
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 

13.12.2013 
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, Božena Píšová, Štefan Muller, Zdenka Supeková,Viera Zúbeková 

                -  poslanci obecného zastupiteľstva  

Neprítomní – ospravedlnení: Anna Prôčková – kontrolórka obce                                                                                

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. VZN obce Kľak č. 4/2013 o dani z nehnuteľností na rok 2014 

5. VZN obce Kľak č. 5/2013 o miestnych daniach na rok 2014 

6. VZN obce Kľak č. 6/2013 o podmienkach určovania a vyberania poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2014 

7. Úprava programového rozpočtu obce na rok 2013 

8. Stanovisko hlavného kontrolóra k finan. rozpočtu obce na roky 2014-2016 

9. Finančný rozpočet obce Kľak na roky 2014-2016 

10. Voľba prísediaceho pre Okresný súd 

11. Žiadosť obce Župkov o poskytnutie finančných prostriedkov 

12. ZO JDS Kľak – žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce v roku 2014 

13. SZPB Kľak – žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce v roku 2014 

14. doplnený- Bezpečnostný projekt a smernice 

15. Rôzne : 

- Silvester 2013 

- Plánované podujatia a aktivity 

16. Interpelácie poslancov OZ a občanov obce 

17. Návrh na uznesenia 

18. 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 občanov obce. Konštatoval, že sú 

prítomní všetci poslanci 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, program doplnil 

o 1 bod starosta obce, vkladá sa za bod 13  bod 14: bezpečnostný projekt a smernice. 

Poslanci nemali pripomienky k doplneniu programu a predložený program v počte 

bodov 18 jednohlasne schválili. Za zapisovateľku zasadnutia OZ určil starosta obce 



Renátu Luptákovú a za overovateľov zápisnice a prijatých uznesení : Zdenka 

Supeková a Štefa Muller. 
Uznesenie č. 57/2013 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 
program zasadnutia obecného zastupiteľstva 
určuje 
zapisovateľa : Renátu Luptákovú, overovateľov prijatých uznesení a zápisnice : 
Štefan Muller, Zdenka Supeková. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 5 
Za : 5   /proti:0, zdržal sa : 0/ 

 

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

plnenia uznesení zo dňa 25.10.2013 previedol starosta obce, konštatoval, že boli 

prijaté uznesenia od č. 47 po č. 56/2013, ktoré boli starostom obce podpísané. 

Uznesenie 50/2013 – schvaľovalo VZN obce č. 3/2013 o spôsobe náhradného 

zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpad.vôd a o zneškodňovaní obsahu 

žúmp na území obce. 

Uznesenie č. 51/2013 – určovalo ústrednú a dielčiu inventarizačnú komisiu.  

Ostatné uznesenia brali na vedomie zoznam neplatičov daní a poplatkov, 

vyhodnotenie kultúrnych podujatí v obci,  informáciu o rekonštrukcii miestnych 

komunikácií, plánované aktivity obce a usporiadanie Mikuláša pre deti z obce. 
Uznesenie č. 58/2013 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
b e r i e  n a  v e d o m i e 
kontrolu plnenia uznesení č. 47-56/2013 prijatých OZ dňa 25.10.2013 a vyjadrenie 
overovateľov zápisnice z rokovania OZ dňa 25.10.2013. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 5 
Za : 5   /proti:0, zdržal sa : 0/ 

 

4. VZN obce Kľak č. 4/2013 o dani z nehnuteľností na rok 2014 :  
Návrh VZN č. 4/2013 a sadzieb predložil starosta obce. Informoval  poslancov, že 

návrh VZN je vypracovaný bez zmien oproti roku 2013 to znamená, že v roku 2014 sa 

nepočíta so zvýšením sadzby dane z pozemkov.  Daň zo stavieb taktiež podľa návrhu 

zostáva nezmenená. Zníženie dane navrhuje ponechať:  pre rok 2014 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 – súhlasí dane z nehnuteľností nezvyšovať, nakoľko k zvýšeniu už 

došlo v roku 2013. 

