
Zápisnica 
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, 

konaného dňa 12.12.2014 
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 

                 Ľudmila Mesiariková, Michal Sestrenek, Miroslava Vajdová, Tibor Zúbek a  

                 Viera Zúbeková -  novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva  

                 Miroslava Píšová – predseda miestnej volebnej komisie                                                                                   

Občania : Božena Píšová 

 

Program :  

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa, návrhovej  komisie a overovateľov zápisnice 

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 novozvoleného starostu 

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

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

zasadnutia obecného zastupiteľstva /zástupca starostu/ 

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

10. Určenie platu starostu obce 

11. Správa hlavného kontrolóra obce za 3.štvrťrok 2014 

12. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k viacročnému rozpočtu obce 

13. Rozpočet obce Kľak na roky 2015 – 2017 

14. VZN /návrh/ obce Kľak č. 2/2014 o dani z nehnuteľnosti na rok 2015 

15. VZN /návrh/ obce Kľak č. 3/2014 o podmienkach určovania a vyberania poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2015 

16. VZN /návrh/ obce Kľak č. 4/2014 o miestnych daniach na rok 2015 

17. Žiadosti JDS – ZO Kľak a SZPB Kľak o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 

2015 

18. Žiadosť o poskytnutie finan.prostriedkov na 2.polrok 2014 na dieťa navštevujúce 

záujmové vzdelávanie v ZŠ s MŠ Župkov 

19. Doplnenie členov krízového štábu obce 

20. Interpelácie poslancov OZ a občanov obce 

21. Návrh prijatých uznesení 

22. Ukončenie zasadnutia OZ 

 

1. Otvorenie zasadnutia OZ : ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolal 

bývalý a zároveň novozvolený starosta obce Ľuboš Haring, podľa §-u 12, zák. SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov. Ustanovujúce 

zasadnutie otvoril a viedol bývalý a zároveň novozvolený starosta obce Ľuboš Haring, 



ktorý privítal prítomných poslancov, kontrolórku obce, predsedu miestnej volebnej 

komisie  Miroslavu Píšovú a občanov obce. Konštatoval, že sú prítomní všetci poslanci 

a zasadnutie OZ je uznášania schopné.  

 

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

Tibora Zúbeka, Miroslavu Vajdovú  a overovateľov zápisnice Michala Sestreneka 

a Vieru Zúbekovú. 

Uznesenie č. 57/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
určuje 
zapisovateľa : Renátu Luptákovú, overovateľov prijatých uznesení a 
vyhotovenej zápisnice : Michal Sestrenek, Viera Zúbeková, návrhovú komisiu : 
Tibor Zúbek, Miroslava Vajdová. 
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 obecného zastupiteľstva : predseda miestnej volebnej komisie 

Miroslava Píšová informovala prítomných o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy 

obce Kľak konaných dňa 15.11.2014. Zo zápisnice miestnej volebnej komisie Kľak 

prečítala meno novozvoleného starostu obce – Ľuboš Haring -114 hl., novozvolených 

poslancov OZ: Tibor Zúbek – 84 hl., Ľudmila Mesiariková – 71 hl., Michal Sestrenek 

– 69 hl., Viera Zúbeková – 62 hl., Miroslava Vajdová – 61 hl. Ďalej uviedla mená 

náhradníkov – kandidátov na poslancov, ktorí neboli zvolení : Pavel Píš – 57 hl., Anton 

Repiský – 42 hl., Beata Adamová – 40 hl., Ján Píš – 35 hl. 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 Miroslava Píšová požiadala novozvoleného starostu obce Ľuboša Haringa 

o zloženie sľubu, ktorý tak vykonal a na znak súhlasu sľub podpísal. Po zložení sľubu 

predseda MVK Miroslava Píšová odovzdala starostovi obce insígnie a požiadala ho 

o prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia. 

             

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva :  Starosta obce 

Ľuboš Haring požiadal novozvolených poslancov : Ľudmilu Mesiarikovú, Michala 

Sestreneka, Miroslavu Vajdovú, Vieru Zúbekovú a Tibora Zúbeka o zloženie sľubu, 

ktorí tak vykonali a na znak súhlasu sľub podpísali Po zložení sľubu starosta obce 

odovzdal poslancom osvedčenia o zvolení. 

