
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 

7.12.2012 
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, Božena Píšová, Viera Zúbeková 

                -  poslanci obecného zastupiteľstva  

                Anna Prôčková – hlavná kontrolórka obce 

Neprítomní – ospravedlnení: Štefa Muller, Zdenka Supeková – poslanci OZ                                                                                   

Občania : Soňa Zúbeková, Michal Lacko 

 

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. VZN obce Kľak č. 2/2012 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným 

odpadom na území obce Kľak 

5. VZN obce Kľak č. 3/2012 o dani z nehnuteľností na rok 2013 

6. VZN obce Kľak č. 4/2012 o miestnych daniach na rok 2013 

7. VZN obce Kľak č. 5/2012 o podmienkach určovania a vyberania poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2013 

8. Smernica č. 1/2012 o finančnej kontrole a vnútornom audite 

9. Použitie rezervného fondu obce 

10. Úprava programového rozpočtu obce na rok 2012 

11. Stanovisko hlavného kontrolóra k progr. rozpočtu obce na roky 2013-2015 

12. Programový, finančný rozpočet obce Kľak na roky 2013-2015 

13. Rôzne : 

- Silvester 2012 

- Informácia o spomienkovom zhromaždení, ktoré sa uskutoční 20.1.2013 

- Aktivity obce 

14. Interpelácie poslancov OZ a občanov obce 

15. Návrh na uznesenia 

16. 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, že 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 predložil poslancom OZ návrh programu zasadnutia  a požiadal ich 

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

rokovania  OZ jednohlasne schválili v počte bodov 16. Za zapisovateľku zasadnutia 



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

uznesení : Božena Píšová a Beata Adamová. 
Uznesenie č. 70/2011 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 
program zasadnutia obecného zastupiteľstva 
určuje 
zapisovateľa : Renátu Luptákovú, overovateľov prijatých uznesení a zápisnice : 
Božena Píšová, Beata Adamová. 
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, že boli prijaté uznesenia od č. 

60 po č. 69/2012, ktoré boli starostom obce podpísané. Uznesenie 63/2012 – bralo na 

vedomie žiadosť Ondreja Zúbeka, Kľak č. 59 o odkúpenie obec.pozemku EKN parc.č. 

1801/7. Pri zameraní predmetného pozemku bolo zistené, že pozemok v časti 

oplotenia nie je vo vlastníctve obce, ale vo vlastníctve Ondreja Zúbeka a z toho 

dôvodu uznesenie č. 63/2012 sa ruší. 

Uznesenie č. 64/2012 - neschválilo žiadosť o splátkový kalendár na odkúpenie 

pozemkov CKN par.č.356/26, 356/28 vo vlastníctve obce pre Zuzanu Haringovú 

a Moniku Kopeckú. Starosta obce informoval, že osobne ho navštívili a požiadali 

o vyhotovenie kúpnej zmluvy, nakoľko kúpnu sumu uhradia jednorázovo ihneď pri 

podpise kúpnej zmluvy.  

Ostatné uznesenia brali na vedomie záznam z vykonanej kontroly, zoznam neplatičov 

daní a poplatkov, vyhodnotenie hodovej zábavy, usporiadanie kultúrneho podujatia 

k mesiacu úcty starším, určovali ústrednú a dielčiu inventarizačnú komisiu a 

neplatičom zaslať výzvy. 
Uznesenie č. 71/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
b e r i e  n a  v e d o m i e 
kontrolu plnenia uznesení č. 60-69/2012 prijatých OZ dňa 25.10.2012 a vyjadrenie 
overovateľov zápisnice z rokovania OZ dňa 25.10.2012. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 3 
Za : 3   /proti:0, zdržal sa : 0/ 
Uznesenie č. 72/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
ruší 
uznesenie č. 63/2012 prijaté na zasadnutí OZ dňa 25.10.2012. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 3 
Za : 3   /proti:0, zdržal sa : 0/ 

 

