
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 

28.02.2013 
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, Boţena Píšová, Viera Zúbeková, Zdenka Supeková 

                -  poslanci obecného zastupiteľstva  

                Anna Prôčková – hlavná kontrolórka obce 

Neprítomní – ospravedlnení: Štefa Muller – poslanec OZ                                                                                   

Občania : Soňa Zúbeková 

 

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. Záznam z vykonanej kontroly za IV.štvrťrok 2012 

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1.polrok 2013 

6. Inventarizácia majetku obce k 31.12.2012 

7. Ţiadosť obce Ţupkov o poskytnutie dotácie na ţiakov navštevujúcich Centrum 

voľného času 

8. Ţiadosť mesta Ţarnovica o poskytnutie dotácie na ţiakov navštevujúcich Centrum 

voľného času 

9. Informácia o pôsobiacej oblastnej organizácii cestovného ruchu GRANVIA-

SLOVAKIA, so sídlom Mestský úrad Ţarnovica, Námestie SNP 33 

10. Rôzne : 

- Zhodnotenie spomienkového zhromaţdenia konaného 20.1.2013 

- Zhodnotenie 2.ročníka obecnej Kľakovskej zabíjačky konanej dňa 9.2.2013 

- Aktivity obce 

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, kontrolórku obce a občanov 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, program doplnil 

o 2 body starosta obce, vkladá sa za bod 9  bod 10: plán zasadnutí OZ na rok 2013, 

a bod 11: prijatie dotácie z Ministerstva financií na 5 % zvýšenie platov 

pedagogických zamestnancov v školstve. Poslanci nemali pripomienky k doplneniu 



programu a predloţený program v počte bodov 15 jednohlasne schválili. Za 

zapisovateľku zasadnutia OZ určil starosta obce Renátu Luptákovú a za overovateľov 

zápisnice a prijatých uznesení : Zdenka Supeková a Viera Zúbeková. 
Uznesenie č. 1/2013 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 
program zasadnutia obecného zastupiteľstva 
určuje 
zapisovateľa : Renátu Luptákovú, overovateľov prijatých uznesení a zápisnice : 
Zdenka Supeková, 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 boli prijaté uznesenia od č. 

70 po č. 86/2012, ktoré boli starostom obce podpísané. Uznesenie č. 72/2012 rušilo 

uznesenie č. 63/2012 z 25.10.2012. Uznesenia č. 73, 74, 75, 76, 77/2012 sa uznášali na 

vydaní VZN o miestnych daniach, o kom.odpade, o nakladaní s KO a schvaľovalo 

smernicu č.1/2012. Uznesenie č. 78/2012 schvaľovalo pouţitie rezer.fondu obce. 

Uznesenie č. 79 schválilo zmenu rozpočtu obce na rok 2012 a uznesenie č. 81 

schválilo rozpočet obce na roky 2013-2015. Ostatné uznesenia brali na vedomie 

usporiadanie akcií v obci a aktivity obce. Uznesením č. 85/2012 bola vyhlásení 

verejná finančná zbierka pre Mirka Vajdu – starosta obce informoval, ţe zbierka 

prebiehala do 28.02.2013 a celkom bolo vyzbierané 730,- Eur. Uznesenie č. 86/2012 

schválilo uzatvorenie zmluvy s ENVI-PAK, Bratislava na podporu prevádzky systému 

separ.zberu – zmluva bola podpísaná. 
Uznesenie č. 2/2013 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
b e r i e  n a  v e d o m i e 
kontrolu plnenia uznesení č. 70-86/2012 prijatých OZ dňa 07.12.2012 a vyjadrenie 
overovateľov zápisnice z rokovania OZ dňa 07.12.2012. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 4 
Za : 4   /proti:0, zdržal sa : 0/ 

 

4. Záznam z vykonanej kontroly hlav.kontrolóra obce za 4.štvrťrok 2012 :  

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  2012. 
Uznesenie č. 3/2013 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie 
záznam z vykonanej kontroly za IV.štvrťrok 2012. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 4 
Za : 4   /proti:0, zdržal sa : 0/ 
 
 
 
 

 



5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1.polrok 2013 
Plán kontrolnej činosti na 1.polrok 2013 predloţila kontrolórka obce, ktorá 

vymenovala presné oblasti a doklady, ktoré budú kontrolované v 1.polroku 2013. 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. 4/2013 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 

plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1.polrok 2013. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 4 
Za : 4    /proti:0, zdržal sa: 0/ 

 

6. Inventarizácia majetku obce k 31.12.2012 
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 Beata Adamová 

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

poslanci OZ nemali k inventarizácii majetku k 31.12.2012 ţiadne 

pripomienky jednohlasne ju vzali na vedomie. 