 

             Uznesenie č. 58/2014 
            Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
              A.berie na vedomie 

              1.výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 

              2.vystúpenie novozvoleného starostu 

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



             2.zvolení poslanci OZ zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva:                

             Ľudmila Mesiariková, Michal Sestrenek, Miroslava Vajdová, Tibor Zúbek, Viera Zúbeková 

           Všetkých poslancov : 5 
           Prítomných : 5 

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

 

6. Vystúpenie novozvoleného starostu obce : informoval poslancov o svojom zámere 

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

a komunikovať s obyvateľmi obce. Zablahoželal novozvoleným poslancom a oznámil, 

že mu bude potešením s nimi spolupracovať. Konštatoval, že s pomocou poslancov sa 

dokáže vykonať viac práce, oboznámil ich aké dôležité je ich rozhodovanie o obci, 

financiách a majetku obce. Hlavným cieľom starostu je rozvíjať obec a dobre finančne 

hospodáriť.  

                           

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva : 

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

námietky a program jednohlasne schválili. 

 

            Uznesenie č. 59/2014 
           Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
           schvaľuje  
           program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
           Všetkých poslancov : 5 
           Prítomných : 5 
           Za : 5       /proti : 0, zdržal sa : 0/ 
 

8. Voľba zástupcu starostu obce – poverenie poslanca OZ, ktorý bude orpávnený 

zvolávať a viesť zasadnutia OZ : starosta obce predložil poslancom OZ návrh 

zástupcu starostu obce: Tibor Zúbek, ktorý mal najvyšší počet hlasov zo zvolených 

poslancov OZ. Starosta obce požiadal poslancov o návrhy a pripomienky. 

Ľudmila Mesiariková – nech je zástupca starostu obce ten, kto získal najvyšší počet 

hlasov od občanov. 

Miroslava Vajdová – jednoznačne si zaslúži byť zástupca starostu Tibor Zúbek 

s najvyšším počtom hlasov.  

Tibor Zúbek – sa veľmi pekne poďakoval starostovi obce a poslancom za prejavenú 

dôveru a uviedol, že sa bude čo najviac snažiť vykonávať svoju funkciu zástupcu 

zodpovedne. 

Poslanci OZ nemali žiadne pripomienky a za zástupcu starostu obce bol poverený Tibor 

Zúbek.  

Uznesenie č. 60/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
poveruje poslanca Tibora Zúbeka zvolávaním a vedením zasadnutí obecného 

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

veta, ods. 5 tretia 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/ 

 



9. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov : starosta 

obce navrhol, aby boli zriadené nasledovné komisie :  

1. komisia pre ochranu verejného poriadku a všestranných potrieb obyvateľstva  

2.komisia pre oblasť kultúry a športu 

3.komisia pre výstavbu a rozvoj 

 

Ďalej starosta obce doporučil poslancom, aby do najbližšieho zasadnutia OZ si 

pripravili návrhy na predsedov a členov zriadených komisií. 

Poslanci jednohlasne zriadili navrhnuté tri komisie. 

 

           Uznesenie č. 61/2014 
           Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

A. zriaďuje 

- komisiu pre ochranu verejného poriadku a všestranných potrieb obyvateľstva 

- komisiu pre oblasť kultúry a športu 

- komisiu pre výstavbu a rozvoj  

B. doporučuje 

do najbližšieho zasadnutia OZ určiť náplne práce komisií, predsedov a členov komisií. 

            Všetkých poslancov : 5 

Prítomných : 5 

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

 

10. Určenie platu starostu obce v rozsahu úväzku : pracovníčka obce oboznámila 

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/ - je základný plat starostu obce vo výške 982,- € + má 

schválené 25 % zvýšenie /odmenu/  246,- € čo je spolu 1.228,- €. Plat je navýšený 

presne ako na plný úväzok starostu, nakoľko pán starosta si to zaslúži, pracuje vždy na 

plný úväzok a samozrejme aj navyše keď je to potrebné.  

Tibor Zúbek – starosta obce si to zaslúži za svoj výkon a určite by mal mať aj vyšší plat 

podľa možností financií. 

Michal Sestrenek – starostovi je potrebné určite plat zvýšiť. 

Všetci poslanci jednohlasne schválili plat starostu obce vo výške 1.228,- Eur. 

           Uznesenie č. 62/2014 
           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 1.228,- Eur. 

           Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 5 

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

 

11. Správa hlavného kontrolóra obce za 3.štvrťrok 2014 

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 hlavného kontrolóra obce za 3. štvrťrok  2014. 

 



           Uznesenie č. 63/2014 
           Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
            berie na vedomie   

            správu hlavného kontrolóra obce za 3.štvrťrok 2014. 