Beata Adamová súhlasila s návrhom poslankyne Boženky Píšovej. 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne s návrhom VZN č. 4/2013 súhlasilo. 
Uznesenie č. 59/2013 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

prerokovalo  

návrh VZN obce Kľak č. 4/2013 o miestnej dani z nehnuteľnosti na rok 2014 

sa uznáša  

na vydaní VZN obce Kľak č. 4/2013 o miestnej dani z nehnuteľnosti na rok 2014 

ukladá 



starostovi obce vyvesenie vydaného znenia VZN obce Kľak č. 4/2013 na úradnej 

tabuli obce 16.12.2013. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 5 
Za : 5    /proti:0, zdržal sa: 0/ 

 

5. VZN obce Kľak č. 5/2013 o miestnych daniach na rok 2014 : Starosta obce 

predložil poslancom OZ návrh VZN č. 5/2013, pričom uviedol, že sadzby v tomto 

VZN navrhuje ponechať rovnaké aké boli v roku 2013. 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. 60/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Kľaku  

prerokovalo  

návrh VZN obce Kľak č. 5/2013 o miestnych daniach na rok 2014 

sa uznáša 

na vydaní VZN obce Kľak č. 5/2013 o miestnych daniach na rok 2014 

ukladá  

starostovi obce vyvesenie vydaného znenia VZN obce Kľak č. 5/2013 na úradnej 

tabuli obce 16.12.2013. 
           Všetkých poslancov : 5 
            Prítomných : 5 

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

 

6. VZN obce Kľak č. 6/2013 o podmienkach určovania a vyberania poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2014 :  

Starosta obce predložil poslancom OZ návrh VZN č. 6/2013, pričom uviedol, že 

sadzba poplatku je v návrhu uvedená ako aj v roku 2013 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. Ďalej informoval, že bolo 

vykonané verejné obstarávanie na zvoz komunálneho odpadu, ponuky predložili 2 

firmy a to Sita Slovensko a Mes.podnik služieb Žarnovica. Pri hodnotení bola vybraná 

firma MSPS Žarnoica nakoľko predložili najnižšiu ponuku. Starosta obce požiadal 

poslancov OZ o ich vyjadrenia a návrhy : 

Bea Adamová – súhlasila s návrhom nezvyšovať poplatok za kom.odpad 

Boženka Píšová – tiež súhlasila s návrhom 

Viera Zúbeková – súhlasila s návrhom nezvyšovať poplatky na rok 2014. 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne prijalo uznesenie :         
Uznesenie č. 61/2013 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

prerokovalo  

návrh VZN obce Kľak č. 6/2013 o podmienkach určovania a vyberania poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2014 

sa uznáša 

na vydaní VZN obce Kľak č. 6/2013 o podmienkach určovania a vyberania poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2014 

ukladá  



starostovi obce vyvesenie vydaného znenia VZN obce Kľak č. 6/2013 na úradnej 

tabuli obce 16.12.2013. 
            Všetkých poslancov : 5 
            Prítomných : 5 

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

 

7. Úprava programového, finančného rozpočtu obce Kľak na rok 2013  
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 – 81.930,-€, bežné výdavky – 81.930,- €, kapitálové príjmy – 

príjem z predaja kap.aktív : 2.709,-€, kapitálové výdavky – 2.709,-€. 

Poslanci OZ nemali k navrhnutej úprave rozpočtu žiadne pripomienky a jednohlasne 

ju schválili. 
Uznesenie č. 62/2013 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 

zmenu programového rozpočtu obce na rok 2013 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 81.930 € 

- bežné výdavky 81.930 € 

- kapitálové príjmy 2.709 € 

- kapitálové výdavky 2.709 € 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 5 
Za : 5      /proti : 0, zdržal sa : 0/ 

 

8. Stanovisko hlavného kontrolóra k finančnému rozpočtu obce na r.2014-2016 

            Kontrolórka obce Anna Prôčková predniesla správu – stanovisko kontrolóra k návrhu    

finančného rozpočtu na rok 2014, ktorý je záväzný a k návrhu rozpočtu na roky 2015 – 

2016, ktorý je výhľadový. Konštatovala, že v zmysle novely zákona č. 583/2004 Z.z. 