 
           Uznesenie č. 5/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Kľaku  

berie na vedomie  

inventarizačný zápis č. 1/2012 z vykonanej inventarizácie majetku obce k 31.12.2012. 
           Všetkých poslancov : 5 
            Prítomných : 4 

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

 

7. Žiadosť obce Župkov o poskytnutie dotácie na žiakov navštevujúcich Centrum 

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

ţiakov navštevujúcich krúţky v Centre voľného času v Ţupkove. Uviedol, ţe výška 

dotácie je 62,70  € na 1 ţiaka/rok – 10 mesiacov. Počet ţiakov z obce Kľak je 14. Po 

kontrole zoznamu bolo zistené, ţe uvádzajú 2 ţiakov, ktorí nemajú v obci Kľak trvalý 

pobyt a uvádzajú ţiaka z obce, ktorý je dlhodobo chorý a nenavštevuje Centrum. 

Starosta obce poţiadal poslancov o ich vyjadrenia : 

Boţenka Píšová – súhlasila s poskytnutím dotácie, ale len na ţiakov s trvalých 

pobytom v obci a reálne navštevujúcich Centrum, je dobré keď deti trávia svoj voľný 

čas návštevovaním krúţkov. 

Beata Adamová – doporučila upraviť počet ţiakov podľa skutočného stavu a trvale 

bývajúcich a dotáciu zaslať do obce Ţupkov. 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne prijalo uznesenie :         
Uznesenie č. 6/2013 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

schvaľuje  



poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie na ţiakov s trvalým pobytom 

v obci Kľak a reálne navštevujúcich krúţky v Centre voľného času Ţupkov v roku 

2013 vo výške 62,70 €/ţiak/rok,  

poveruje 

starostu obce k podpisu dohody o poskytovaní finančných prostriedkov v zmysle zák. 

369/1990 Z.z. a 583/2004 Z.z. medzi obcou Kľak a obcou Ţupkov zastúpenú 

starostom obce Ing. Jánom Tomášom. 
            Všetkých poslancov : 5 
            Prítomných : 4 

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

 

8. Žiadosť mesta Žarnovica o poskytnutie dotácie na žiakov navštevujúcich Centrum 

voľného času 

Starosta obce predloţil poslancom OZ ţiadosť z mesta Ţarnovica o poskytnutie 

dotácie na ţiaka navštevujúceho krúţky v Centre voľného času v Ţarnovici. Uviedol, 

ţe výška dotácie je 62,45  € na 1 ţiaka/rok – 10 mesiacov. Počet ţiakov z obce Kľak je 

1. Poţiadal poslancov o ich vyjadrenia : 

Poslanci jednohlasne súhlasili s poskytnutím dotácie – jednorázovo na celý rok v sume 

62,45 € na 1 ţiaka. Prijali uznesenie : 
 
Uznesenie č. 7/2013 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

schvaľuje  

poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie v zmysle podanej ţiadosti mesta 

Ţarnovica zastúpeného primátorom mesta Kamilom Dankom  na ţiakov s trvalým 

pobytom v obci Kľak a reálne navštevujúcich krúţky v Centre voľného času 

Ţarnovica, Nám. SNP 24 v roku 2013 vo výške 62,45 €/ţiak/rok.  
Všetkých poslancov : 5 

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

 

9. Informácia o pôsobiacej oblastnej organizácii cestovného ruchu GRANVIA-

SLOVAKIA, so sídlom Mestský úrad Žarnovica, Námestie SNP 33 

Starosta obce informoval poslancov o pôsobení organizácii GRANVIA SLOVAKIA, ktorá 

pôsobí v oblasti cestovného ruchu, zakladateľmi sú mestá Ţarnovica a Nová Baňa. Členmi 

v tejto organizácii sú aj okolité obce O. Grúň, Ţupkov, Horné Hámre, SKI-BLANC Ostrý 

