
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 

06.09.2013 
o 17.30 hod. v zasadačke Obecného úradu v Kľaku 

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

Prítomní : Ľuboš Haring – starosta obce 

                 Beata Adamová, Boţena Píšová, Štefan Muller  

                -  poslanci obecného zastupiteľstva  

                Anna Prôčková – hlavný kontrolór obce    

Neprítomný – ospravedlnený : Zdenka Supeková, Viera Zúbeková                                                                                

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 2.štvrťrok 2013 

5. VZN č. 1/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Kľak 

6. VZN č. 2/2013 o určení a uţívaní verejných priestranstiev v obci Kľak 

7. Interná smernica č. 1/2013 – tvorba a pouţirie rezerv 

8. Monitorovacia správa programového rozpočtu za 1.polrok 2013 

9. Určenie komisie pre verejné obstarávanie – údrţba a rekonštukcia miestnych 

komunikácií 

10. Rôzne : 

- Mapový portál 

- Zhodnotenie kultúrnych podujatí 

- Plánované aktivity 

11. Interpelácie poslancov OZ a občanov obce 

12. Návrh na uznesenia 

13. 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, občanov obce a kontrolórku obce. 

Konštatoval, ţe sú prítomní 3 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 OZ a poţiadal 

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

rokovania  OZ jednohlasne schválili v počte bodov 13. Za zapisovateľku zasadnutia 

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

uznesení : Boţena Píšová a Štefan Muller. 

 

 

 



Uznesenie č. 36/2013 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 
program zasadnutia obecného zastupiteľstva v počte bodov 13 
určuje 
zapisovateľa : Renátu Luptákovú, overovateľov prijatých uznesení a zápisnice : 
Božena Píšová, Štefan Muller. 
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 13.06.2013 boli 

prijaté uznesenia od č. 25/2013 po č. 35/2013, ktoré boli starostom obce podpísané. 

Uzn.č. 27, 28, 29, 30, 31, 32 brali na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky 

k záverečnému účtu, správu nezávislého audítora, výročnú správu obce, hodnotiacu 

správu progr.rozpočtu, plán hlavnej kontrolórky obce na 2.polrok 2013, schvaľovalo 

záverečný účet obce za rok 2012 a schvaľovalo tvorbu rezervného fondu. Uznesenie č. 

33/2013 schvaľovalo zámenu pozemkov – momentálne prebieha zmena druhu pôdy 

a po zápise zmeny na katastri, dôjde k zavkladovaniu zámennej zmluvy. Uznesenie č. 

35/2013 – doporučilo starostovi obce zaslať oznámenie Alene Zúbekovej a upozorniť 

ju na vzniknuté problémy, obec zaslala upozornenie Alene Zúbekovej, ţiadosť SPF 

o zaujatie stanoviska k výstavbe maštale na ich pozemku – odpoveď bola doručená, 

nájomný vzťah nemajú uzatvorený a momentálne prebieha odkúpenie pozemku 

Alenou Zúbekovou. Medzi A.Zúbekovou a rodinou Bodnárovou prebieha momentálne 

súdny spor o vlastníctvo pozemku a preto nie je moţné rieši sťaţnosť ohľadom 

výstavby oplotenia a krbu. Po vykonaní rozsudku uvedené stavby bude riešiť stavebný 

úrad.  

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

uznesenia boli splnené. 

 
Uznesenie č. 37/2013 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
b e r i e  n a  v e d o m i e 
kontrolu plnenia uznesení č. 25-35/2013 prijatých OZ dňa 13.06.2013 a vyjadrenie 
overovateľov zápisnice z rokovania OZ dňa 13.06.2013. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 3 
Za : 3   /proti:0, zdržal sa : 0/ 

 

4. Záznam z vykonanej kontroly hlav.kontrolóra obce za 2.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 2. 

štvrťrok  2013. 
 Uznesenie č. 38/2013  
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku  
berie na vedomie  
záznam z vykonanej kontroly hlavného kontrolóra obce za II.štvrťrok 2013. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 3 
Za : 3 /proti:0, zdržal sa: 0/ 