účinnej od 29.11.2013 sa obec Kľak s počtom obyvateľov do 2000 rozhodla 

nuplatňovať programy. Poslanci OZ obdržali k bodu programu písomný materiál. 

Poslanci nemali žiadne pripomienky. Obecné zastupiteľstvo jednohlasne prijalo: 
Uznesenie č. 63/2013 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie  

stanovisko hlavného kontrolóra obce k finančnému rozpočtu obce Kľak na roky 2014-

2016.  
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 5 
Za : 5      /proti : 0, zdržal sa : 0/ 

 

9. Finančný rozpočet obce Kľak na roky 2014-2016 :  
Informovala pracovníčka obce p. Luptáková. Rozpočet fin. prostriedkov na rok 2014 

sa pripravil podľa skutočnosti roku 2013 a bol doplnený o plánované aktivity – údržby 

na budovách v jednotlivých výdavkových položkách. Finančný rozpočet na roky 



2014-2016 je navrhnutý ako bežný finančný rozpočet obce, je plánovaný ako 

vyrovnaný v časti príjmovej aj výdavkovej vo výške 80.350,- eur. Kapitálový rozpočet 

obec neplánuje. Rozpočet je plánovaný ako záväzný na rok 2014 a s výhľadom na 

roky 2015 a 2016. 

Poslanci OZ obdržali k bodu programu písomný materiál. Obecné zastupiteľstvo 

jednohlasne prijalo 
Uznesenie č. 64/2013 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje  

rozpočet obce na rok 2013 nasledovne: bežné príjmy – 80.350 €, bežné výdavky – 

80.350 € ako aj nasledovné použitie finančných prostriedkov podľa jednotlivých 

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

uznesenia. 
            Všetkých poslancov : 5 
            Prítomných : 5 

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

 

Uznesenie č. 65/2013 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje  
zostavenie a predkladanie rozpočtu obce na roky 2014-2016 bez programovej štruktúry 

v zmysle novely zákona č. 583/2004 Z.z. účinnej od 29.11.2013 / počet obyvateľov do 2000/.  

            Všetkých poslancov : 5 
            Prítomných : 5 

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

 

10. Voľba prísediaceho pre Okresný súd 

Starosta obce predložil poslancom žiadosť Okresného súdu v Žiari nad Hronom 

o vykonanie voľby prísediaceho a následným schválením v uznesení. Informoval, že 

voľba prebieha každé 4 roky a z našej obci je prísediaci do toho času Jozef Hudeček. 

Osoba, ktorá bude navrhnutá na funkciu prísediaceho musí byť bezúhonná a vie si 

prispôsobiť čas a zúčastniť sa na súdnych konaniach. Starosta obce konštatoval, že 

oslovil Jozefa Hudečeka a on súhlasil aj naďalej vykonávať voľbu prísediaceho. 

Poslanci v zmysle súhlasu Jozefa Hudečeka, jednohlasne schválili za prísediaceho 

Okresného súdu v Žiari nad Hronom Jozefa Hudečeka, bytom Kľak č. 154. 
Uznesenie č. 66/2013 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
volí  
za prísediaceho podľa §140, ods.3 zákona č. 385/200 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene 

a doplnení niektorých zákonom v znení nesk.predpisov  pre Okresný súd v Žiari nad Hronom 

Jozefa Hudečeka, bytom Kľak č. 154.  

