
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 24.04.2015 

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, Viera Zúbeková,  

                 Tíbor Zúbek -  poslanci obecného zastupiteľstva  

Neprítomní – ospravedlnení: Anna Prôčková – kontrolórka obce                                                                                   

Občania : Božena Píšová, Eva Šranková 

 

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. Žiadosť obce Župkov o poskytnutie finan.prostriedkov na 1.polrok 2015 na dieťa 

navštevujúce záujmové vzdelávanie v ZŠ s MŠ Župkov 

5. Inventarizácia majetku obce k 31.12.2014 

6. Doplnenie predsedov a členov komisií zriadených OZ 

7. Oznámenie majetkových pomerov starostu obce 

8. Úprava rozpočtu obce – rok 2015 

9. Schválenie platu starostu obce v zmysle zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. v znení 

neskorších zmien a doplnkov – zmena priemernej mesačnej mzdy v národnom 

hospodárstve SR za rok 2014 

10. Rôzne : 

- Registrácia obce v občianskom združení Pohronská cesta, Orovnica 

- Informácia o zriadení náučného chodníka v obci 

- Optický internet, multifunkčné ihrisko 

- Plánované aktivity a podujatia /stavanie mája, Majáles, MDD/ 

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. Konštatoval, že sú prítomní 5 poslanci /celkový 

počet poslancov 5/ a zasadnutie OZ je uznášania schopné.  

 

2. Schválenie programu, overovateľov zápisnice a prijatých uznesení zo zasadnutia 

OZ : starosta obce predložil poslancom OZ návrh programu zasadnutia  a požiadal ich 

o návrhy a doplnenia. Poslanci nemali návrh na doplnenie programu a predložený 

program v počte bodov 13 jednohlasne schválili. Za zapisovateľku zasadnutia OZ určil 

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

Miroslavu Vajdovú a Michala Sestreneka. 
Uznesenie č. 13/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 
program zasadnutia obecného zastupiteľstva 



určuje 
zapisovateľa : Renátu Luptákovú, overovateľov prijatých uznesení a zápisnice : 
Miroslava Vajdová, Michal Sestrenek. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 5 
Za : 5   /proti:0, zdržal sa : 0/ 

 

3. Kontrola plnenia uznesení – vyjadrenie overovateľov zápisnice z OZ : kontrolu 

plnenia uznesení previedol starosta obce, konštatoval, že boli prijaté uznesenia od č. 1 

po č. 12/2015, ktoré boli starostom obce podpísané. Uznesenie č. 3/2015 schvaľovalo 

komunitný plán sociálnych služieb obce Kľak na roky 2015-2020, uznesenie č. 4 

schvaľovalo plán zasadnutí OZ na rok 2015, uznesenie č. 5/2015 schvaľovalo plán 

kultúrnych podujatí, uznesenie č. 6/2015 schvaľovalo plán práce kontrolórky obce na 

1.polrok 2015, uznesenie č. 7/2015 bralo na vedomie správu z vykonanej kontroly za 

4.štvrťrok 2014. Uznesenie č. 8/2015 bralo na vedomie správu o kontrolnej činnosti 

v roku 2014, uznesenie č. 9/2015 schválilo žiadosť SAD a.s.Zvolen, OZ Žarnovica 

a vydalo súhlas na parkovanie 2 autobusov – čo im bolo listom oznámené, ďalej starosta 

obce uviedol, že v zmysle zaslanej žiadosti o finan.príspevok na rekonštrukciu SAD sa 

konalo stretnutie s riaditeľom, ktorý odporučil zaslať žiadosť o zvýšenie nájmu a z toho 

môže byť financovaná rekonštrukcia SAD.  Uznesenie č.10- bralo na vedomie konanie 

zájazdu do mesta Napajedla Ostatné uznesenia brali na vedomie usporiadanie a 

zhodnotenie akcií v obci a aktivity obce.  
Uznesenie č. 15/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
b e r i e  n a  v e d o m i e 
kontrolu plnenia uznesení č. 1-12/2015 prijatých OZ dňa 26.02.2015 a vyjadrenie 
overovateľov zápisnice z rokovania OZ dňa 26.02.2015. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 5 
Za : 5   /proti:0, zdržal sa : 0/ 