4. VZN obce Kľak č. 2/2012 o nakladaní s komun.odpadom a drobným stavebným 

odpadom:  návrh VZN predložil starosta obce, ktorý uviedol, že týmto VZN sú 

upravené podmienky o nakladaní s komunálnym odpadom a drob.staveb.odpadom, 

najmä spôsob zberu, zhromažďovania, prepravy a zneškodňovania KO, spôsob 

separovaného zberu jednotlivých zložiek KO vrátane obalov, spôsob nakladania 

s DSO a elektroodpadom na území obce Kľak. Obec oslovila firma ENVI-PAK a.s., 

Bratislava, ktorá ponúkla spoluprácu na podporu prevádzky miestneho integrovaného 



systému separovaného zberu komunálnych odpadov. Firma vykoná v obci prieskum, 

zhodnotia zozbieraný separovaný odpad /prevážia zložky/. Na základe zmluvy 

a vykonaného prieskumu poskytnú obci príspevok na nákup vriec, alebo kuka 

/použitie len v oblasti separácie/. Ďalej starosta obce informoval, že zmluvy 

s Mestským podnikom služieb Žarnovica ešte nie je podpísaná pokúsi sa s nimi ešte 

rokovať o výhodnejších podmienkach. Starosta obce požiadal poslancov o ich 

vyjadrenia. Nakoľko poslanci OZ nemali žiadne pripomienky, VZN obce Kľak č. 

2/2012 o nakladní s komun.odpadom a drobným stav.odpadom jednohlasne schválili.  
Uznesenie č. 73/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
prerokovalo 

návrh VZN obce Kľak č. 2/2012  o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným 

stavebným odpadom na území obce Kľak 

sa uznáša 

na vydaní VZN obce Kľak č. 2/2012  o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným 

stavebným odpadom na území obce Kľak 

ukladá 

starostovi obce vyvesenie vydaného znenia VZN obce Kľak č. 2/2012  na úradnej 

tabuli obce 10.12.2012. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 3 
Za : 3   /proti:0, zdržal sa : 0/ 

 

5. VZN obce Kľak č. 3/2012 o dani z nehnuteľností na rok 2013 :  
Návrh VZN č. 3/2012 a sadzieb predložil starosta obce. Novelou zákona o miestnych 

daniach sa výrazne znížil násobok sadzby dane z pozemkov, čo spôsobilo hrubý zásah 

do financovania obcí. Ďalej starosta obce uviedol, že podielové dane budú obciam 

v roku 2013 krátené zhruba o 5% až 6 %, takže dôjde k poklesu príjmov. Pri určitom 

navýšení sadzby dane z pozemkov pre občanov napr. na 0,4%  alebo 0,5%  dôjde 

zároveň k navýšeniu sadzby dane z lesných pozemkov, čím môže byť chýbajúci 

príjem obce vykrytý. Daň zo stavieb by zostala nezmenená až na sadzbu dane 

z pozemkov na podnikanie, ktorá bude znížená v zmysle zákona ako desaťnásobok 

najnižšej sadzby čo predstavuje sumu 0,33 €/m².  Zníženie dane navrhuje ponechať:  

pre rok 2013 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. 

Starosta obce požiadal poslancov o ich vyjadrenia a návrhy. 

Boženka Píšová – navrhla sadzbu dane z pozemkov zvýšiť občanom na 0,5 %/všetky 

druhy/, čím sadzba dane z lesných pozemkov bude 2,5 %. Obec musí chýbajúce 

financie niekde získať. 

Beata Adamová súhlasila s návrhom poslankyne Boženky Píšovej. 

Viera Zúbeková – návrhla sadzbu zvýšiť na 0,5% pre všetky druhy pozemkov a 2,5 % 

sadzbu dane na lesné pozemky. Poslanci jednohlasne schválili sadzbu dane 

z pozemkov  pre všetky druhy 0,5 % , lesné pozemky sadzbu dane 2,5 %, navrhnutú 

úpravu dane zo stavieb a oslobodenie. 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne s návrhom VZN č. 3/2012 súhlasilo. 
Uznesenie č. 74/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

prerokovalo  

návrh VZN obce Kľak č. 3/2012 o miestnej dani z nehnuteľnosti na rok 2013 

sa uznáša  



na vydaní VZN obce Kľak č. 3/2012 o miestnej dani z nehnuteľnosti na rok 2013 

ukladá 

starostovi obce vyvesenie vydaného znenia VZN obce Kľak č. 3/2012 na úradnej 

tabuli obce 10.12.2012. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 3 
Za : 3    /proti:0, zdržal sa: 0/ 

 