Všetkých poslancov : 5 
            Prítomných : 5 

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

 

11. Žiadosť obce Župkov o poskytnutie finančných prostriedkov 

Starosta obce predložil poslancom žiadosť obce Župkov o poskytnutie finan. 

prostriedkov na 2.polrok, na dieťa navštevujúce záujmové vzdelávanie v ZŠ s MŠ, 

ktorej zriaďovateľom je obec Župkov. Finančná čiastka na 1 dieťa je 19,- € a za 

mesiace 9-12/2013 je to čiastka 171,- €. Starosta informoval, že centrum voľného času 

zaniklo a obec vytvorila záujmové vzdelávanie pre deti. Poslanci súhlasili 

a jednohlasne schválili poskytnutie finan.prostriedkov vo výške 171 € obci Župkov. 
 



Uznesenie č. 67/2013 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje  
poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 171,- Eur v zmysle návrhu zmluvy na záujmové 

vzdelávanie detí z obce Kľak na 2.polrok 2013 zriaďovateľovi ZŠ s MŠ Župkov - Obci 

Župkov.  

Všetkých poslancov : 5 
            Prítomných : 5 

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

 

12. ZO JDS Kľak – žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce v roku 2014 

Starosta obce predložil poslancom OZ žiadosť základnej organizácie JDS Kľak 

o poskytnutie dotácie na rok 2014 vo výške 250 € z rozpočtu obce v zmysle prijatého 

VZN č. 1/2013. Starosta informoval, že poskytovanie dotácie organizáciám bolo 

schválené VZN 1/2013, v ktorom boli uvedené aj podmienky použitia a forma 

vyúčtovania. Organizácia musí predložiť doklady a denníky o použití finan. 

prostriedkov. Dotácia, ktorá sa poskytne ZO JDS bude slúžiť aj pre miestny súbor 

Kľakovianka. 

Božena Píšová – sa informovala, či vystúpenia budú pre obec vykonávať bezplatne. 

Ďalej navrhla, aby si ZO JDS a spevokol rozdelili finan.čiastu na polovicu. 

Beata Adamová – aj ako členka súboru sa vyjadrila, že vystúpenia pre obec budú 

určite bezplatné. 

Viera Zúbeková – konštatovala, že sa im pridelí spoločne finan.čiastka 250 € a tú nech 

si podelia po spoločnej dohode. 

Poslanci jednohlasne prijali uznesenie : 
Uznesenie č. 68/2013 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje  
poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Kľak v roku 2014 vo výške 250,-€ pre ZO JDS Kľak, v z 
Všetkých poslancov : 5 

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

mysle prijatého VZN obce č.1/2013.  

 

13. SZPB Kľak – žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce v roku 2014 

Starosta obce predložil poslancom OZ žiadosť základnej organizácie SZPB Kľak 

o poskytnutie dotácie na rok 2014 vo výške 100 € z rozpočtu obce v zmysle prijatého 

VZN č. 1/2013. Starosta obce informoval, že SZPB sa zúčastňuje aj na iných pietnych 

miestach za obec a majú náklady aj na prepravu aj na zabezpečenie kytíc, vencov. 

Boženka Píšová – navrhla, aby za poskytnutie dotácie vykonali nejakú pomoc aj pre 

obec, napr. starostlivosť o hrobové miesta – vojnové hroby. 

Poslanci jednohlasne prijali uznesenie : 
Uznesenie č. 69/2013 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje   
poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Kľak v roku 2014 vo výške 100,-€ pre ZO SZPB Kľak, 

v zmysle prijatého VZN obce č.1/2013.  

Všetkých poslancov : 5 
            Prítomných : 5 

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

 

 



14. Bezpečnostný projekt a smernice 

Bezpečnostný projekt a smernice : určujúcu postup pri zistení bezpeč.incidentu, 

určujúcu postup oprávnených osôb, určujúcu postup daministrátora automatizovaných 

informač.systémov, určujúcu postup bezpečnostného zamestnanca určného dohľadom 

nad ochranou osobných údajov predložil starosta obce. Informoval poslancov, že obec 

už má prijaté smernice a bezpečnostný projekt, ale  v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. 

platného od 1.7.2013 sú všetci zamestnávatelia pracujúci s osobnými údajmi povinný 

vypracovať nový bezpečnostný projekt a smernice v zmysle uvedenej novely. Všetci 

zamestnanci pracujúci s osobnými údajmi ako aj firmy, ktoré nám zabezpečujú servis 

musia mať certifikát o absolvovaní školenia a musia mať podpísané smernice. 