 

5. VZN č. 1/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Kľak :  predloţil starosta 

obce, ktorý konštatoval, ţe uvedené VZN bolo pripravené z dôvodu podporenia 

miestnych organizácií ako JDS a náš nový spevácky súbor Kľakovianka. VZN určuje 

podmienky ako ţiadať dotáciu, na čo ju pouţiť, ako ju vyúčtovať a ako viesť 

evidenciu o príjmoch a výdajoch. Poţiadal poslancov o ich návrhy a pripomienky : 

Boţenka Píšová – jednohlasne súhlasila so všetkými podmienkami vo VZN, z vedenej 

evidencie organizácií bude zjavné koľko mali príjmov aj sponzorskýcha a koľko 

výdajov.  

Poslanci jednohlasne schválili VZN č. 1/2013. 

 
 Uznesenie č. 39/2013  
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku  
schvaľuje 
VZN č. 1/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Kľak. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 3 
Za : 3 /proti:0, zdržal sa: 0/ 
 

6. VZN č. 2/2013 o určení a užívaní verejných priestranstiev v obci Kľak  : starosta 

obce predloţil poslancom OZ návrh VZN č. 2/2013, ktoré presne určuje miesta 

verejných priestranstiev, upravuje ich uţívanie a stanovuje sankcie za porušovanie 

povinností vyplývajúcich z tohto VZN. VZN je dôleţité prijať aj z dôvodu vyberania 

daní za uţívanie verejného priestranstva a bude slúţiť aj ako prípravné pre prijatie 

ďalších VZN súvisiacich s určením poriadku na verejných priestranstvách. Poslanci 

nemali pripomienky a VZN č. 2/2013 jednohlasne schválili. 
 
Uznesenie č. 40/2013 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 
VZN č. 2/2013 o určení a užívaní verejných priestranstiev v obci Kľak.             
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 3 
Za : 3 /proti:0, zdržal sa: 0/ 

 

7. Interná smernica č. 1/2013 – tvorba a použitie rezerv : 

Predloţila pracovníčka obce, ktorá uviedla, ţe pripravená interná smernica je v zmysle 

zákona o účtovníctve a jedná sa o spôsob tvorby rezerv napr. na dovolenku, 

nevyfakturovanú vodu, elektrinu, na výkon auditu, neuhradené faktúry a pod. Poslanci 

OZ nemali ţiadne pripomienky a internú smernicu 1/2013 jednohlasne schválili. 
 
Uznesenie č. 41/2013 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku  
schvaľuje 

internú smernicu č. 1/2013 o tvorbe a pouţití rezerv. 
            Všetkých poslancov : 5 

Prítomných : 3 
Za : 3 /proti:0, zdržal sa: 0     

 
 
 
 



8. Monitorovacia správa programového rozpočtu za 1.polrok 2013 : 
Predloţila pracovníčka obce, ktorá zhodnotila % plnenia jednotlivých poloţiek 

v programe rozpočtu podľa schváleného programového rozpočtu obce Kľak za 1. 

polrok 2013. Uviedla, ţe počet programov je 5 a ich percentuálne plnenie je alikôtne 

za 1.polrok 2013. Nakoľko poslanci OZ nemali ţiadne pripomienky jednohlasne vzali 

na vedomie monitorovaciu správu programového rozpočtu obce Kľak za I.polrok 

2013. 
 
Uznesenie č. 42/2013 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie 
monitorovaciu správu programového rozpočtu obce za 1.polrok 2013. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 3 
Za : 3 /proti:0, zdržal sa: 0/ 

 