6. VZN obce Kľak č. 4/2012 o miestnych daniach na rok 2013 : Starosta obce 

predložil poslancom OZ návrh VZN č. 4/2012, pričom uviedol, že sadzby v tomto 

VZN navrhuje ponechať rovnaké aké boli v roku 2012 až na daň za psa, kde sadzba 

dane za každého psa je 4,-€ a aj za každého ďalšieho psa je 4,-€. 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. 75/2012 

Obecné zastupiteľstvo v Kľaku  

prerokovalo  

návrh VZN obce Kľak č. 4/2012 o miestnych daniach na rok 2013 

sa uznáša 

na vydaní VZN obce Kľak č. 4/2012 o miestnych daniach na rok 2013 

ukladá  

starostovi obce vyvesenie vydaného znenia VZN obce Kľak č. 4/2012 na úradnej 

tabuli obce 10.12.2012. 
           Všetkých poslancov : 5 
            Prítomných : 3 

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

 

7. VZN obce Kľak č. 5/2012 o podmienkach určovania a vyberania poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2013 :  

Starosta obce predložil poslancom OZ návrh VZN č. 5/2012, pričom uviedol, že 

sadzba poplatku je v návrhu uvedená ako aj v roku 2012 t.j. : výška poplatku za 

komunálny odpad a drobný stavebný odpad  0,03429 eur za osobu a kalendárny deň, 

čo na rok 2013 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. Obec sa nachádza v strate 

zhruba 943,-€. Starosta obce požiadal poslancov OZ o ich vyjadrenia a návrhy : 

Bea Adamová – nakoľko bola zvýšená sadzba dane z pozemkov navrhla poplatok za 

komunálne odpady a drob.stav.odpady nezvyšovať 

Boženka Píšová – tiež nesúhlasila so zvýšením poplatku 

Viera Zúbeková – navrhla poplatky nezvyšovať. 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne prijalo uznesenie :         
Uznesenie č. 76/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

prerokovalo  

návrh VZN obce Kľak č. 5/2012 o podmienkach určovania a vyberania poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2013 

sa uznáša 

na vydaní VZN obce Kľak č. 5/2012 o podmienkach určovania a vyberania poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2013 



ukladá  

starostovi obce vyvesenie vydaného znenia VZN obce Kľak č. 5/2012 na úradnej 

tabuli obce 10.12.2012. 
            Všetkých poslancov : 5 
            Prítomných : 3 

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

 

8. Smernica č. 1/2012 o finančnej kontrole a vnútornom audite 

Smernicu o finančnej kontrole a vnútornom audite predložila pracovníčka obce Renáta 

Luptáková, ktorá vysvetlila, že predkladaná smernica je vypracovaná v zmysle zákona 

o finančnej kontrole a určuje podmienky výkonu finančnej kontroly dokladov, určenia 

predbežnej a následnej kontroly. Nakoľko poslanci OZ nemali žiadne pripomienky 

k predloženej smernici č. 1/2012 jednohlasne ju schválili a prijali : 

Uznesenie č. 77/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 

smernicu č. 1/2012 o finančnej kontrole a vnútornom audite. 
Všetkých poslancov : 5 

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

 

9. Použitie rezervného fondu obce 

Starosta obce informoval poslancov o použití finančných prostriedkov z rezervného fondu 

obce na nákup radlice vo výške 2.140,- Eur, čo bolo nevyhnutné z dôvodu veľkého množstva 

snehu a potrebnej vykonávanej údržby – odhrnu snehu v obci. Na nákup radlice 

s príslušenstvom bol vykonaný prieskum trhu a vybraná najlacnejšia ponuka. Firma z Bojnej 

vyrobila presne radlicu na mieru podľa potreby. 

Poslanci nemali žiadne pripomienky a jednohlasne súhlasili s použitím rezervného fondu obce 

na nákup radlice vo výške 2.140,-€. 

Uznesenie č. 78/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje  

prevod a použitie finančných prostriedkov v roku 2012 v sume 2.140,- € z rezervného 

fondu obce na nákup pluhu na traktor. 
Všetkých poslancov : 5 

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

 

10. Úprava programového, finančného rozpočtu obce Kľak na rok 2012  
Starosta obce požiadal pracovníčku obce o predloženie návrhu úpravy rozpočtu obce. 

