
Zápisnica 
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, 

konaného dňa 24.11.2022 
o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Kľaku 

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

Obecné zastupiteľstvo bolo zvolané v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. § 12 

Prítomní : Ľuboš Haring – starosta obce 

                 Ľudmila Mesiariková, Jozef Ilčík, Miroslava Vajdová, Michaela Sivoková a  

                 Viera Zúbeková -  novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva  

                 Bc. Renáta Štefanková – predseda miestnej volebnej komisie                                                                                   

Program :  

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice z OZ 

3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 

a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom 

novozvoleného obecného zastupiteľstva 

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 

ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom 

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

6. Vystúpenie starostu obce 

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia zastupiteľstva /zástupca starostu obce/ 

9. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľby predsedov a členov 

10. Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v zn.nes.predp. a voľba ich členov 

11. Určenie platu starostu obce 

12. Diskusia 

13. Ukončenie zasadnutia OZ 

 

1. Otvorenie zasadnutia OZ :  

Ustanovujúce zasadnutie otvoril a viedol bývalý a zároveň novozvolený starosta obce 

Ľuboš Haring, ktorý privítal prítomných poslancov a predsedu miestnej volebnej 

komisie  Bc. Renátu Štefankovú. Konštatoval, že sú prítomní všetci poslanci 

a zasadnutie OZ je uznášania schopné.  

 

2. Za zapisovateľku zasadnutia OZ určil Renátu Luptákovú, návrhovú komisiu a 

overovateľov  zápisnice určil Jozefa Ilčíka a Vieru Zúbekovú. 

Uznesenie č. 41/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
určuje 
zapisovateľa : Renátu Luptákovú, návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice 
zo zasadnutia OZ : Jozef Ilčík a Viera Zúbeková. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 5 
Za : 5                 /proti:0,     zdržal sa : 0/ 
 



3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 

a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom 

novozvoleného zastupiteľstva : predseda miestnej volebnej komisie Bc. Renáta 

Štefanková informovala prítomných o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce 

Kľak konaných dňa 29.11.2022. Zo zápisnice miestnej volebnej komisie Kľak prečítala 

meno novozvoleného starostu obce – Ľuboš Haring -103 hl., novozvolených poslancov 

OZ: Michaela Sivoková – 79 hl., Ľudmila Mesiariková – 77 hl., Miroslava Vajdová – 

75 hl., Jozef Ilčík – 73 hl., Viera Zúbeková – 73 hl. Ďalej uviedla mená náhradníkov – 

kandidátov na poslancov, ktorí neboli zvolení : Beata Adamová. Po uvedení výsledkov 

zablahoželala novozvolenému starostovi obce Ľubošovi Haringovi a odovzdala mu 

osvedčenie o zvolení. 

 

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insignií a prevzatie vedenia 

ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom :  predseda miestnej volebnej 

komisie Bc. Renáta Štefanková požiadala novozvoleného starostu obce Ľuboša Haringa 

o zloženie sľubu. Starosta obce zložil zákonom predpísaný sľub, ktorý potvrdil svojím 

podpisom. Po zložení sľubu predseda MVK Bc. Renáta Štefanková odovzdala 

starostovi obce insígnie a požiadala ho o prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia. 

             

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva :  Starosta obce Ľuboš 

Haring požiadal novozvolených poslancov : Jozefa Ilčíka, Ľudmilu Mesiarikovú, 

Michaelu Sivokovú, Miroslavu Vajdovú a Vieru Zúbekovú o zloženie sľubu. 

Novozvolení poslanci zložili zákonom predpísaný sľub, ktorý potvrdili svojím 

podpisom. Po zložení sľubu starosta obce odovzdal poslancom osvedčenia o zvolení. 

