/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

určuje  

dielčiu inventarizačnú komisiu v zložení : predseda – Michal Sestrenek, členovia : 

Paulína Zúbeková, Renáta Luptáková a ústrednú inventarizačnú komisiu v zložení : 

predseda – Ľuboš Haring, členovia – Michal Sestrenek, Paulína Zúbeková, Renáta 

Luptáková, 

pre výkon inventarizácie majetku obce, pohľadávok a záväzkov k 31.12.2020. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 4 
Za : 4         /proti:0, zdržal sa: 0/ 

 

5. Úprava finančného rozpočtu obce Kľak v roku 2020 

Úpravu rozpočtu predložila v zmysle rozpočtového opatrenia č. 2/2020 pracovníčka 

obce R. Luptáková, ktorá presne špecifikovala upravený návrh rozpočtu podľa položiek 

a kapitol. Úprava bola vykonaná nasledovne : bežné príjmy – 96.500 €, bežné výdavky 

– 101.430,- €, finančné operácie – 11.880 €, kapitálové výdavky – 6.950 €.  

Poslanci jednohlasne schválili predložený návrh úpravy rozpočtu obce na rok 2020 v 

časti bežné príjmy, bežné výdavky, finančné operácie, kapitálové výdavky v zmysle 

rozpočtového opatrenia č.2/2020 a prijali uznesenie :  
           Uznesenie č. 53/2020 

          Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
              schvaľuje 

              zmenu rozpočtu obce na rok 2020 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,  presunom v príjmovej a výdavkovej časti bežného rozpočtu medzi   

             jednotlivými položkami, kapitálové výdavky, finančné operácie na základe prijatého         

             rozpočtového opatrenia č.2/2020 /v prílohe uznesenia/. 

           Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 4 

Za : 4              /proti : 0, zdržali sa: 0/                  

 

6. Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za 3.štvrťrok 2020 

Nakoľko kontrolórka obce nebola prítomná predložila pracovníčka obce, ktorá správu 

prečítala a uviedla všetky kontrolované oblasti v zmysle plánu práce hlavnej 

kontrolórky obce na 2.polrok 2020. Nakoľko poslanci nemali žiadne pripomienky, 

jednohlasne vzali na vedomie správu o kontrolnej činnosti za 3. štvrťrok  2020. 
Uznesenie č. 54/2020  
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku  
berie na vedomie  

správu hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za 3. štvrťrok 2020. 
Všetkých poslancov : 5 

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

 

 

7. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu viacročného rozpočtu obce 

Starosta obce predložil poslancom stanovisko kontrolórky obce k návrhu finančného 

rozpočtu obce na rok 2021, ktorý je záväzný a k návrhu rozpočtu na roky 2022–2023, 

ktorý je výhľadový, prečítal východiská spracovania a tvorby, zákonnosť predloženého 

návrhu a zhrnutie zostaveného rozpočtu. Konštatoval, že v zmysle zákona č. 583/2004 

Z.z. účinného od 29.11.2013 sa obec Kľak s počtom obyvateľov do 2000 rozhodla 



neuplatňovať programy. Na záver starosta obce prečítal odporučenie kontrolórky obce  

poslancom, predložený návrh schváliť.   

Nakoľko poslanci nemali žiadne pripomienky, jednohlasne vzali na vedomie stanovisko 

hlavnej kontrolórky obce k viacročnému rozpočtu obce. 
           Uznesenie č. 55/2020 
           Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
            berie na vedomie   

              stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na rok 2021 a k návrhu viacročného             
              rozpočtu obce Kľak na roky 2022-2023.  
            Všetkých poslancov: 5 

Prítomných : 4 

Za : 4        /proti : 0, zdržali sa : 0/ 

 

8. Finančný rozpočet obce Kľak na rok 2021 a viacročný rozpočet na roky 2022-2023 

Rozpočet obce predložila pracovníčka obce Renáta Luptáková, ktorá uviedla, že 

rozpočet fin. prostriedkov na rok 2021 sa zostavil podľa skutočného čerpania v roku 