Grúň. Starosta uviedol, ţe aj našu obec oslovili o vstup do tejto organizácie. Cieľom tejto 

organizácie je celkový rozvoj cestovného ruchu v tomto regióne konkrétne v našom prípade sa 

môţe jednať o zviditeľnenie a rozvoj turistiky na Vtáčnik. Súčasťou tejto organizácie je aj 

Krajská rozvojová organizácia, kde pôsobí pán Peter Sárinec. Starosta obce ďalej informoval, 

ţe vstupný poplatok je 100,- € a členský poplatok bude počítaný podľa počtu obyvateľov. 

Boţenka Píšová – jednohlasne súhlasí so vstupom obce do takejto organizácie, v našej obci je 

určite potrebné podporiť cestovný ruch. Moţno bude jednoduchšie zabezpečiť aj vybudovanie 

kvalitejších komunikácií vedúcich do tejto oblasti, respektíve opravu existujúcich veľkých 

výtlkov. 

Beata Adamová – súhlasila so vstupom do organizácie GRANVIA SLOVAKIA, vidí v tom 

veľké výhody. 

Zdenka Supeková – vstup do organizácie cestovného ruchu je pre obec prospešný. 

 

 

 

 



Viera Zúbeková – jednohlasne súhlasila so vsupom a členstvom v organizácii pre rozvoj 

cestovného ruchu. 

Poslanci jednohlasne prijali nasledovné uznesenia : 

 

Uznesenie č. 8/2013 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie 

informáciu o pôsobiacej oblastnej organizácii cestovného ruchu GRANVIA – 

SLOVAKIA, so sídlom Mestský úrad Ţarnovica, Námestie SNP 33. 
Všetkých poslancov : 5 

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

 

Uznesenie č. 9/2013 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

schvaľuje 

-členstvo  obce Kľak v oblastnej organizácii cestovného ruchu s názvom „GRANVIA-

SLOVAKIA“ so Sídlom Námestie  SNP 33, 966 81 ŢARNOVICA, 

-návrh Stanov oblastnej  organizácie cestovného ruchu zaloţenej podľa zákona  číslo 

91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu, s názvom „GRANVIA-SLOVAKIA“ so 

Sídlom Námestie  SNP 33, 966 81 ŢARNOVICA, v predloţenom znení, 

-vloţenie vstupného členského príspevku za obec Kľak do oblastnej organizácie 

cestovného ruchu s názvom „GRANVIA-SLOVAKIA“ so Sídlom Námestie  SNP 33, 

966 81 ŢARNOVICA, vo výške 100,00 €, v rámci rozpočtu obce, 

poveruje 

-starostu obce Kľak k podpisu spoločenskej zmluvy   potrebnej pre vstup do oblastnej 

organizácie cestovného ruchu „GRANVIA- SLOVAKIA“ so Sídlom Námestie  SNP 

33, 966 81 ŢARNOVICA, 

-starostu obce Kľak k zastupovaniu obce v  orgánoch  oblastnej organizácie  

cestovného ruchu „GRANVIA - SLOVAKIA“ so sídlom Námestie  SNP 33, 966 81 

ŢARNOVICA, s riadnym hlasovacím právom. 
Všetkých poslancov : 5 

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

 

10. Plán zasadnutí OZ 
Starosta obce predloţil poslancom OZ návrh plánu zasadnutí na rok 2013. Poţiadal 

poslancov OZ o ich vyjadrenia a návrhy : na základe pripomienky bol návrh termínu 

13.12. opravený na 12.12.2013, s ostatnými termínmi poslanci jednohlasne súhlasili 

a prijali uznesenie :  
Uznesenie č. 10/2013 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje  

plán zasadnutí obecného zastupiteľstva obce na rok 2013.  
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 4 
Za : 4      /proti : 0, zdrţal sa : 0/ 

 

11. Prijatie dotácie z Ministerstva financií na 5 % zvýšenie platu pedagogických 

zamestnancov 

Starosta obce oznámil poslancom OZ, ţe na základe uznesenia vlády bola 

Ministerstvom financií SR pridelená a zaslaná dotácia obci vo výške 46,- € na 



zvýšenie platov pedagogických zamestnancov. Po informovaní sa na Ministerstve 

financií nám bolo doporučené nakoľko sa v obci nenachádza ţiadne školské zariadenie 

poskytnutú dotáciu presunúť najbliţšej škole v obvode – čo je u náš ZŠ s MŠ Ţupkov. 

