
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 

21.02.2014 
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 

                 Beata Adamová, Štefan Muller, Boţena Píšová, Viera Zúbeková,  

                -  poslanci obecného zastupiteľstva  

                Anna Prôčková – hlavná kontrolórka obce 

Neprítomní – ospravedlnení: Zdenka Supeková – poslanec OZ                                                                                   

Občania :  

 

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. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2014 

5. Inventarizácia majetku obce k 31.12.2013 

6. Plán kultúrnych podujatí na rok 2014 

7. Plán práce hlavnej kontrolórky obce na 1.polrok 2014 

8. Záznam z vykonanej kontroly za IV.štvrťrok 2013 

9. Dohoda o spolupráci pri plnení úloh na úseku ochrany pred poţiarmi 

10. Ţiadosť obce Ţupkov o poskytnutie finančných prostriedkov – 1.polrok 2014 

11. Rôzne : 

- Informácie o POH a PHSR 

- Zhodnotenie pietneho spomienkového zhromaţdenia 

- Obecná zabíjačka 1.3.2014 

- Plánované podujatia a aktivity 

12. Interpelácie poslancov OZ a občanov obce 

13. Návrh na uznesenia 

14. 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 predloţený 

program v počte bodov 14 jednohlasne schválili. Za zapisovateľku zasadnutia OZ určil 

starosta obce Renátu Luptákovú a za overovateľov zápisnice a prijatých uznesení : 

Beata Adamová a Viera Zúbeková. 

 



Uznesenie č. 1/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 
program zasadnutia obecného zastupiteľstva, 
určuje 
zapisovateľa : Renátu Luptákovú, overovateľov prijatých uznesení a zápisnice : Beata 
Adamová, Viera Zúbeková. 
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 na zasadnutí OZ dňa 

13.12.2013 boli prijaté uznesenia od č. 57 po č. 77/2013, ktoré boli starostom obce 

podpísané. Uznesenia č. 59, 60, 61/2013 sa uznášali na vydaní VZN o miestnych 

daniach a o poplatku za komunálne odpady a drob.stav.odpady. Uznesenie č. 62 

schválilo zmenu prog.rozpočtu obce na rok 2013 a uznesenie č. 64 schválilo rozpočet 

obce na roky 2014-2016. Uznesenie 63/2013 bralo na vedomie stanovisko 

hl.kontrolóra k rozpočtu obce, uznesenie č. 65/2013 schválilo zostavenie predkladanie 

rozpočtu bez programovej štruktúry.  Uznesenie č. 66/2013 zvolilo prísediaceho 

Jozefa Hudečeka pre Okresný súd. Uznesenie 67/2013 schválilo poskytnutie finan. 

prostriedkov obci Ţupkov vo výške 171,- eur na záuj.vzdel.detí.  Uznesenie č.68/2013 

schválilo poskytnutie dotácie vo výške 250,- eur pre ZO JDS Kľak a uznesenie 

č.69/2013  vo výške 100,- eur pre ZO SZPB Kľak. Uznesenie č. 74 schválilo 

bezpečnostný projekt informačných systémov v zmysle novely zákona a uznesenie 

77/2013 schválilo preplatenie dovolenky starostovi obce. Ostatné uznesenia brali na 

vedomie usporiadanie akcií v obci a aktivity obce. Uznesenia boli splnené. 
Uznesenie č. 2/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
b e r i e  n a  v e d o m i e 
kontrolu plnenia uznesení č. 57-77/2013 prijatých OZ dňa 13.12.2013 a vyjadrenie 
overovateľov zápisnice z rokovania OZ dňa 13.12.2013. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 4 
Za : 4   /proti:0, zdržal sa : 0/           ...................... 

 

4. Plán zasadnutí OZ 
Starosta obce predloţil poslancom OZ návrh plánu zasadnutí na rok 2014 a uviedol, ţe 

termíny boli zostavené podobne ako v roku 2013. Poţiadal poslancov OZ o ich 

vyjadrenia a návrhy - poslanci jednohlasne súhlasili s návrhmi a prijali uznesenie :  
Uznesenie č. 3/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 
plán zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Kľak na rok 2014. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 4 
Za : 4   /proti:0, zdržal sa : 0/           ..................... 

 

5. Inventarizácia majetku obce k 31.12.2013 
Starosta obce poţiadal pracovníčku obce Renátu Luptákovú o predloţenie 

inventarizačných zápisov a výsledku inventarizácie. Pracovníčka obce Renáta 

Luptáková predloţila poslancom zápis – uviedla hodnoty majetku, bankových účtov, 



pokladne, pohľadávok, záväzkov a vyradeného majetku /podľa priloţeného materiálu/. 