9. Určenie komisie pre verejné obstarávanie – údržba a rekonštrukcia miestnych 

komunikácií 

Starosta obce informoval poslancov, ţe v zmysle zmeny zákona o verejnom 

obstarávaní platnej od 1.7.2013 sa bude vykonávať celý priebeh obstarávania uţ od 

sumy 1.000 €. Obci boli v zmysle dohody pridelené finančné prostriedky 

z mimoriadneho fondu Lesov SR š.p., OZ Ţarnovica na rekonštrukciu miestnej 

komunikácie Kľak-Megová v časti Hudečkovci v sume 4.000,- €. V máji 2013 

v zmysle uznesenia vlády bola poskytnutá našej obci dotácia vo výške 524 € na 

havarijný stav miestnych komunikácií po zimnej údrţbe. Z toho dôvodu budú 

prebiehať dve verejné obstarávania a je potrebné určiť komisiu pre výber 

najvhodnejšieho uchádzača s cenovou ponukou. V prípade Lesov bude členom 

komisie aj Ing. Ivan Brašeň ako dozerajúci na celý priebeh. Poslanci po dohode 

jednohlasne určili členov : Boţena Píšová, Viera Zúbeková a Štefan Muller 

 
Uznesenie č. 43/2013 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
určuje  

komisiu v zloţení : Boţena Píšová, Štefan Muller a Viera Zúbeková pre vyhodnotenie 

ponúk predmetu zákazky verejného obstarávania – rekonštrukcia miestnych 

komunikácií v obci Kľak. 
Všetkých poslancov : 5 

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

 

10. Rôzne : 

- Mapový portál 

Starosta obce predloţil poslancom ponuku mapového portálu, ktorý obsahuje kataster 

obce, dajú sa vyznačiť inţinierske siete, pozemky vo vlastníctve obce, rozmery 

pozemkov, rozloţenie miestneho cintorína a hrobov podľa čísel a dokonca 

spolupracuje s programom miestne dane, bude v nonstop prevádzke, bude umiestnený 

na stránke obce a prístupný pre občanov. Cena pri zakúpení je 270 € a kaţdý rok 

udrţiavací poplatok 130 €.  

Boţena Píšová – ak je to potrebné pre prácu v obci, pomôţe to občanom a sú financie 

na zakúpenie súhlasí. 



Bea Adamová – je to určite dobrá pomoc pre občanov, nemusia často chodiť na 

kataster a ak sú financie jednoznačne súhlasí so zakúpením. 

 
Uznesenie č. 44/2013 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie 
cenovú ponuku mapového portála geosense – kataster, mapy, evidencie, inžinierske 
siete a doporučuje 
v prípade nutnosti pracovného využitia a dostatku finančných prostriedkov jeho 
zakúpenie. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 3 

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

 

- Zhodnotenie kultúrnych podujatí 
Starosta obce hodnotil, ţe účasť občanov na akcii 3 v 1, vatre SNP a minifutbalovom turnaji 

bola dobrá, okrem našich občanov bolo dosť účastníkov aj s iných obcí,  prítomných zaujalo aj 

priemietanie filmov Nepokorená dolina a Krvavá nedeľa. Občerstvenie bolo zabezpečené, 

tombola aj vďaka sponzorom bola bohatá a všetci prítomní boli spokojní.  

 
Uznesenie č. 45/2013 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie 
zhodnotenie usporiadaných kutlúrnych podujatí : akcia 3 v 1 – 6.7.2013, vatra SNP – 
28.8.2013 a Memoriál Jozefa Zúbeka – 31.8.2013. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 3 

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

 

- Plánované aktivity 
Starosta obce informoval o prebiehajúcich prácach : čistenie miestneho cintorína, 
zhotovenie nového oplotenia v dolnej časti miestneho cintorína. Pripravované aktivity 
: rekonštrukcia ciest, oprava výtlkov a oprava strechy na škole – zateká dnu.  
 
Uznesenie č. 46/2013 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie 
plánované aktivity obce. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 3 

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

 

11. Interpelácie poslancov OZ a občanov obce:  
Bea Adamová – navrhla usporiadanie mesiaca úcty k starším v kultúrnom dome. 

Starosta obce súhlasil. 

 

12. Návrh na uznesenie 

             Predloţený návrh na uznesenia z rokovania OZ č. 36/2013 – 46/2013  poslanci        

             jednohlasne schválili. 

 

 

 

 



13. 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 :                                                       

 

 

 

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

 

     Štefan Muller                ................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                                                                                            Ľuboš Haring 

                                                                                                             starosta obce 

 

 