            Všetkých poslancov: 5 

Prítomných : 5 

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

 

12. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k viacročnému rozpočtu obce 
Kontrolórka obce Anna Prôčková predniesla správu – stanovisko kontrolóra k návrhu    

finančného rozpočtu na rok 2015, ktorý je záväzný a k návrhu rozpočtu na roky 2016 – 

2017, ktorý je výhľadový. Konštatovala, že v zmysle novely zákona č. 583/2004 Z.z. 

účinnej od 29.11.2013 sa obec Kľak s počtom obyvateľov do 2000 rozhodla 

neuplatňovať programy. Poslanci OZ obdržali k bodu programu písomný materiál. 

Poslanci nemali žiadne pripomienky. Obecné zastupiteľstvo jednohlasne prijalo: 

           Uznesenie č. 64/2014 
           Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
            berie na vedomie   

            stanovisko hlavného kontrolóra obce k viacročnému rozpočtu obce. 

           Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 5 

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

 

13. Rozpočet obce Kľak na roky 2015 - 2017 

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

rozpočet fin. prostriedkov na rok 2015 sa zostavil podľa skutočnosti roku 2014 a bol 

doplnený o plánované aktivity – údržby na budovách v jednotlivých výdavkových 

položkách. Finančný rozpočet na rok 2015 je navrhnutý nasledovne: bežné príjmy – 

84.815 €, bežné výdavky – 84.815 € , kapitálové príjmy – 10.000 €, kapitálové výdavky 

– 10.000 €, ako aj nasledovné použitie finančných prostriedkov podľa jednotlivých 

oddielov, skupín tried, položiek a podpoložiek. Rozpočet je plánovaný ako záväzný na 

rok 2015 a s výhľadom na roky 2016 a 2017. 

Poslanci OZ obdržali k bodu programu písomný materiál. Obecné zastupiteľstvo 

jednohlasne prijalo 

          Uznesenie č. 65/2014 
          Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
           prerokovalo 

           návrh rozpočtu obce Kľak na roky 2015-2017 

           schvaľuje 

          rozpočet obce na rok 2015 nasledovne: bežné príjmy – 84.815 €, bežné výdavky – 84.815           

           € , kapitálové príjmy – 10.000 €, kapitálové výdavky – 10.000 €, ako aj nasledovné   

           použitie finančných prostriedkov podľa jednotlivých oddielov, skupín tried, položiek  

           a podpoložiek tak ako je uvedené v prílohe tohto uznesenia. Schvaľuje zostavenie  

           a predkladanie rozpočtu obce na roky 2015-2017 bez programovej štruktúry v zmysle  

           novely zákona č. 583/2004 Z.z. účinnej od 29.11.2013 / počet obyvateľov do 2000/.  
          Všetkých poslancov : 5 
          Prítomných : 5 
           Za : 5          /proti : 0, zdržali sa : 0/  

 

 



14. Návrh VZN obce Kľak č. 2/2014 o dani z nehnuteľností na rok 2015 

Návrh VZN č.2/2014 a sadzieb predložil starosta obce. Informoval  poslancov, že návrh 

VZN je vypracovaný bez zmien oproti roku 2014 to znamená, že v roku 2015 sa 

nepočíta so zvýšením sadzby dane z pozemkov.  Daň zo stavieb taktiež podľa návrhu 

zostáva nezmenená. Zníženie dane navrhuje ponechať:  pre rok 2015 podľa možností 

uplatnenia § 17 v zmysle zák. - 30% úľavu na dani z pozemkov u daňovníkov, ktorí 

dosiahli vek 70 rokov a zníženie 30% u dani zo stavieb u daňovníkov, ktorí dosiahli vek 

70 rokov. Ďalej starosta obce informoval, že dosť veľkým problémom bola novela 

zákona o miestnych daniach, ktorá po prvý krát priniesla zmenu sadzby – na 5 násobok, 

čo by spôsobilo dosť veľké zníženie daní za lesy. Našťastie došlo k schváleniu ďalšieho 

dodatku k zákonu a sadzbu dane zvýšili na 10 násobok, čím sa dane za lesy v našej obci 

nezmenili. 

Starosta obce požiadal poslancov o ich vyjadrenia a návrhy. 

Poslanci nemali žiadne pripomienky a jednohlasne súhlasili s návrhom VZN o dani z 

nehnuteľnosti na rok 2015.  

           Uznesenie č. 66/2014 
           Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
             prerokovalo  

             návrh VZN obce Kľak č. 2/2014 o miestnej dani z nehnuteľnosti na rok 2015 

             sa uznáša  

             na vydaní VZN obce Kľak č. 2/2014 o miestnej dani z nehnuteľnosti na rok 2015 

             ukladá 

             starostovi obce vyvesenie vydaného znenia VZN obce Kľak č. 2/2014  na úradnej                 

             tabuli obce 15.12.2014. 