 

4. Žiadosť obce Župkov o poskytnutie finan.prostriedkov na 1.polrok 2015 na dieťa 

navštevujúce záujmové vzdelávanie v ZŠ s MŠ Župkov:  predložil starosta obce, 

ktorý informoval, že suma na 1 dieťa je 20 €, počet detí z obce navštevujúce záujmové 

vzdelávanie je 9 takže celková sume príspevku je 180,- €. Starosta obce navrhol obci 

Župkov poskytnúť plnú výšku finančného príspevku. Požiadal poslancov o ich 

vyjadrenia.  

Božena Píšová sa informovala či všetky obce poskytujú plnú výšku finančného 

príspevku. 

starosta obce – prevažne všetky obce poskytujú príspevok okrem obce Ostrý Grúň, ktorá 

financuje svoje voľnočasové centrum. 

Nakoľko poslanci nemali žiadne pripomienky a s poskytnutím finančného príspevku 

v plnej výške súhlasili prijali uznesenie : 
Uznesenie č. 15/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 
poskytnutie finančných prostriedkov na 1.polrok 2015 obci Župkov na deti navštevujúce 
záujmové vzdelávanie v ZŠ s MŠ Župkov vo výške 180,- Eur. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 5 
Za : 5   /proti:0, zdržal sa : 0/ 

 



5. Inventarizácia majetku obce k 31.12.2014 
Inventarizáciu predložila pracovníčka obce, ktorá uviedla poslancom inventarizované účty a ich 

stavy. Ďalej uviedla celkovú hodnotu majetku, hodnotu majetku podľa jednotlivých druhov, 

vyradený majetok a majetok zaradený – zakúpený. Starosta obce požiadal poslancov o ich 

pripomienky. Poslanci nemali žiadne pripomienky k vykonanej inventarizácií a zápis 

z inventarizácie majetku obce k 31.12.2014 jednohlasne vzali na vedomie. 

          Uznesenie č. 16/2015 
          Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
          berie na vedomie 
           inventarizáciu majetku obce a vypracovaný inventarizačný zápis k 31.12.2014. 
          Všetkých poslancov : 5 
           Prítomných : 5 

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

 

6. Doplnenie predsedov a členov komisií pri OZ 
Starosta obce požiadal poslancov o doplnenie predsedov a členov jednotlivých komisií 

zriadených pri OZ: 

Doplnenie bolo nasledovné : 

- komisia pre ochranu verejného poriadku : predseda – Michal Sestrenek, 

členovia: Božena Píšová a Miroslava Vajdová 

- komisia pre rozvoj a výstavbu : predseda – Tibor Zúbek, členovia – Pavel Bista, 

Emil Fárek 

- komisia pre kultúru a šport : predseda – Viera Zúbeková, členovia – Ľudmila 

Mesiariková, Ondrej Zúbek, Dominik Haring, Beata Adamová 

            Poslanci jednohlasne určili predsedov a členov komisií a prijali uznesenie : 

          Uznesenie č. 17/2015 
          Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
          určuje 
           predsedov a členov komisií : komisia pre ochranu verejného poriadku a všestranných        

           potrieb obyvateľstva – predseda : Michal Sestrenek, členovia : Božena Píšová, Miroslava   

           Vajdová, 

           komisia pre oblasť kultúry a športu – predseda : Viera Zúbeková, členovia : Ľudmila   

           Mesiariková, Beata Adamová, Dominik Haring, Ondrej Zúbek, 
           Všetkých poslancov : 5 
           Prítomných : 5 
            Za : 5      /proti : 0, zdržal sa : 0/ 

 

7. Oznámenie majetkových pomerov starostu obce 

Starosta obce informoval poslancov o svojich majetkových pomeroch a majetkových pomeroch 

svojej manželky, uviedol že vlastní pozemky a rodinný dom. Tlačivo o majetkových pomeroch 

bolo spísané a spolu s prílohami vložené do trezora obce dňa 23.3.2015. Poslanci nemali 

pripomienky a oznámenie jednohlasne vzali na vedomie. 