2020 a bol doplnený o plánované aktivity – údržby, opravy na budovách v jednotlivých 

výdavkových položkách. Finančný rozpočet na rok 2021 je navrhnutý nasledovne: 

bežné príjmy – 107.650 €, bežné výdavky – 107.650 €, ako aj nasledovné použitie 

finančných prostriedkov podľa jednotlivých oddielov, skupín tried, položiek 

a podpoložiek. Rozpočet je plánovaný ako záväzný na rok 2021 a s výhľadom na roky 

2022 a 2023. 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne prijalo : 
          Uznesenie č. 56/2020 
          Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
           prerokovalo 

            návrh viacročného rozpočtu obce Kľak na roky 2021-2023, 

            schvaľuje  

            rozpočet obce na rok 2021 nasledovne: celkové príjmy – 107.650 €, celkové výdavky –               

            107.650 €, ako aj nasledovné použitie finančných prostriedkov podľa jednotlivých oddielov,   

            skupín tried, položiek a podpoložiek tak ako je uvedené v prílohe tohto uznesenia, 

            berie na vedomie rozpočet obce Kľak na roky 2022-2023 v členení podľa funkčnej   

            a ekonomickej klasifikácii, 

            schvaľuje zostavenie a predkladanie rozpočtu obce na roky 2021-2023 bez programovej          

            štruktúry v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. účinnej od 29.11.2013 /počet obyvateľov do 2000/. 

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

 
9. Žiadosť o zriadenie vecného bremena 

Starosta obce informoval poslancov OZ, že obci bola doručená nová žiadosť od firmy 

PINOBUILDING s.r.o., Zohor na zriadenie vecného bremena z dôvodu vybudovania 

inžinierskych sietí /elektrická a vodovodná prípojka/, nakoľko došlo k zmene trasovania 

vodovodnej prípojky, ktorá bude viesť okrem už schválených parciel aj cez pozemok 

EKN parc.č. 1801/54 vo vlastníctve obce Kľak, kde bude realizované napojenie na 

verejný vodovod. Z toho dôvodu je potrebné zrušiť prijaté uznesenie č. 47/2020 prijaté 

na OZ dňa 19.11.2020  a prijať nové uznesenie, kde bude doplnený pozemok EKN 

parc.č. 1801/54. Všetky ostatné náležitosti ostanú zachované. Firma PINOBUILDING 

s.r.o. žiada obec Kľak o zriadenie vecného bremena a následné uzatvorenie zmluvy 

o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. Starosta obce požiadal poslancov 

o vyjadrenia : 



Michal Sestrenek – to im nevedela Stred.vodár.spoločnosť hneď zakresliť podľa 

dokumentácie, už bolo schválené zriadenie vecného bremena takže súhlasí s doplnením 

novej parcely a s uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. 

Poslanci jednohlasne zrušili uznesenie č. 47/2020 a prijali nové uznesenie : 

Uznesenie č. 57/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

a/ ruší uznesenie č. 47/2020 

b/ berie na vedomie 

žiadosť firmy PINOBUILDING s.r.o., Sadová 41, Zohor o vydanie súhlasu na zriadenie 

vecného bremena,  

c/ schvaľuje v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. a/ zákona SRN č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení nes. predpisov zriadiť vecné bremeno na pozemkoch EKN   

parc.č. 868/1, 1801/54, 1801/55 v k.ú. Kľak zapísané na LV č. 1 vo vlastníctve obce 