 

6. Vystúpenie novozvoleného starostu obce : Ľuboš Haring informoval o svojom zámere 

čestne vykonávať svoju funkciu, zveľaďovať majetok obce, plniť svoje povinnosti, 

spolupracovať s obyvateľmi obce a pomáhať im vo všetkých smeroch. Zablahoželal 

poslancom k ich zvoleniu, poprial im veľa úspechov vo výkone verejnej funkcie, aby 

rozhodovali vždy správne v prospech a k zveľadeniu obce Kľak. Poďakoval bývalým 

poslancom za ich prospešnú prácu pre obec Kľak a poprial im veľa úspechov v osobnom 

a pracovnom živote. Konštatoval, že s pomocou poslancov sa dokáže vykonať viac 

práce a oboznámil ich aké dôležité je ich rozhodovanie vo veciach verejných, v oblasti 

financií a majetku obce. Hlavným cieľom starostu a poslancov je rozvíjať obec a dobre 

finančne hospodáriť.  

 

            Uznesenie č. 42/2022 
          Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
              A.berie na vedomie 

           1.výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 

           2.vystúpenie novozvoleného starostu 

              B.konštatuje že 
            1.novozvolený starosta obce Ľuboš Haring zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce 

            2.zvolení poslanci Obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného  

            zastupiteľstva : Jozef Ilčík, Ľudmila Mesiariková, Michaela Sivoková, Miroslava Vajdová,  

            Viera Zúbeková  

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

              



7. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia 

obecného zastupiteľstva 

starosta obce informoval poslancov, že v zmysle zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení  navrhuje za zástupcu starostu obce a zároveň aj ako poslanca povereného 

zvolávať a viesť zasadnutia zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obec. 

zriadení : Michaelu Sivokovú, ktorá získala najvyšší počet hlasov zo zvolených 

poslancov OZ. Poslanci OZ nemali žiadne pripomienky a jednohlasne prijali uznesenie:  

 

Uznesenie č. 43/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

poveruje poslanca Michaelu Sivokovú zvolávaním a vedením zasadnutí obecného 

zastupiteľstva  /aj ako zástupcu starostu/ v prípadoch podľa § 12 ods.2 prvá veta, ods.3 

tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov.  

Všetkých poslancov : 5 

Prítomných : 5 

Za : 5                    /proti : 0, zdržali sa : 0/ 

 

8. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva : 

starosta obce predložil poslancom OZ návrh programu zasadnutia OZ, poslanci nemali 

námietky a program jednohlasne schválili. 

 

 Uznesenie č. 44/2022 

           Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
           schvaľuje  
           program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
           Všetkých poslancov : 5 
           Prítomných : 5 
           Za : 5             /proti : 0, zdržal sa : 0/ 
 

9. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov 
Starosta obce navrhol zriadenie 3 komisií, ktoré sa budú skladať z min. 3 členov, 

predseda komisie bude poslanec OZ a členovia môžu byť aj občania obce. Navrhol 

nasledovné komisie :  

1. Komisiu pre ochranu verejného poriadku a všestranných potrieb obyvateľstva 

2. Komisiu pre oblasť kultúry a športu 

3. Komisiu pre výstavbu a rozvoj 

Poslanci jednohlasne prijali uznesenie, v ktorom navrhli členov nasledovne : 

       Uznesenie č. 45/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

A. zriaďuje 

- komisiu pre ochranu verejného poriadku a všestranných potrieb obyvateľstva 

       a/   volí 

- predsedu komisie : Jozef Ilčík 

- členov komisie z poslancov : Viera Zúbeková 

- odborníkov z radov obyvateľov obce : Božena Píšová 

B. zriaďuje 

- komisiu pre oblasť kultúry a športu 

       b/   volí 

- predsedu komisie : Viera Zúbeková 

- členov komisie z poslancov : Ľudmila Mesiariková 



- odborníkov z radov obyvateľov obce : Beata Adamová 

C. zriaďuje 

- komisiu pre výstavbu a rozvoj  

       c/   volí 

- predsedu komisie : Michaela Sivoková 

- členov komisie z poslancov : Miroslava Vajdová 

- odborníkov z radov obyvateľov obce : Pavel Bista 

Všetkých poslancov : 5 

Prítomných : 5 

Za : 5         /proti : 0, zdržali sa : 0/ 

 

10. Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v zn.nes.pred. a voľba ich 

členov 
Starosta obce informoval, že zriadenie komisie je v zmysle zákona, navrhol členov 

komisie. Poslanci nemali námietky a jednohlasne prijali uznesenie : 

Uznesenie č. 46/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

A.zriaďuje 

- komisiu podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov 

       a/   volí 

- predsedu komisie : Miroslava Vajdová 

- členov komisie  : Michaela Sivoková, Ľudmila Mesiariková 

Všetkých poslancov : 5 

Prítomných : 5 

Za : 5         /proti : 0, zdržali sa : 0/ 

 

11. Určenie platu starostu obce :  
Starosta obce oboznámil poslancov, že v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. 

o právnom postavení a platových pomerov starostov obcí v znení neskorších predpisov 

a v rozsahu určenom obecných zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami, podľa 

schváleného úväzku 30 hod. týždenne /6 hod. denne/ - sa plat určuje podľa priemernej 

mzdy v národnom hospodárstve vykázanej ŠÚ SR za predchádzajúci rok a koeficientu 

podľa počtu obyvateľov. Zastupiteľstvo môže svojím rozhodnutí navýšiť plat starostu  

maximálne o 60 %. Plat starostu obce podľa mzdy v národnom hospodárstve, podľa 

koeficientu a úväzku je vo výške 1.599,- €. Poslanci vzhľadom na to, že starosta obce 

svoju funkciu v skutočnosti vykonáva na plný úväzok, sám prevádzkuje, upratuje 

ubytovaciu časť turistickej ubytovne aj počas víkendov - jednohlasne schválili 

starostovi obce navýšenie platu o 25 % -  400,- € / je to plat, ktorý v skutočnosti prislúcha 

starostovi na plný úväzok/. Spolu plat starostu obce predstavuje výšku 1.999,- € 

s účinnosťou od 1.12.2022.  

Všetci poslanci jednohlasne prijali uznesenie :  

 

Uznesenie č. 47/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

určuje  

v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.Z. o právnom postavení a platových 

pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu 

určenom doterajším obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami  mesačný 

plat starostu Ľuboša Haringa vo výške 1.999,- Eur. 



Všetkých poslancov : 5 

Prítomných : 5 

Za : 5         /proti : 0, zdržali sa : 0/ 

 

12. Diskusia 
Michaela Sivoková – sa informovala o osvetlení kostola, ktoré je toho času vypnuté.  

Starosta obce – z dôvodu šetrenia elektrickej energie bude osvetlenie kostola zapnuté 

počas Vianočných sviatkov. Informoval, že navrhol farskému úradu zakúpenie 

reflektora na slnečné lúče. 

Viera Zúbeková – súhlasí so šetrením elektrickej energie, osvetlenie kostola je 

postačujúce počas Vianočných sviatkov. 

Miroslava Vajdová – budú sa organizovať aj vianočné trhy 

Ľudmila Mesiariková – Mikuláš pre deti by mohol byť súčasťou vianočných trhov 

Starosta obce – jediný možný termín je 10.12.2022 – nie je si istý, či sa to podarí 

zorganizovať pre krátkosť času, či bude dostatok predávajúcich nakoľko podobné akcie 

už majú organizované v okolitých obciach. Poslanci sa dohodli, že oslovia 

predávajúcich a dodatočne sa dohodnú, či sa budú organizovať vianočné trhy.  

 

13. Záver :  

Starosta obce ukončil zasadnutie OZ o 19.30 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 :                                                       

 

 

 

     Jozef Ilčík                                 

 

     Viera Zúbeková       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            Ľuboš Haring 

                                                                                                             starosta obce 

 
 

 