             Všetkých : 5 

 Prítomných : 5 

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

 

15. Návrh VZN obce Kľak č. 3/2014 o podmienkach určovania a vyberania poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2015 

Starosta obce predložil poslancom OZ návrh VZN č. 3/2014, pričom uviedol, že sadzba 

poplatku je v návrhu uvedená ako aj v roku 2014 t.j. : výška poplatku za komunálny 

odpad a drobný stavebný odpad  0,03429 eur za osobu a kalendárny deň, čo na rok 2014 

predstavuje výšku 12,51 eur (0,03429x 365 dní).  Sadzba dane pre množstevný zber je 

navrhnutá 0,018 €/1 l kom.odpadu. Ďalej starosta obce oboznámil poslancov aká je 

suma vybraná na poplatku za komun.odpady a drobné stav.odpady a aká je suma 

uhradená za zvoz komun.odpadov z obce. Informoval, že obec má uzatvorenú zmluvu 

s Mestským podnikom služieb Žarnovica, ktorý bol vybratý riadnym výberovým 

konaním a ponúkol najnižšiu sumu zvozu KO. Starosta obce požiadal poslancov OZ 

o ich vyjadrenia a návrhy : 

Miroslava Vajdová – súhlasí s ponechaním sadzby, nakoľko obec nemusí až tak veľkú 

sumu doplácať, v dnešnej dobe je aj tak všetko zdražené aspoň v obci sa nevykoná 

žiadne zvýšenie daní a poplatkov. 

Ostatní poslanci jednohlasne súhlasili s návrhom a prijali uznesenie : 

           Uznesenie č. 67/2014 
           Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
            prerokovalo  

            návrh VZN obce Kľak č. 3/2014 o podmienkach určovania a vyberania poplatku za            

            komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2015 

            sa uznáša 



            na vydaní VZN obce Kľak č. 3/2014 o podmienkach určovania a vyberania poplatku za           

            komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2015 

            ukladá  

            starostovi obce vyvesenie vydaného znenia VZN obce Kľak č. 3/2014 na úradnej tabuli      

            obce 15.12.2014. 

            Všetkých poslancov : 5 

 Prítomných : 5 

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

 

16. Návrh VZN obce Kľak č. 4/2014 o miestnych daniach na rok 2015 

Starosta obce predložil poslancom OZ návrh VZN č. 4/2014, pričom uviedol aké druhy 

daní sa v obci vyberajú a informoval o výške sadzieb v tomto VZN, ktoré navrhuje 

ponechať rovnaké, aké boli v roku 2014. Zníženie : vlastník psa ZŤP o 60%, vlastník 

psa nad 70 rokov o 20 %. Oslobodenie : súp.č. 15, 17 a 109. Poslanci nemali žiadne 

pripomienky a návrh VZN jednohlasne schválili. 

           Uznesenie č. 68/2014 
           Obecné zastupiteľstvo v Kľaku  
            prerokovalo  

            návrh VZN obce Kľak č. 4/2014 o miestnych daniach na rok 2015 

            sa uznáša 

            na vydaní VZN obce Kľak č. 4/2014 o miestnych daniach na rok 2015 

            ukladá  

            starostovi obce vyvesenie vydaného znenia VZN obce Kľak č. 4/2014 na úradnej        

            tabuli obce 15.12.2014. 

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

17. Žiadosti JDS – ZO Kľak a SZPB Kľak o poskytnutie dotácie z rozpočtu 
obce 
Predložil starosta obce, ktorý uviedol, že obci boli doručené žiadosti od JDS ZO Kľak, 

ktorý žiadajú dotáciu vo výške 300 Eur a SZPB ZO Kľak, ktorý žiadajú dotáciu vo 

výške 150 Eur. Starosta obce uviedol, že pod JDS ZO Kľak pôsobí aj spevokol 

Kľakovianka, ktorý reprezentuje obec a preto je potrebné poskytnúť im dotáciu na ich 

činnosť. Požiadal poslancov OZ o ich návrhy a vyjadrenia: 

Boženka Píšová – uviedla, že aj v minulom období sa im poskytla dotácia, ktorú použili 

aj na vyhotovenie krojov a keďže nemajú dostatočný príjem, bolo by vhodné im určitú 

výšku poskytnúť. 

Starosta obce navrhol  JDS ZO Kľak poskytnúť  polovicu zo žiadanej sumy – 150 Eur 

a SZPB – 100 Eur. 

Michal Sestrenek – súhlasil s návrhom starostu obce 150 Eur a 100 Eur.  