Suma za vypracovanie projektu a smerníc je vo výške 360 €. 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne prijalo uznesenia : 
Uznesenie č. 70/2013 až uznesenie č. 74/2013 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje   
bezpečnostný projekt informačných systémov určených na spracúvanie informácií 

obsahujúcich osobné údaje dotknutých FO v podmienkach prevádzkovateľa Obec Kľak.  

4 smernice: 

- smernicu určujúcu postup pri zistení bezpečnostného incidentu, 

-smernicu určujúcu postup oprávnených osôb pri používaní technických prostriedkov 

a informačných systémov, 

-smernicu určujúcu postup administrátora automatizovaných informačných systémov pri 

používaní technických prostriedkov a informačných systémov, 

-smernicu určujúcu postup bezpečnostného zamestnanca určeného dohľadom nad ochranou 

osobných údajov, citlivých a chránených údajov prevádzkovateľa, 

 

Všetkých poslancov : 5 
            Prítomných : 5 

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

 

15. Rôzne : 

- Silvester 2013 

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

poskytne pán Donoval/, ohňostroj sa kupovať nebude, nakoľko všetci zúčastnení majú 

dostatok ohňostrojov, začiatok bude ako každý rok -  o 22.00 hod. /31.12.2013/ pri 

stromčeku na dedine a v kultúrnom dome bude hrať hudba. 
           Uznesenie č. 75/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie  
usporiadanie Silvestra 2013.  

Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 5 

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

 

- Aktivity obce 

Starosta obce informoval, že  v kultúrnom dome vo vestibule sa robila zástena pred WC, aby 

sediaci vo vestibule nevideli do WC, robila sa úprava kuchynky – položila sa dlažba, zakúpil 

sa nový bojler, zakúpil sa drez s doskou, do ktorej budú dorobené police a dvierka. 

Ďalej starosta obce informoval, že pietne spomienkové zhromaždenie sa uskutoční 19.1.2014 

t.j. v nedeľu so začiatkom od 8.30 h., pozvánky na spom.zhromaždenie boli odoslané, aby 

hostia stihli potvrdiť svoju účasť, príde aj biskup, ktorý bude slúžiť svätú omšu o 9.45 h. 

v kostole v Ostrom Grúni. Poslanci bližšie úlohy budú mať zadané na spoločnom stretnutí 

v 1/2014. 



            Uznesenie č. 76/2013 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie  
plánované aktivity a podujatia.  

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

 

16. Interpelácie poslancov OZ a občanov obce:  
Boženka Píšová – sa informovala, ako zamestnanci obce majú čerpanú dovolenku. 

Renáta Luptáková prac.obce informovala, že Jozef Žiak a R.L. majú dovolenku zhruba 

vyčerpanú – zostatky sú 5 a 6 dní, ktoré budú prevedené do nasledujúceho roka. 

Starosta obce má 33 dní dovolenky a z toho 8 dní ešte z roku 2012. 

Boženka Píšová sa informovala z dôvodu, že starosta obce nečerpá dovolenku a preto 

navrhla všetkým poslancom, aby starostovi obce bola preplatená dovolenka -  

minimálne 15 dní. Poslanci nemali žiadne pripomienky a jednohlasne schválili 

preplatenie dovolenky v počte 15 dní. 
Uznesenie č. 77/2013 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje  
preplatenie starej dovolenky z minulých rokov starostovi obce v počte 15 dní.  

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

 

17. Návrh na uznesenie 

             Predložený návrh na uznesenia z rokovania OZ č. 57/2013 – 77/2013 poslanci        

             jednohlasne schválili. 

 

18. 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 :                                                       

 

 

    Štefan Müller            .................................                   

 

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

 

 

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

                                                                                                            Ľuboš Haring 

                                                                                                             starosta obce 

 