Poslanci jednohlasne súhlasili s presunom poskytnutej dotácie obci Ţupkov pre ZŠ 

s MŠ v Ţupkove. 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne prijalo 
Uznesenie č. 11/2013 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie  

prijatú dotáciu z Ministerstva financií SR vo výške 46,- € na zvýšenie platov 

zamestnancov regionálneho školstva 

schvaľuje 

dotáciu odviesť obci Ţupkov pre Základnú školu s matrskou školou Ţupkov. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 4 
Za : 4      /proti : 0, zdrţal sa : 0/ 

 

12. Rôzne : 

- Zhodnotenie spomienkového zhromaždenia konaného 20.1.2013 
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. 12/2013 
            Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
            berie na vedomie  

zhodnotenie spomienkového zhromaţdenia konaného 20.1.2013.  
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 4 

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

 

- Zhodnotenie 2.ročníka obecnej Kľakovskej zabíjačky konanej dňa 9.2.2013 
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. 13/2013 
            Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
            berie na vedomie  

zhodnotenie 2.ročníka obecnej Kľakovskej zabíjačky konanej dňa 9.2.2013.  
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 4 
Za : 4      /proti : 0, zdrţal sa : 0/ 

 

- Aktivity obce 

Starosta obce informoval, ţe prebieha príprava a údrţba vlečky za traktor - nátery, úpravy 

z dôvodu jej prihlásenia a vybavenia technického preukazu. Pravdepodobne bude potrebné 

vlečku previesť do Ţiaru nad Hronom. Ďalej informoval, ţe ku sviatku MDŢ budú vyhotovené 

blahopriania na karte pre všetky ţeny. Karty sa dajú vyhotoviť vo firme Mistro v Ostrom 

Grúni. Najbliţšie sa plánuje kultúrny program usporiadať ku dňu Matiek. Starosta obce 

uviedol, ţe finančná zbierka pre Mirka Vajdu bola ukončená a vyzbieraná suma vo výške 

730,- Eur bude odovzdaná rodine Vajdovej. 

Viera Zúbeková - sa informovala akým spôsobom sa odovzdá fin.zbierka či osobne, alebo 

prevodom na bankový účet. 



Starosta obce uviedol, ţe zbierka bude osobne odovzdaná do rúk rodičov Mirka Vajdu, termín 

odovzdania bude ešte upresnený. 

 

            Uznesenie č. 14/2013 
            Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
            berie na vedomie 
            aktivity obce. 

Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 4 
Za : 4      /proti : 0, zdrţal sa : 0/ 

 

Uznesenie č. 15/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
doporučuje  

odovzdať zrealizovanú verejnú finančnú zbierku vo výške 730,- € rodine Vajdovej 

v hotovosti, osobne do vlastných rúk manţelom Jurajovi a Miroslave Vajdovej.  
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 4 
Za : 4      /proti : 0, zdrţal sa : 0/ 

 

13. Interpelácie poslancov OZ a občanov obce:  
Beata Adamová – navrhla vyhlásiť zbierku aj pre pani Jolanu Zúbekovú, bytom Kľak 

č. 146. 

Boţenka Píšová – nesúhlasila s vyhlásení zbierky nakoľko namietala, ţe občania 

nebudú chcieť a môcť stále prispievať na finančné zbierky, pre dieťa je to ojedinelý 

prípad. 

Zdenka Supeková – jednohlasne nesúhlasila vyhlásiť zbierku, nakoľko uvedená osoba 

sa nezodpovedne stavia ku svojmu zdraviu. 

 

14. Návrh na uznesenie 

             Predloţený návrh na uznesenia z rokovania OZ č. 1/2013 – 15/2013  poslanci        

             jednohlasne schválili. 

 

15. 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 :                                                       

 

 

     Zdenka Supeková        .................................                   

 

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

 

 

 

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

                                                                                                            Ľuboš Haring 

                                                                                                             starosta obce 