Ľudmila Mesiariková – ak obec má v rozpočte takého financie, treba im poskytnúť 

dotáciu v navrhnutej výške. 

Miroslava Vajdová – súhlasila s návrhom. 

Všetci poslanci jednohlasne schválili poskytnutie dotácií a prijali uznesenie : 

           Uznesenie č. 69/2014 
          Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
          schvaľuje 
           poskytnutie dotácií z rozpočtu obce v zmysle VZN obce Kľak č. 1/2013 a to nasledovne  

- JDS ZO Kľak vo výške 150 € 



- SZPB ZO Kľak vo výške 100 €.  

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

 

18. Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na 2.polrok 2014 na dieťa 

navštevujúce záujmové vzdelávanie v ZŠ s MŠ Župkov 

Starosta obce predložil poslancom OZ žiadosť Obce Župkov pre ZŠ s MŠ Župkov na 

záujmové vzdelávanie detí, ktorého výška na 2.polrok 2014 predstavuje sumu 333 Eur. 

Informoval, že obec dostáva financie na záujmové vzdelávanie detí z obce 

v podielových daniach zo štátu. Ďalej starosta obce informoval, že v predchádzajúcom 

roku im nebola poskytnutá celková žiadaná suma, ale len polovica. 

Michal Sestrenek – určite pre deti je potrebné poskytnúť financie, nech sa vzdelávajú. 

Tibor Zúbek – navrhol poskytnúť pre deti plnú výšku, veď deti sú naša budúcnosť. 

Miroslava Vajdová – navrhla poskytnúť celú žiadanú sumu – 333 Eur. 

Poslanci jednohlasne schválili poskytnutie finan.prostriedkov na záujmové vzdelávanie 

detí z obce Kľak vo výške 333 Eur. 

Uznesenie č. 70/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

schvaľuje  

poskytnutie finančných prostriedkov na 2. polrok 2014 na dieťa navštevujúce záujmové 

vzdelávanie v ZŠ s MŠ Župkov vo výške 333,- €. 

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

19. Doplnenie členov krízového štábu obce 

Starosta obce informoval, poslancov, že v krízovom štábe obce boli predchádzajúci 

poslanci a preto je potrebné členov zmeniť. Po spoločnej dohode s poslancami 

odsúhlasili nasledovné zloženie členov krízového štábu : predseda – Ľuboš Haring, 

podpredseda – Michal Sestrenek, členovia – Ľudmila Mesiariková, Miroslava Vajdová, 

Tibor Zúbek a Viera Zúbeková. 

Uznesenie č. 71/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

dopĺňa  

členov do krízového štábu obce nasledovne : podpredseda : Michal Sestrenek, 

členovia : Ľudmila Mesiariková, Miroslava Vajdová, Tibor Zúbek, Viera Zúbeková. 

Všetkých : 5 

 Prítomných : 5 

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

 

20. Interpelácie :  
Tibor Zúbek – navrhol, že by bolo potrebné riešiť v obci zaburinené pozemky, vyzvať 

občanov o pokosenie takýchto pozemkov, ďalej riešiť zbúraniská v Novom Kľaku – 

Ozsturk. Udržiavať stromčeky pri pamätníku. 

Starosta obce – majitelia pozemkov a zbúranísk môžu byť oslovení, aby si svoje 

nedostatky odstránili, ale čo sa týka v Novom Kľak zbúraniska nie je sa na koho obrátiť 

nakoľko vlastníkom je pán Ozsturk, ktorý ani nevieme kde sa zdržiava a nemáme mu 

kam napísať, už 2 roky tu nebol a nemá ani zaplatené dane z nehnuteľnosti.  



Starosta obce – uviedol, že 31.12.2014 sa od 23.00 hod. bude konať Silvester na dedine 

spojený s občerstvením a hudbou. Dňa 18.1.2015 sa bude konať pietne spomienkové 

zhromaždenie pri príležitosti 70.výročia vypálenia a vyvraždenia obcí Kľak a Ostrý 

Grúň, pred konaním zhromaždenia sa uskutoční stretnutie poslancov, kde sa rozdelia 

úlohy a dohodnú sa podrobnosti konania spomienkového zhromaždenia 

 

21.  Návrh na uznesenie 

             Predložený návrh na uznesenia z rokovania OZ č. 57/2014 – 71/2014 poslanci        

             jednohlasne schválili. 

 

22. Záver :  

Starosta obce ukončil zasadnutie OZ o 20.40 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 :                                                       

 

 

 

     Michal Sestrenek        .................................                   

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                                                                                            Ľuboš Haring 

                                                                                                             starosta obce 

 