Kľak a CKN parc.č. 461/5, EKN parc. č. 1555/27, 1555/117 v k.ú. Kľak zapísané na 

LV č. 578 vo vlastníctve obce Kľak za účelom vybudovania inžinierskych sietí– 

podzemná elektrická prípojka a podzemná vodovodná prípojka z dôvodu plánovanej 

výstavby,  

poveruje starostu obce podpísaním zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného 

bremena. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena bude slúžiť 

ako iné právo k pozemku v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení nes. predpisov za účelom zriadenia 

elektrickej prípojky NN a vodovodnej prípojky na pozemkoch vo vlastníctve obce 

Kľak. Presný rozsah a podmienky vecného bremena budú definované v riadnej zmluve 

o zriadení vecného bremena na podklade skutočného zamerania elektrickej prípojky NN 

a vodovodnej prípojky. Budúci oprávnený z vecného bremena je povinný na vlastné 

náklady zabezpečiť si geometrický plán skutočného zamerania a následne ho predložiť 

Obci Kľak za účelom schválenia a uzatvorenia riadnej zmluvy o zriadení vecného 

bremena. Vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú bezodplatne s tým, že všetky 

náklady spojené so zriadením vecného bremena a vkladom riadnej zmluvy do katastra 

nehnuteľností bude znášať budúci oprávnený z vecného bremena.  
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 4 
Za : 4           /proti:0,   zdržal sa : 0/ 

 

10. Žiadosť o zriadenie vecného bremena 

Starosta obce informoval poslancov OZ, že obci bola doručená nová žiadosť od pani 

Jany Macharaček na zriadenie vecného bremena z dôvodu vybudovania inžinierskych 

sietí /elektrická a vodovodná prípojka/, nakoľko došlo k zmene trasovania vodovodnej 

prípojky, ktorá bude viesť okrem už schválených parciel aj cez pozemok EKN parc.č. 

1801/54 vo vlastníctve obce Kľak, kde bude realizované napojenie na verejný vodovod. 

Z toho dôvodu je potrebné zrušiť prijaté uznesenie č. 48/2020 prijaté na OZ dňa 

19.11.2020  a prijať nové uznesenie, kde bude doplnený pozemok EKN parc.č. 1801/54. 

Všetky ostatné náležitosti ostanú zachované. Pani Jana Macharaček žiada obec Kľak 

o zriadenie vecného bremena a následné uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve 

o zriadení vecného bremena. Starosta obce požiadal poslancov o vyjadrenia : 

Poslanci jednohlasne zrušili uznesenie č. 48/2020 a prijali nové uznesenie : 

Uznesenie č. 58/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

a/ ruší uznesenie č. 48/2020 

b/ berie na vedomie 



žiadosť pani Jany Macharaček, Dr. Ludwig Leser Straβe 36, 7053 Hornstein, Rakúsko 

o vydanie súhlasu na zriadenie vecného bremena,  

c/ schvaľuje v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. a/ zákona SRN č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení nes. predpisov zriadiť vecné bremeno na pozemkoch EKN   

parc.č. 868/1, 1801/54, 1801/55 v k.ú. Kľak zapísané na LV č. 1 vo vlastníctve obce 

Kľak a CKN parc.č. 461/5, EKN parc. č. 1555/27, 1555/117 v k.ú. Kľak zapísané na 

LV č. 578 vo vlastníctve obce Kľak za účelom vybudovania inžinierskych sietí– 

podzemná elektrická prípojka a podzemná vodovodná prípojka z dôvodu plánovanej 

výstavby,  

poveruje starostu obce podpísaním zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného 

bremena. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena bude slúžiť 

ako iné právo k pozemku v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení nes. predpisov za účelom zriadenia 

elektrickej prípojky NN a vodovodnej prípojky na pozemkoch vo vlastníctve obce 

Kľak. Presný rozsah a podmienky vecného bremena budú definované v riadnej zmluve 

o zriadení vecného bremena na podklade skutočného zamerania elektrickej prípojky NN 

a vodovodnej prípojky. Budúci oprávnený z vecného bremena je povinný na vlastné 

náklady zabezpečiť si geometrický plán skutočného zamerania a následne ho predložiť 

Obci Kľak za účelom schválenia a uzatvorenia riadnej zmluvy o zriadení vecného 

bremena. Vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú bezodplatne s tým, že všetky 

náklady spojené so zriadením vecného bremena a vkladom riadnej zmluvy do katastra 

nehnuteľností bude znášať budúci oprávnený z vecného bremena.  