 

           Uznesenie č. 18/2015 
           Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
            berie na vedomie 

           oznámenie majetkových pomerov starostu obce. 
            Všetkých poslancov : 5 
            Prítomných : 5 

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

 

 



8. Úprava rozpočtu obce – rok 2015 

Rozpočtové opatrenie č. 1 – úpravu rozpočtu predložila pracovníčka obce, ktorá uviedla, 

že úprava rozpočtu nastala len v jednotlivých položkách /ktoré uviedla/  pričom celková 

výška príjmov a výdavkov celkového rozpočtu sa nezmenila : bežné príjmy 84.815 €, 

finančné operácie príjmové – 10.000€, bežné výdavky 84.815 € a kapitálové výdavky 

vo výške 10.000 €. K úprave rozpočtu nemali poslanci pripomienky a jednohlasne prijali 

uznesenie :  
Uznesenie č. 19/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku  
schvaľuje  
zmenu rozpočtu obce na rok 2015 podľa § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších zmien a doplnkov, presunom rozpočtových prostriedkov v príjmovej 
a výdavkovej časti bežného rozpočtu pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové 
výdavky v zmysle prijatého rozpočtového opatrenia č. 1 nasledovne : 

- bežné príjmy  84.815 € 
- bežné výdavky  84.815 € 
- finančné operácie príjmové  10.000 € 
- kapitálové výdavky  10.000 € 

Všetkých poslancov : 5 
            Prítomných : 5 

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

 

9. Schválenie platu starostu obce v zmysle zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. v znení 

neskorších zmien a doplnkov – zmena priemernej mesačnej mzdy v národnom 

hospodárstve SR za rok 2014 

Pracovníčka obce informovala poslancov OZ o zmene priemernej mesačnej mzdy v 

národnom hospodárstve SR za rok 2014, ktorá je vo výške 858,- € zverejnená 

Štatistickým úradom SR. Týmto sa starostovi obce podľa prepočtu úväzku na 0,8 zvýši 

mzda z 960,- € na 1.023,- €. Mzda bude doplatená od 1.1.2015.  

Poslanci jednohlasne schválili starostovi obce navýšenie platu o  25 % t.j.256,- €. Plat 

starostu obce od 1.4.2015 schválili poslanci vo výške 1.279,- €. 

Tibor Zúbek – starosta obce si zaslúži zvýšenie platu pracuje aj navyše ako má. 

Miroslava Vajdová – starosta si zaslúži zvýšenie aj oveľa vyššie je tu stále pre ľudí. 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne prijalo uznesenie :    
Uznesenie č. 20/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
určuje 
v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových 
pomeroch starostom obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu 
určenom obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat 
starostu 
vo výške 1.279,-€ /1023,- € + 256 zvýšenie / s platnosťou od 1.4.2015 na úväzok 0,8 – 
týž. 30 h. Doporučuje doplatenie mzdy podľa stanovenej priem.mesačnej mzdy v 
národnom hospodárstve SR za rok 2014 od 1.1.2015. 
Všetkých poslancov : 5 

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

 

10. Rôzne : 

- Registrácia obce v občianskom združení Pohronská cesta - Orovnica 
starosta obce informoval, že bolo založené občianske združenie Pohronská cesta . Orovnica, 

ktoré by malo mať zloženie 50 % podnikateľských subjektov a 50 % verejná správa. Týmto sa 



vytvorí miestna akčná skupina, ktorá jednoduchším spôsobom môže získať financie na 

realizáciu projektov napr. program rozvoja vidieka. Finančné prostriedky budú prerozdeľované 

podľa potreby na realizáciu projektov jednotlivým členom občianskeho združenia. Prihláška 

obce bola zaslaná do občianskeho združenia 16.3.2015. 

