
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 

25.10.2013 
o 17.30 hod. v zasadačke Obecného úradu v Kľaku 

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

Prítomní : Ľuboš Haring – starosta obce 

                 Beata Adamová, Boţena Píšová, Zdenka Supeková, Viera Zúbeková  

                -  poslanci obecného zastupiteľstva  

                Anna Prôčková – hlavný kontrolór obce    

Neprítomný – ospravedlnený : Štefan Muller                                                                               

Občania : Soňa Zúbeková 

 

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 2013 

5. VZN č. 3/2013 o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného 

odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu ţúmp na území obce Kľak 

6. Určenie inventarizačných komisií : dielčia a ústredná 

7. Predloţenie neplatičov daní a miestnych poplatkov 

8. Rôzne : 

- Zhodnotenie kultúrnych podujatí 

- Informácia o rekonštrukcii miestnych komunikácií v obci 

- Plánované aktivity 

9. Interpelácie poslancov OZ a občanov obce 

10. Návrh na uznesenia 

11. 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 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 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 11. Za zapisovateľku zasadnutia 

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

uznesení : Viera Zúbeková a Beata Adamová. 

 
Uznesenie č. 47/2013 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 
program zasadnutia obecného zastupiteľstva v počte bodov 11 
 



určuje 
zapisovateľa : Renátu Luptákovú, overovateľov prijatých uznesení a zápisnice : Viera 
Zúbeková, Beata Adamová, Božena Píšová, Zdenka Supeková. 
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, ţe dňa 06.09.2013 boli prijaté 

uznesenia od č. 36/2013 po č. 46/2013, ktoré boli starostom obce podpísané. Uzn.č. 

38/2013 bralo na vedomie záznam hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly za 

2.štvrťrok 2013. Uznesenie č. 39/2013 – schválilo VZN obce č. 1/2013 o poskytovaní 

dotácie z rozpočtu obce. Uznesenie č. 40/2013 – schválilo VZN obce č. 2/2013 

o určení a uţívaní verejných priestranstiev v obci. Uznesenie č. 41/2012 – schválilo 

smernicu č. 1/2013 o tvorbe a pouţití rezerv. Uznesenie č. 42/2012 – bralo na vedomie 

monitorovaciu správu programového rozpočtu obce za 1.polrok 2013. Uznesenie č. 

43/2013 určilo inventarizačnú komisiu a ostatné uznesenia brali na vedomie ponuky, 

kultúrne podujatia a plánované aktivity. 

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

uznesenia boli splnené. 

 
Uznesenie č. 48/2013 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
b e r i e  n a  v e d o m i e 
kontrolu plnenia uznesení č. 36-46/2013 prijatých OZ dňa 06.09.2013 a vyjadrenie 
overovateľov zápisnice z rokovania OZ dňa 06.09.2013. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 4 
Za : 4   /proti:0, zdržal sa : 0/ 

 

4. Záznam z vykonanej kontroly hlav.kontrolóra obce za 3.štvrťrok 2013 :  

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  2013. 

 
 Uznesenie č. 49/2013  
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku  
berie na vedomie  
záznam z vykonanej kontroly hlavného kontrolóra obce za III.štvrťrok 2013. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 4 
Za : 4 /proti:0, zdržal sa: 0/ 

             

5. VZN č.3/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného 

odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce 

Kľak  : návrh VZN predloţil starosta obce. Informoval poslancov OZ, ţe na obecný 

úrad bol doručený list z Okresnej prokuratúry, v ktorom sme boli upozornení na 

postup obce v zmysle zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch, kde nás ţiadali 

o informáciu o vydaní VZN podľa zákona. Obec zaslala odpoveď, ţe také VZN nemá 

prijaté. Na základe tejto informácie sme dostali upozornenie prokuratúra o porušovaní 

zákona. V zmysle tohto zákona sme vypracovali návrh VZN o spôsobe náhradného 



zásobovania  vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní 

obsahu ţúmp na území obce Kľak podľa podmienok v obci.  

Boţena Píšová – konštatovala, ţe najlepším spôsobom, by bolo vybudovanie 

kanalizácie v obci a ešte lepšie by bolo, keby občania mali vybudovaníé septiky 

a čističky. 

Poslanci jednohlasne schválili VZN obce Kľak č. 3/2013. 