O inventarizácii a vyradení informovali aj prítomné poslankyne Zdenka Supeková 

a Boţena Píšová, ktoré boli členkami dielčej a ústrednej inven.komisie. Nakoľko 

poslanci OZ nemali k inventarizácii majetku a k inventarizačnému zápisu 

k 31.12.2013 ţiadne pripomienky jednohlasne ju vzali na vedomie. 
           Uznesenie č. 4/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Kľaku  

berie na vedomie  

inventarizačný zápis č. 1/2013 z vykonanej inventarizácie majetku obce k 31.12.2013. 
           Všetkých poslancov : 5 
            Prítomných : 4 

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

 

6. Plán kultúrnych podujatí na rok 2014 
Plán kultúrnych podujatí zostavil a predloţil starosta obce, ktorý konštatoval, ţe 

v roku 2014 podujatia navrhol tak ako boli usporiadané aj v roku 2013. Poţiadal 

poslancov o pripomienky a návrhy, nakoľko poslanci nemali pripomienky 

a jednohlasne súhlasili s návrhom prijali uznesenie : 
Uznesenie č. 5/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

schvaľuje  

plán kultúrnych podujatí na rok 2014.  
Všetkých poslancov : 5 

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

 

7. Plán práce hlavnej kontrolórky obce na 1.polrok 2014 
Plán kontrolnej činosti na 1.polrok 2014 predloţila kontrolórka obce, ktorá 

vymenovala presné oblasti a doklady, ktoré budú kontrolované v 1.polroku 2014. Po 

predloţení poţiadala poslancov o ich prípadné návrhy oblastí, ktoré by mali byť 

kontrolované. Poslanci jednohlasne súhlasili s návrhom plánu kontrolórky obce 

a nemali návrhy na doplnenie, schválili uznesenie : 
Uznesenie č. 6/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 

plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1.polrok 2014. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 4 
Za : 4    /proti:0, zdržal sa: 0/          ....................... 

 

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

štvrťrok  2013. 
Uznesenie č. 7/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie 
záznam z vykonanej kontroly kontrolórky obce za IV.štvrťrok 2013. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 4 
Za : 4   /proti:0, zdržal sa : 0/          ........................ 



9. Dohoda o spolupráci pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi 
Starosta obce informoval, ţe v zmysle zákona naša obec do 500 obyvateľov nemusí 

mať zriadený dobrovoľný hasičský zbor. V prípade, ţe obec má DHZ musí splniť 

určité podmienky napr. byť zaregistrovaný, mať pridelené IČO, mať svoju pečať. 

Obec Hrabičov má všetky doklady vybavené a starosta obce súhlasil so spoluprácou, 

v prípade poţiaru v obci Kľak by vyslali ku nám poţiarne vozidlo. Obec Kľak 

v zmysle uzatvorenej dohody by hradila obci Hrabičov poplatok 1 krát ročne vo výške 

100,- eur. 

Boţenka Píšová – sa informovala, či sú v obci funkčné hydranty, či na obci ešte máme 

nejakú funkčnú techniku a za aký čas dokáţe prísť vozidlo k zásahu. 

Starosta obce – hydranty boli kontrolované a sú funkčné. Obec má poţiarnu techniku 

motorové striekačky, hadice a savice. Výjazd vozidla určite niečo potrvá, ale moţno tu 

bude skôr ako z Novej Bane. 

Poslanci jednohlasne súhlasili s uzatvorením dohody o spolupráci, nakoľko sa jedná 

o pomoc pre obec a prijali uznesenie: 
Uznesenie č. 8/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 

uzatvoriť s obcou Hrabičov dohodu o spolupráci pri plnení úloh na úseku ochrany pred 

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

 

10. Žiadosť obce Župkov o poskytnutie finan.prostriedkov na žiakov navštevujúcich 

záujmové vzdelávanie – 1.polrok 2014 
 

Starosta obce predloţil poslancom OZ ţiadosť z obce Ţupkov o poskytnutie dotácie na 

ţiakov navštevujúcich krúţky v záujmovom vzdelávaní v ZŠ s MŠ Ţupkov. Uviedol, 

ţe výška dotácie je 32,-  € na /1/ţiaka/5 mesiacov. Počet ţiakov z obce Kľak je 10. 