Michal Sestrenek – kto bude predkladať projekty 

Starosta obce – na základe vyhlásenej výzvy si obec vyberie aktivitu, ktorú bude realizovať 

a zároveň si vypracuje aj projekt. 

Poslanci jednohlasne vzali na vedomie registráciu obce v Občianskom zdrežení. 

Uznesenie č. 21/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

berie na vedomie 

registráciu obce v Občianskom združení Pohronská cesta, Orovnica. 

Všetkých poslancov : 5 

Prítomných : 5 

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

 

- Informácia o zriadení náučného chodníka v obci 
Starosta obce informoval poslancov, že Mikroregión Kľakovská dolina už získal financie na 

vybudovanie informačných tabúl, ktoré sú v našej doline rozmiestnené. Niečo také podobné má 

starosta obce v pláne vybudovať aj v našej obci. Začiatok chodníka bude v strede obci, jeho 

trasa bude viesť po hlavnej ceste smer Ostrý Grúň a bude pokračovať do Vicianovej doliny, 

celková dĺžka chodníka bude cca 6 km. Po tejto trase bude rozmiestnených 8 ks informačných 

tabúľ, kde sa budú nachádzať rôzne informácie o našej histórii a zaujímavosti o obci. Po trase 

budú rozmiestnené aj lavice v počte 5 ks, ktoré budú vyrobené z prírodného materiálu. Starosta 

obce uviedol, že obhliadku trasy už vykonal aj s Tiborom Zúbekom. Obec v tomto období 

zasiela žiadosti o vydanie súhlasov na zriadenie náučného chodníka – život.prostriedie, CHKO, 

Lesy SR, Krajský úrad.  

Tibor Zúbek – názov Kľakovský je výstižný , od Vicianky je prekrásny výhľad. Ďalej 

konštatoval až sa to vybuduje, dobre spropaguje je predpoklad, že aj záujem o ubytovanie v obci 

stúpne. 

Všetci poslanci jednohlasne súhlasili s vybudovaním náučného chodníka.  

Uznesenie č. 22/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

berie na vedomie  

informáciu o zriadení náučného chodníka v obci Kľak. 

Všetkých poslancov : 5 

Prítomných : 5 

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

 

- Optický internet, multifunkčné ihrisko 

Starosta obce informoval poslancov, že obci bola doručená ponuka od firmy Netronics  s.r.o., 

Žarnovica na vybudovanie optického internetu v Kľakovskej doline, napojenie bude realizované 

na mesto Žarnovica, vedenie bude po stĺpoch elektrického vedenia a v území medzi obcami 

bude potrebné vybudovať stĺpy a tak napojiť do vedľajšej obce. Optický internet bude mať 

rýchlosť 70 Mbit/s, 200 televíznych kanálov zdarma, možnosť objednať aj platené TV kanály, 

telefónnu linku – 40 minút telefonovania zdarma do všetkých sietí, volania v rámci Kľakovskej 

doliny zdarma. Obec by zaplatila zhruba 2.390 €. Mesačne by sa za  internet, TV kanály a pevnú 

linku hradilo cca 18,- €. Obec na stránke zverejnila link, na ktorom je možné vyplniť 

elektronický dotazník a v priebehu budúceho týždňa budú tlačené dotazníky doručené aj do 

schránky všetkých občanov. Poslanci sa vyjadrili, že je správne dopredu zistiť záujem a na 

základe toho vybudovať optický internet. Jednohlasne vzali vybudovanie optického internetu 

v obci na vedomie. 

multifunkčné ihrisko – starosta obce informoval, že v zmysle vyhlásenej výzvy  Ministerstva 

kultúry SR nás oslovila firma Tradein, s.r.o., Banská Bystrica, ktorá ponúkla vypracovanie 

projektu a vybavenie poskytnutia dotácie na vybudovanie multifunkčného ihriska v obci. 



