
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 28.04.2016 

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 :  

 

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. Návrh VZN č. 1/2016 o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku obce 

Kľak 

5. Interný predpis č. 1/2016 obec.úradu v Kľaku o registratúrnom poriadku 

6. Žiadosť obce Župkov o poskytnutie finan.prostriedkov na 1.polrok 2016 na dieťa 

navštevujúce mimoškolskú činnosť v ZŠ s MŠ Župkov 

7. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce 

k 31.3.2016 

8. Plat 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 

2015 

9. Rôzne : 

- Poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu – obnova 

studničiek v Kľakovskej doline – Združenie obcí Kľak.doliny 

- Plánované aktivity a podujatia  

10. Interpelácie poslancov OZ a občanov obce 

11. Návrh na uznesenia 

12. 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 12 jednohlasne schválili. Za zapisovateľku zasadnutia OZ určil 

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

Ľudmilu Mesiarikovú a Tibora Zúbeka. 
Uznesenie č. 16/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 
program zasadnutia obecného zastupiteľstva 



určuje 
zapisovateľa : Renátu Luptákovú, overovateľov prijatých uznesení a zápisnice : 
Ľudmila Mesiariková, Tibor Zúbek. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 5 
Za : 5   /proti:0, zdržal sa : 0/ 

 

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

plnenia uznesení z 26.02.2016 previedol starosta obce, konštatoval, že boli prijaté 

uznesenia od č. 1 po č. 15/2016, ktoré boli starostom obce podpísané. Uznesenie č. 

3/2016 schvaľovalo plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1.polrok 

2016, uznesenie č. 4/2016 bralo na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra obce za 4.štvrťrok 2015, uznesenie č. 5/2016 bralo na vedomie správu 

hl.kontrolórky obce Kľak o kontrolnej činnosti v roku 2015, uznesenie č. 6/2016 

schválilo plán zasadnutí OZ na rok 2016 a uznesenie č. 7/2016 schválilo plán kultúrnych 

podujatí v obci Kľak na rok 2016. Uznesenie č. 8/2016 schválilo smernicu o finančnej 

kontrole, uznesenie č. 9 a 10/2016 schválilo poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre ZO 

JDS a ZO SZPB – dotácia bola poskytnutá v zmysle prijatých uznesení. Uznesenie č. 

11/2016 – zmluva s Metal Servis Recycling bola uzatvorená – splnené. Uznesenie č. 

12/2016 bralo na vedomie žiadosť obce o prenájom pozemku EKN parc.č. 1482/1 od 

Lesy SR š.p., OZ Žarnovica – zmluva je pripravená na prenájom, ročný poplatok 15 € 

a v prípade možnosti bude zrealizovaný aj odpredaj uvedenej parcely. Uznesenia č. 13 

– 15/2016 brali na vedomie poskytnuté informácie. Všetky uznesenia boli splnené. 
Uznesenie č. 17/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
b e r i e  n a  v e d o m i e 
kontrolu plnenia uznesení č. 1-15/2016 prijatých OZ dňa 26.02.2016 a vyjadrenie 
overovateľov zápisnice z rokovania OZ dňa 26.02.2016. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 5 
Za : 5   /proti:0, zdržal sa : 0/ 

 

4. Návrh VZN č. 1/2016 o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku obce 

Kľak:  predložil starosta obce, ktorý informoval, že v zmysle zmeny zákona č. 

131/2010 o pohrebníctve v znení neskorších zmien a doplnkov bolo vypracované nové 

VZN obce o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku. Obec uzatvorila 

príkaznú zmluvu s pánom Dušanom Reiterom, ktorý bude vykonávať služby v zmysle 

zákona bezodplatne. Prevádzkový poriadok obsahuje podmienky pre evidenciu 

hrobových miest, predpisy pri pochovávaní, nájom hrobových miest a cenník.             

Tibor Zúbek – sa informoval, ako sa budú ukladať urny do hrobov                                                                         

Starosta obce – bude vytvorený urnový háj v mieste, kde je pochovaný Ing. P.Píš, sú 

tam už aj zakreslené urnové hroby. 