Všetkých : 5 

            Prítomných : 4 

             Za : 4         /proti : 0, zdržali sa : 0/      

 

11. Smernica č. 1/2020 – sadzobník poplatkov 

Starosta obce predložil poslancom OZ návrh smernice č. 1/2020 – sadzobník poplatkov 

za služby poskytované obcou Kľak za užívanie obecného majetku. Spoločne 

s poslancami odkonzultovali každú jednu položku sadzobníka poplatkov a upravili 

podľa návrhov poslancov OZ. Poslanci jednohlasne prijali uznesenie :  

Uznesenie č. 59/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

schvaľuje 

smernicu č. 1/2020 – sadzobník poplatkov za služby poskytované obcou Kľak. 

Všetkých : 5 

            Prítomných : 4 

             Za : 4         /proti : 0, zdržali sa : 0/      

 

12. VZN č. 2/2020, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Kľak 

Starosta obce predložil poslancom OZ návrh VZN č. 2/2020, ktorým sa schvaľuje 

Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Kľak. Uviedol, že nový prevádzkový poriadok 

bol upravený v zmysle novely zákona a doplnený o zmeny ostatné náležitosti, ostávajú 

zachované.  

Poslanci nemali pripomienky a jednohlasne schválili VZN č. 2/2020. 

Uznesenie č. 60/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

prerokovalo návrh VZN obce Kľak č. 2/2020, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový 

poriadok pohrebiska obce Kľak 



sa uznáša na vydaní VZN obce Kľak č. 2/2020, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový 

poriadok pohrebiska obce Kľak 

doporučuje starostovi obce vyvesenie vydaného znenia VZN obce Kľak č. 2/2020 na 

úradnej tabuli obce. 

Všetkých : 5 

 Prítomných : 4 

 Za : 4         /proti : 0, zdržali sa : 0/      

13. VZN č. 3/2020 o podmienkach určovania a vyberania poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady 

Starosta obce predložil poslancom OZ návrh VZN č. 3/2020. Informoval poslancov 

o výške výberu poplatku za KO a DSO od občanov, organizácií a o výške úhrady 

poplatkov spojených s vývozom odpadu z obce za rok 2020. Konštatoval, že obec 

doplatila zo svojich financií za vývoz odpadu z obce v roku 2020 2.016,55 €, čo je dosť 

vysoká suma. Uviedol, že z obce boli v roku 2020 odvezené 4 kontajnery objemného 

odpadu o hmotnosti 11,5 t čo je o 4 t viac ako v roku 2019 a 41,56 t zmesového 

komunálneho odpadu z kuka nádob, čo je o 10 t viac ako v roku 2019. Občania v obci 

separujú málo a množstvo zmesového komun. odpadu nám narastá, čo spôsobí vyššiu 

platbu poplatku za uloženie odpadu v roku 2021. Vzhľadom na zvýšenie poplatku za 

uloženie odpadu a mieru separovania v obci navrhol zvýšenie poplatku za KO a DSO 

v obci  nasledovne : výška poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  

0,04932 eur za osobu a kalendárny deň, čo na rok 2021 predstavuje výšku 18,- eur 

(0,04932 x 365 dní).  Sadzba dane pre množstevný zber je navrhnutá 0,025 €/1 l kom. 

odpadu. Starosta obce požiadal poslancov OZ o ich vyjadrenia a návrhy : 

Paulína Zúbeková – súhlasí so zvýšením poplatku, 

Michal Sestrenek – súhlasí so zvýšením poplatku možno to občanov prinúti viac 

separovať odpad 

Ostatní poslanci jednohlasne súhlasili s návrhom a prijali uznesenie : 

Uznesenie č. 61/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

prerokovalo návrh VZN obce Kľak č. 3/2020 o podmienkach určovania a vyberania 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2021 a ďalšie 

zdaňovacie obdobia, 

sa uznáša na vydaní VZN obce Kľak č. 3/2020 o podmienkach určovania a vyberania 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2021 a ďalšie 

zdaňovacie obdobia 

doporučuje starostovi obce vyvesenie vydaného znenia VZN obce Kľak č. 3/2020 na 

úradnej tabuli obce. 