 
Uznesenie č. 50/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 
VZN č. 3/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania 

odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu ţúmp na území obce. 

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

 

6. Určenie inventarizačných komisií: dielčia a ústredná 

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

majetku obce k 31.12.2013. Poţiadal poslancov o ich dobrovoľné sa prihlásenie za 

členov inventarizačných komisií. 

Boţenka Píšová a Zdenka Supeková súhlasili s výkonom inventarizácie majetku obce. 

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

členovia : Renáta Luptáková, Boţena Píšová, Zdenka Supeková 

dielčia v zloţení – predseda : Zdenka Supeková, členovia : Renáta Luptáková, Boţena 

Píšová. 

Poslanci jednohlasne súhlasili s určením ústrednej a dielčej komisie.  

 
Uznesenie č. 51/2013 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku  
určuje 

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

Renáta Luptáková, Zdenka Supeková, Boţena Píšová     a 

dielčiu inventarizačnú komisiu v zloţení : predseda – Zdenka Supeková, členovia : 

Renáta Luptáková, Boţena Píšová 

pre výkon inventarizácie majetku obce k 31.12.2013. 
          Všetkých poslancov : 5 

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

 

7. 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 a uviedla výšku neuhradených daní za psa, dane z nehnuteľností 

a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

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. 52/2013 
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 2013.  



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

8. Rôzne : 

- Zhodnotenie kultúrnych podujatí  

Starosta obce zhodnotil, ţe organizácia a príprava podujatia úcta k starším a hodová 

zábava 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.  

Poslanci jednohlasne berú na vedomie vyhodnotenie kultúrnych podujatí. 

 
Uznesenie č. 53/2013 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie 
zhodnotenie kultúrnych podujatí v obci. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 4 

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

 

- Informácia o rekonštrukcii miestnych komunikácií v obci 

Starosta obce informoval, ţe miestna komunikácia v časti obce Hudečkovci bola 

zrekonštruovaná v zmysle uzatvorenej dohody s Lesmi SR š.p. B.Bystrica, OZ 

Ţarnovica, ktorý obci uhradia finančný príspevok z fondu opráv lesov na 

rekonštrukciu. Firma, ktorá vykonala rekonštrukciu miestnej komunikácie bola 

vybraná komisiou v zmysle prevedeného verejného obstarávania. V ďalšej časti sa 

vykonala oprava výtlkov po uliciach z financií, ktoré boli obci poskytnuté 

z Ministerstva dopravy, výstavby a reg.rozvoja SR na riešenie kritického stavu cestnej 

infraštruktúry. 
 

Uznesenie č. 54/2013 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie  
informáciu o rekonštrukcii miestnych komunikácií v obci. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 4 

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

 

- Plánované aktivity 

Starosta obce informoval poslancov, ţe v týchto mesiacoch sa čistil potok u Hudečkov 

bagrom, dokončilo sa uţ úplne oplotenie v miestnom cintoríne a čistil sa celý miestny 

cintorín. Ďalej starosta obce informoval, ţe 6.12.2013 sa uskutoční Mikuláš v obci, 

pripravia sa pre deti do 15 rokov balíčky, pripraví sa program a rozsvieti sa stromček. 
 

Uznesenie č. 55/2013 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie 
plánované aktivity v obci. 



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

 

Uznesenie č. 56/2013 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie 
usporiadanie Mikuláša pre deti z obce, ktoré sa bude konať 6.12.2013. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 4 
Za : 4      /proti : 0, zdrţal sa : 0/ 

 

9. Interpelácie poslancov OZ a občanov obce:  
Starosta obce informoval poslancov, ţe bol za ním advokát rodiny Boháčovej – pán 

Reptiš, ktorý ich zastupuje vo veci výmeny pozemkov a vybudovania prekládky 

miestnej komunikácie. Ďalšie rokovania budú po obhliadke a vyjadrení účastníkov 

konania. 

 

10. Návrh na uznesenie 

             Predloţený návrh na uznesenia z rokovania OZ č. 47/2013 – 56/2013  poslanci        

             jednohlasne schválili. 

 

11. 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             .................................                   

 

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

 

 

 

 

 

 

 

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

                                                                                                        Ľuboš Haring 

                                                                                                                       starosta obce 

 

 