Poslanci s návrhom VZN súhlasili a jednohlasne prijali uznesenie : 
Uznesenie č. 18/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

            prerokovalo  

            návrh VZN obce Kľak č.1/2016 o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku 

            sa uznáša 

na vydaní VZN obce Kľak č. 1/2016 o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu 

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



 

 

5. Interný predpis č. 1/2016 obec. úradu v Kľaku o registratúrnom poriadku 
Starosta obce predložil poslancom OZ interný predpis č. 1/2016 o registratúrnom 

poriadku vypracovaný v zmysle zákona č. 266/2015, ktorým sa dopĺňa zákon č. 

395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach. Do registratúrneho poriadku boli 

zapracované zmeny podľa zákona, registratúrny poriadok ukladá obci presne vedenie 

poštovej a e-mailovej komunikácie. Prílohou registratúrneho poriadku je registratúrny 

plán podľa ktorého sa prideľujú spisom znaky hodnoty a lehoty uloženia. 

Poslanci nemali pripomienky k internému predpisu a jednohlasne ho zobrali na vedomie  

          Uznesenie č. 19/2016 
          Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
          berie na vedomie 
           interný predpis č. 1/2016 obecného úradu v Kľaku o registratúrnom poriadku. 

          Všetkých poslancov : 5 
           Prítomných : 5 

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

 

6. Žiadosť obce Župkov o poskytnutie finančných prostriedkov na 1.polrok 2016 na 

dieťa navštevujúce mimoškolskú činnosť v ZŠ s MŠ Župkov 
predložil starosta obce, ktorý informoval, že suma na 1 dieťa je 20 €, počet detí z obce 

navštevujúce mimoškolskú činnosť je 9, takže celková suma príspevku je 180,- €. 

Starosta obce navrhol obci Župkov poskytnúť plnú výšku finančného príspevku. 

Požiadal poslancov o ich vyjadrenia.  

Tibor Zúbek – keď sa odsúhlasili dotácie pre ZO JDS, ZO SZPB, určite je potrebné 

schváliť aj poskytnutie dotácie pre naše deti. 

Michal Sestrenek – súhlasí,  

Starosta obce – uviedol, že deti zo ZŠ s MŠ Župkov s pedagógmi nacvičujú kultúrny 

program, s ktorým vystupujú aj v našej obci 

Nakoľko poslanci nemali žiadne pripomienky a s poskytnutím finančného príspevku v 

plnej výške súhlasili prijali uznesenie : 

          Uznesenie č. 20/2016 
          Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
          schvaľuje  
           poskytnutie finančných prostriedkov na 1. polrok 2016 na dieťa z obce Kľak   

           navštevujúce mimoškolskú činnosť v ZŠ s MŠ Župkov v sume 180,- Eur 
           Všetkých poslancov : 5 
           Prítomných : 5 
            Za : 5                     /proti : 0, zdržal sa : 0/ 

 

7. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a 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 

31.3.2016. Poslanci nemali pripomienky a oznámenie jednohlasne vzali na vedomie. 
 

           Uznesenie č. 21/2016 
           Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
            berie na vedomie 
           oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce k 31.3.2016. 



            Všetkých poslancov : 5 
            Prítomných : 5 

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

 

8. Plat 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 2015 

Pracovníčka obce informovala poslancov OZ o zmene priemernej mesačnej mzdy v 

národnom hospodárstve SR za rok 2015, ktorá je vo výške 883,- € zverejnená 

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

mzda z 1.023,- € na 1.053,- €. Mzda bude doplatená od 1.1.2016.  

Poslanci jednohlasne schválili starostovi obce navýšenie platu o  25 % t.j.263,- €. Plat 

starostu obce od 1.4.2016 schválili poslanci vo výške 1.316,- €. 