Spoluúčasť financovania projektu obcou je 5 % z celkovej poskytnutej dotácie, ale medzi 

neoprávnené výdavky patria aj zemné práce. Starosta obce uviedol, že práve zemné práce budú 

dosť vysokou položkou a preto je tento projekt nevýhodný. 

Tibor Zúbek – multifunkčné ihrisko aj tak nie je pre obec prioritou. 

Michal Sestrenek – ihrisko nie je potrebné vybudovať. 

Poslanci prijali uznesenie : 

Uznesenie č. 23/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

berie na vedomie  

vykonanie prieskumu záujmu o optický internet v obci Kľak / tlačené dotazníky do schránok, 

elektronický dotazník na www.klak.sk/ a ponuku na vybudovanie multifunkčného ihriska v 

obci. 

Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 5 

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

 

- Plánované aktivity a podujatia /stavanie mája, Deň Matiek, Majáles, MDD/   

 

Stavanie mája sa uskutoční 30.4.2015 o 19.00 hod.pred budovou kultúrneho domu obec všetko 

zabezpečí. 

 

Deň Matiek – starosta obce informoval, že Deň Matiek a Majáles sa bude konať v jeden deň 

a to 16.mája 2015, vytlačia sa pozvánky a uskutoční sa aj predpredaj vstupeniek. Na deň Matiek 

vystúpia deti a súbor Kľakovianka. Občerstvenie a kvety zabezpečí obec. 

Obec zašle žiadosť o príspevok Coop Jednote Žarnovica – za poskytnuté financie sa nakúpi 

občerstvenie a potraviny na pečenie. 

 

MDD – sa usporiada 31.05.2014 o 14.00 hod. podľa počasia buď v priestoroch športového 

areálu, alebo v sále kultúrneho domu. Organizácia bude ako v roku 2014, usporiadajú sa rôzne 

súťaže pre deti, zabezpečí sa občerstvenie.  

Poslanci jednohlasne súhlasili a prijali uznesenie : 

Uznesenie č. 24/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie  
plánované aktivity a podujatia v obci : stavanie Mája 30.4.2015, Deň Matiek a Majáles 
16.5.2015 a MDD 31.5.2015. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 5 

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

 

11. Interpelácie poslancov OZ a občanov obce:  
Eva Šranková – predniesla pripomienku, že pri rodinnom dome Rudolfa Zúbeka na 

pažiti, parkujú autá tak, že bránia prejazdu iných vozidiel do ulice, preto žiadala starostu 

obce, aby boli na to upozornený a neobmedzovali premávku iných vozidiel. 

Starosta obce – podnet bude riešiť a upozorní Rudolfa Zúbeka na nevhodné parkovanie 

vozidiel. 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Návrh na uznesenie 

             Predložený návrh na uznesenia z rokovania OZ č. 14/2014 – 22/2014  poslanci        

             jednohlasne schválili. 

 

13. Ukončenie zasadnutia :  

Starosta obce ukončil zasadnutie OZ, poďakoval všetkým prítomným za účasť na 

zasadnutí. Ukončenie zasadnutia o 19.00 hod. 

 

 

 

 

 

Ďalej prílohu tejto zápisnice tvoria : pozvánka, prezenčná listina, zoznam uznesení v počte 

a ostatný pracovný materiál. 

 

 

 

 

 

     Overovatelia zápisnice :      

                                               

     Miroslava Vajdová          .................................    

               

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

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         

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

                                                                                                                                         

 Ľuboš Haring, starosta obce 