Pracovníčka obce Renáta Luptáková predložila návrh úpravy nasledovne : uviedla 

poslancom finančnú zmenu na jednotlivých položkách v príjmovej a výdavkovej časti 

rozpočtu, v úprave došlo k presunu financií medzi jednotlivými príjmovými 

a výdavkovými položkami bežného rozpočtu na základe doloženého rozpočtového 

opatrenia. Bežné príjmy – 74.214,-€, bežné výdavky – 79.914,- €, kapitálové príjmy – 

príjem z predaja kap.aktív : 396,-€, kapitálové výdavky – 4.580,-€, finančné operácie 

– 9.884,-€. 

Poslanci OZ nemali k navrhnutej úprave rozpočtu žiadne pripomienky a jednohlasne 

ju schválili. 
Uznesenie č. 79/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 



zmenu programového rozpočtu obce na rok 2012 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 v príjmovej a výdavkovej 

časti bežného rozpočtu medzi jednotlivými položkami, finančné operácie, kapitálové 

výdavky na základe prijatého rozpočtového opatrenia nasledovne : 

- bežné príjmy 74.214 € 

- bežné výdavky 79.914 € 

- kapitálové príjmy 396 € 

- kapitálové výdavky 4.580 € 

- finančné operácie príjmové  9.884 € 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 3 
Za : 3      /proti : 0, zdržal sa : 0/ 

 

11. Stanovisko hlavného kontrolóra k finan. a progr.rozpočtu obce na r.2013-2015 

            Kontrolórka obce Anna Prôčková predniesla správu – stanovisko kontrolóra k návrhu    

finančného rozpočtu na rok 2013, ktorý je záväzný a k návrhu programového rozpočtu 

na roky 2014 – 2015, ktorý je výhľadový.Poslanci OZ obdržali k bodu programu 

písomný materiál. Poslanci nemali žiadne pripomienky. Obecné zastupiteľstvo 

jednohlasne prijalo 
Uznesenie č. 80/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie  

stanovisko hlavného kontrolóra obce k programového rozpočtu obce Kľak na roky 

2013-2015.  
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 3 
Za : 3      /proti : 0, zdržal sa : 0/ 

 

12. Programový, finančný rozpočet obce Kľak na roky 2013-2015 :  
Informovala pracovníčka obce p. Luptáková. Rozpočet fin. prostriedkov na rok 2013 

sa pripravil podľa skutočnosti roku 2012. Programový rozpočet na roky 2013-2015 je 

totožný s finančným rozpočtom a je spracovaný do 5 programov.. Bežný finančný 

rozpočet obce je plánovaný ako vyrovnaný v časti príjmovej i výdavkovej vo výške 

76.750,- eur. Kapitálový rozpočet obec neplánuje. Rozpočet je plánovaný ako záväzný 

na rok 2013 a s výhľadom na roky 2014 a 2015. 

Poslanci OZ obdržali k bodu programu písomný materiál. Obecné zastupiteľstvo 

jednohlasne prijalo Uznesenie č. 81/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje  

rozpočet obce na rok 2013 nasledovne: bežné príjmy – 76.750 €, bežné výdavky – 

76.750 € ako aj nasledovné použitie finančných prostriedkov podľa jednotlivých 

oddielov, skupín tried, položiek a podpoložiek tak ako je uvedené v prílohe tohto 

uznesenia 

programový rozpočet na roky 2013-2015, ktorý je totožný s finančným rozpočtom 

a je rozpracovaný do 5 programov, obsahuje predpokladaný rozpočet na roky 2014 

a 2015, ktorý je informatívny, nie záväzný. Programy sa členia : identifikácia 

programu, realizátor programu, rozpočet v eurách. Programový rozpočet je prílohou 

uznesenia. 
            Všetkých poslancov : 5 
            Prítomných : 3 

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



13. Rôzne : 

- Silvester 2012 

Starosta obce informoval poslancov, že občerstvenie na Silvestra je zabezpečené/víno 

zostalo z hodovej zábavy/, ohňostroj bude zakúpený, začiatok by bol 31.12.2012 od 

22.00 hod. pri stromčeku na dedine a v kultúrnom dome bude hrať hudba. 
           Uznesenie č. 82/2012 
            Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
            berie na vedomie 
            usporiadanie Silvestra v obci Kľak – zakúpenie pyrotechniky a občerstvenia. 

Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 3 

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

 

- Informácia o konaní spomienkového zhromaždenia v 1/2013 

Starosta obce informoval, že na základe rozhovoru so starostkou obce Ostrý Grúň sa rozhodli 

pozvať na spomienkové zhromaždenie viaceré politické strany. Pozvánky sú už vyhotovené 

a Obec Ostrý Grúň ich zasiela podľa vypracovného zoznamu. Bližšia organizácia a priebeh 

bude dojednaní na stretnutí začiatkom januára 2013. SZPB prisľúbili, že zabezpečia hudbu na 

spomienkové zhromaždenie. Občerstvenie sa bude konať tak ako každý rok v Dopraváriku 

v obci O.Grúň a náklady budú prerozdelené medzi obe obce.  

            Uznesenie č. 83/2012 
            Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
            berie na vedomie 
            informáciu o spomienkovom zhromaždení, ktoré sa uskutoční 20.1.2013. 

Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 3 
Za : 3      /proti : 0, zdržal sa : 0/ 

 

- Aktivity obce 

Starosta obce informoval, že obci bola doručená odpoveď od predsedu vlády SR-Róberta Fica 

na základe podanej žiadosti o finančnú pomoc pri rekonštrukcii sociálnych zariadení 

v kultúrnom dome z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR o neposkytnutí finančnej dotácie. 

Ďalej uviedol, že sa vyhotovila klienka na odpad. Zabezpečuje sa pravidelne zimný odhrn 

komunikácií a následne ich posyp. 

Starosta obce navrhol poslancom obecného zastupiteľstva vyhlásiť finančnú zbierku na pomoc 

rodine Vajdovej pre ich ťažko chorého syna Mirka, bytom Kľak č. 27. 

Boženka Píšová – navrhla, aby poslanci osobne obišli obec a vykonali zbierku. Ďalej navrhla 

pripraviť letáky o konanej sa zbierke. 

Poslanci jednohlasne schválili vykonať finančnú zbierku pre rodinu Vajdovú, Kľak č. 27.  

            Uznesenie č. 84/2012 
            Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
            berie na vedomie 
            aktivity obce. 

Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 3 
Za : 3      /proti : 0, zdržal sa : 0/ 

 

Uznesenie č. 85/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
vyhlasuje  

verejnú finančnú zbierku na pomoc rodine Vajdovej pre syna Mirka, Kľak č. 27, 

financie sa budú zbierať v hotovosti na Obecnom úrade v Kľaku, zbierka potrvá do 

28.2.2013.  
Všetkých poslancov : 5 



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

 

14. Interpelácie poslancov OZ a občanov obce:  
Starosta obce na základe predloženej informácie v bode č.4 o firme ENVI-PAK a.s., 

Bratislava, ktorá ponúkla spoluprácu na podporu prevádzky miestneho integrovaného 

systému separovaného zberu komunálnych odpadov – požiadal poslancov o ich 

vyjadrenia k uzatvoreniu zmluvy s uvedenou firmou. Firma vykoná v obci prieskum, 

zhodnotia zozbieraný separovaný odpad /prevážia zložky/. Na základe zmluvy 

a vykonaného prieskumu poskytnú obci príspevok na nákup vriec, alebo kuka 

/použitie len v oblasti separácie/. 

Boženka Píšová – súhlasila zmluvu podpísať, pre obec je výhodná spolupráca s takou 

firmou a budeme mať z toho aj finančný príspevok. 

Beata Adamová – súhlasila s podpísaním zmluvy s firmou ENVI-PAK  a.s. 

Viera Zúbeková – pre obec je výhodné takúto zmluvu uzatvoriť. 
Uznesenie č. 86/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje   

uzatvoriť zmluvu o spolupráci s ENVI-PAK, a.s., Galvaniho 7/B, Bratislava na 

podporu prevádzky integrovaných systémov separovaného zberu komunálnych 

odpadov v riadiacej pôsobnosti samosprávneho celku, prostredníctvom ktorých sa na 

území realizuje zber odpadov z obalov od spotrebiteľa.  
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 3 
Za : 3      /proti : 0, zdržal sa : 0/ 

 

15. Návrh na uznesenie 

             Predložený návrh na uznesenia z rokovania OZ č. 70/2012 – 86/2012 poslanci        

             jednohlasne schválili. 

 

16. 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 :                                                       

 

 

     Božena Píšová        .................................                   

 

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

 

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

                                                                                                            Ľuboš Haring 

                                                                                                             starosta obce 