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. 22/2016 
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 1.316,-€ /1053,- € + 263 zvýšenie / s platnosťou od 1.4.2016 na úväzok 0,8 – 
týž. 30 h. Doporučuje doplatenie mzdy podľa stanovenej priem.mesačnej mzdy v 
národnom hospodárstve SR za rok 2015 od 1.1.2016. 
Všetkých poslancov : 5 

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

 

9. Rôzne : 

- Poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu – obnova 

studničiek v Kľakovskej doline pre Združenie obcí Kľakovskej doliny 
starosta obce informoval poslancov o poskytnutí dotácie z Environmentálneho fondu, ktorá bola 

poskytnutá na schválený projekt vo výške 6.954 Eur pre Združenie obcí Kľakovskej doliny – 

v každej obci bude zrenovovaná jedna studnička. V obci Kľak bola navrhnutá studnička na 

Beneje lúkach, ktorá sa nachádza v blízkosti náučného chodníka. Pri studničke sa vybudujú aj 

lavičky, a ohnisko slúžiace na posedenie. Pri realizácii obnovy studničky bude vykonaný aj 

rozbor vody. Realizáciu projektu má na starosti starosta obce Horné Hámre Ing. Milan Mokrý 

a Miroslav Seget z Ostrého Grúňa. 

Poslanci jednohlasne vzali na vedomie realizáciu projektu. 

Uznesenie č. 23/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

berie na vedomie 

poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu – obnova studničiek 

v Kľakovskej doline pre Združenie obcí Kľakovskej doliny. 

 

Všetkých poslancov : 5 

Prítomných : 5 

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

 

 

 



- Plánované aktivity a podujatia obce   
Starosta obce uviedol, že prebieha dokončenie prác v kultúrnom dome a bude vykonané veľké 

upratovanie kultúrneho domu. Plánované práce sú : kosenie v obci a vyčistenie odrážok.  Ďalej 

starosta obce informoval, že revitalizácia pamätníka SNP bola ukončená a dotácia vyúčtovaná. 

Ďalej zhodnotil rekonštrukciu sociálnych zariadení a vestibulu : celkové náklady do dnešného 

dňa cca 2.000 Eur a podľa predloženej cenovej ponuky, by rekonštrukcia bola vykonaná 

v hodnote 4.100 eur. 

Plánované podujatia : stavanie mája a Deň Matiek. Na Deň Matiek oslovil Jadranku 

o vystúpenie – cena 350 Eur, zabezpečia si ozvučenie a celý program. Tento rok sa nebudú 

kupovať kvety, spraví sa občerstvenie – káva, koláče, malinovky. 

Poslanci jednohlasne súhlasili a prijali uznesenie : 

Uznesenie č. 24/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie  
plánované aktivity a podujatia v obci : stavanie Mája 30.4.2016 o 18.30 hod., Deň 
Matiek 15.5.2016. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 5 

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

 

10. Interpelácie poslancov OZ a občanov obce:  
Tibor Zúbek – cesta na Megovú je dosť zničená bolo by dobré pozasýpať aspoň jamy. 

Starosta obce – Lesy SR š.p., OZ Žarnovica v tomto období v tej časti neťažia, je 

problém so štrkom. 

Tibor Zúbek – kto má na starosti chodník vedúci na Vtáčnik, je potrebné aj tam vykonať 

úpravu, skaly odstrániť a označiť ho. 

Starosta obce – o úpravu sa stará Slovenský klub turistov. 

Tibor Zúbek – ako prebieha realizácia optickej siete ? 

Starosta obce – povolenia majú vydané, ohlásili drobnú stavbu – nedoložili všetky 

doklady, zatiaľ sa nič nerealizuje. Realizácia teraz prebieha v iných častiach SR. 

 

11. Návrh na uznesenie 

             Predložený návrh na uznesenia z rokovania OZ č. 16/2016 – 24/2016  poslanci        

             jednohlasne schválili. 

 

12. Ukončenie zasadnutia :  

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

zasadnutí. Ukončenie zasadnutia o 19.20 hod. 

 

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

a ostatný pracovný materiál. 

 

 

     Overovatelia zápisnice :      

                                               

     Ľudmila Mesiariková         .................................    

               

     Tibor Zúbek                       .................................                                                        

                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                         

 Ľuboš Haring, starosta obce 