Obec Ţupkov doručila aj vyúčtovanie za rok 2013, kde najväčšiu časť nákladov tvoria 

mzdy, celkové výdavky sú 3.468 € a mzdy, odvody sú v sume 2.080 €. Obce Ostrý 

Grúň a Píla dotáciu škole vôbec nespokytli. Starosta obce poţiadal poslancov o ich 

vyjadrenia : 

Boţenka Píšová – navrhla jednať so starostom Ing. Tomášom o zníţení čiastky, ale 

určite pre deti  z obce je potrebné poskytnúť nejakú dotáciu na záujmové vzdelávanie. 

Beata Adamová – doporučila poskytnúť dotáciu vo výške 160 €, čo je polovica 

ţiadanej dotácie. 

Viera Zúbeková – súhlasila s poskytnutím sumy 160,- € 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne prijalo uznesenie :         
Uznesenie č. 9/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku  

schvaľuje  

poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 160,- € na 1.polrok 2014 na deti z obce 

Kľak navštevujúce záujmové vzdelávanie v ZŠ s MŠ Ţupkov, ktorej zriaďovateľom je 

obec Ţupkov. 
            Všetkých poslancov : 5 
            Prítomných : 4 

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

 



11. Rôzne : 

- Plán odpadového hospodárstva a plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 

Starosta obce informoval poslancov, ţe povinnosťou obce je v zmysle zákona mať do 

15.06.2014 vypracovaný plán odpadového hospodárstva. Tento plán budeme musieť 

dať vypracovať, aj keď nám bude sluţiť len na obdobie polroka. Potom nadobudne 

platnosť zákon, ktorý bude určovať povinnosť mať vypracovaný POH len vtedy ak 

obce vyprodukuje viac ako 350 t odpadu. Údaje v POH budú vypracované na 4 roky 

a jeho cena bude zhruba 180 €. Ďalej starosta obce informoval, ţe obec má povinnosť 

si dať vypracovať plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. Obec uţ  PHSR 

mala vypracovaný  na roky 2007-2013. Teraz je potrebné vyhotoviť PHSR na roky 

2014-2020, kde obec bude mať stanovené priority a plány. Predbeţná cena za 

vypracovnie PHSR je 654 €. Je to dosť financií, ale určite prieskumom sa vyberie 

najlacnejšia ponuka. Poslanci jednohlasne schválili vypracovanie POH a PHSR 

a prijali uznesenie : 
Uznesenie č. 10/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

schvaľuje 

vypracovanie plánu odpadového hospodárstva a plánu hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja obce za najvýhodnejších podmienok v zmysle prieskumu trhu. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 4 

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

 
- Zhodnotenie pietneho spomienkového zhromaždenia 

Starosta obce konštatoval, ţe účasť na spomienkovom zhromaţdení bola dobrá, príprava 

a organizácia veľmi dobre zabezpečená za čo patrí vďaka aj poslancom OZ. 

           Uznesenie č. 11/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie  

zhodnotenie pietneho spomienkového zhromaţdenia konaného 19.1.2014.  
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 4 

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

 

- Zhodnotenie 3.ročníka obecnej Kľakovskej zabíjačky konanej dňa 1.3.2014 
Starosta obce informoval, ţe vďaka sponzorom a zostatku financií z predchádzajúcich akcií 

bola celá akcia finančne pokrytá. Akcia bola vydarená, účasť bola vysoká a spokojnosť 

návštevníkov veľmi dobrá. Občania nosili čo sa dalo, či uţ napečené šišky, tortu, občerstvenie 

a pomáhali, kde bolo potrebné. Záver – akcia vďaka pomoci občanov a poslancov OZ dopadla 

veľmi dobre. 

            Uznesenie č. 12/2014 
            Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
            berie na vedomie  

usporiadanie 3.ročníka obecnej Kľakovskej zabíjačky konanej dňa 1.3.2014.  
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 4 
Za : 4      /proti : 0, zdrţal sa : 0/         ........................... 

 

- Plánované aktivity a podujatia 

Starosta obce informoval, ţe momentálne bude prebiehať archivácia dokumentov za roky 

1998 aţ 2008. Najbliţšie podujatia budú deň Matiek a MDD  

 

 



            Uznesenie č. 13/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie  

plánované aktivity obce.  
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 4 
Za : 4      /proti : 0, zdrţal sa : 0/           ...................... 

 

12. Interpelácie poslancov OZ a občanov obce:  
Neboli ţiadne pripomienky. 

 

13. Návrh na uznesenie 

             Predloţený návrh na uznesenia z rokovania OZ č. 1/2014 – 13/2014  poslanci        

             jednohlasne schválili. 

 

14. Ukončenie zasadnutia :  

Starosta obce  o 19.20 hod.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 :                                                       

 

 

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

 

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

 

 

 

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

                                                                                                            Ľuboš Haring 

                                                                                                             starosta obce 