Všetkých : 5 

 Prítomných : 4 

 Za : 4         /proti : 0, zdržali sa : 0/      

14. VZN č. 4/2020 o miestnych daniach 

Starosta obce predložil poslancom OZ návrh VZN č. 4/2020  o miestnych daniach, 

pričom uviedol aké druhy daní sa v obci vyberajú a informoval o výške sadzieb v tomto 

VZN. Nakoľko v obci Kľak máme najnižšiu sadzbu dane z ubytovania v širokom okolí, 

navrhol zvýšenie sadzby dane z ubytovania z 0,16 € na 0,40 €/ osoba/ prenocovanie. 

Ďalej navrhol zvýšenie dane za užívanie verejného priestranstva na umiestnenie 

predajného zariadenia / ambulantný predaj všetkých druhov z 0,63 € na 1,-€. Starosta 

obce uviedol, že všetky ostatné miestne dane ostávajú nezmenené. Poslanci nemali 



žiadne pripomienky k návrhu zvýšenia daní a návrh VZN č.4/2020 jednohlasne 

schválili. 

Uznesenie č. 62/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kľaku  

prerokovalo návrh VZN obce Kľak č. 4/2020 o miestnych daniach na rok 2021 

a ďalšie zdaňovacie obdobia, 

sa uznáša na vydaní VZN obce Kľak č. 4/2020 o miestnych daniach na rok 2021 

a ďalšie zdaňovacie obdobia, 

doporučuje starostovi obce vyvesenie vydaného znenia VZN obce Kľak č. 4/2020 na 

úradnej tabuli obce. 

Všetkých : 5 

 Prítomných : 4 

 Za : 4         /proti : 0, zdržali sa : 0/      

 

15. Rôzne : 

Starosta obce informoval poslancov, že pietne spomienkové zhromaždenie sa v januári 

2021 nebude konať z dôvodu pandémie COVID 19. Navrhol, že spoločne s poslancami 

OZ si uctia pamiatku obetí Krvavej nedele položením venca k pamätníku SNP, presný 

dátum a čas starosta oznámi poslancom.  

 

16. Interpelácie :  - 

Michal Sestrenek – sa informoval, či sa plánuje Mikuláš v obci a aké práce sa realizovali 

v poslednom období v obci. 

Starosta obce – sa vyjadril, že pre deti z obce boli pripravené mikulášske balíčky, ktoré 

doručil do domácností s deťmi. 

Ďalej starosta obce informoval, že od 9/2020 do 12/2020 sa realizovala rekonštrukcia 

budovy súp.č. 133, vybudoval sa nový priestor pre ubytovanie šoférov SAD a ubytovňa, 

ktorá slúžila pre šoférov sa rekonštruuje na nájomný byt. Bola vykonaná rekonštrukcia 

miestnej komunikácie - asfaltovanie od súp.č. 14 po súp.č. 19 a vybudoval sa prístrešok 

na miestnom ihrisku. 

 

17.  Návrh na uznesenie 

             Predložený návrh na uznesenia z rokovania OZ č. 50/2020 – 62/2020 poslanci        

             jednohlasne schválili. 

 

18. Ukončenie :  

Starosta obce ukončil zasadnutie OZ o 20.00 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 :                                                       

 

     Ľudmila Mesiariková             

     Michal Sestrenek          

                                                                                              

                                                                                                                                 Ľuboš Haring 

                                                                                                                                  starosta obce 


