
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 

26.04.2013 
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, Štefan Muller, Boţena Píšová, Viera Zúbeková, Zdenka Supeková 

                -  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. Záznam z vykonanej kontroly za I.štvrťrok 2013 

5. Návrh na zámenu obecného pozemku – vysporiadanie pozemku pod pamätníkom SNP 

6. Novela zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch platná od 1.1.2013, kompostovanie 

v obci, zber separovaného odpadu v obci 

7. 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 2012 

8. Rôzne : 

- Ozvučenie domu smútku 

- Stavanie mája 

- Usporiadanie Dňa matiek v obci 

- MDD 

9. Interpelácie poslancov OZ a občanov obce 

10. Návrh na uznesenia 

11. 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, ţe 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 predloţil poslancom OZ návrh programu zasadnutia  a poţiadal ich 

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

program v počte bodov 11 jednohlasne schválili. Za zapisovateľku zasadnutia OZ určil 

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

Štefan Muller a Boţena Píšová. 
Uznesenie č. 16/2013 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 
program zasadnutia obecného zastupiteľstva 



určuje 
zapisovateľa : Renátu Luptákovú, overovateľov prijatých uznesení a zápisnice : 
Štefan Muller, Božena Píšová. 
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, ţe boli prijaté uznesenia od č. 1 

po č. 15/2013, ktoré boli starostom obce podpísané. Uznesenia č. 3/2013 bralo na 

vedomie záznam z vykonanej kontroly za 4.štvrťrok 2012. Uznesenie č. 4/2013 

schvaľovalo plán práce hlavnej kontrolórky obce na 1.polrok 2013. Uznesenia č. 6 

a 7/2013 schválilo poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie na ţiakov 

z obce Kľak navštevujúcich Centrá voľného častu v obci Ţupkov a v meste Ţarnovica, 

uznesenie č. 9/2013 schváľovalo členstvo obce v oblastnej organizácii cestovného 

ruchu Granvia Slovakia Ţarnovica a uznesenie č. 10 schválilo plán zasadnutí OZ na 

rok 2013. Ostatné uznesenia brali na vedomie usporiadanie akcií v obci a aktivity 

obce. Uznesením č. 15/2013 bolo doporučené zrealizovanú verejnú finančnú zbierku 

pre Mirka Vajdu – osobne odovzdať v hotovosti rodine Vajdovej. 
Uznesenie č. 17/2013 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
b e r i e  n a  v e d o m i e 
kontrolu plnenia uznesení č. 1-15/2013 prijatých OZ dňa 28.02.2013 a vyjadrenie 
overovateľov zápisnice z rokovania OZ dňa 28.02.2013. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 5 
Za : 5   /proti:0, zdržal sa : 0/ 

 

4. Záznam z vykonanej kontroly hlav.kontrolóra obce za 1.štvrťrok 2013 :  predloţil 

starosta obce nakoľko hlavná kontrolórka obce nebola prítomná. Po predloţení 

záznamu vyzval poslancov o ich pripomienky a návrhy. Nakoľko poslanci nemali 

ţiadne pripomienky, jednohlasne vzali na vedomie záznam z vykonanej kontroly za 1. 

štvrťrok  2012. 
Uznesenie č. 18/2013 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie 
záznam z vykonanej kontroly za I.štvrťrok 2013. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 5 
Za : 5   /proti:0, zdržal sa : 0/ 

 
5. Návrh na zámenu obecného pozemku – vysporiadanie pozemku pod pamätníkom SNP 

Starosta obce predloţil poslancom návrh zámeny obecného pozemku parc.č. 

1667/383, TTP, zapísaného na LV č. 1 obce Kľak, z ktorého by sa geometrickým 

plánom odčlenila novovytvorená parcela vo výmere 1283 m² a zamenila za pozemok 

parc.č. 1667/233, záhrady vo výmere 1283 m² - nachádzajúca sa pod pamätníkom 

SNP, zapísaná na LV č. 362 vo vlastníctve Rudolfa Zúbeka, bytom Kľak č. 99, s tým 

ţe zmluvné strany si navzájom nič nedoplácajú. Geometrický plán a zámenná zmluva 

budú vyhotovené na náklady obce Kľak. Poslanci nemali k zámene ţiadne 

pripomienky a jednohlasne doporučili zámenu pozemkov vykonať. 

 
 



Uznesenie č. 19/2013 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
odporúča 

vykonať zámenu pozemku kat.územie Kľak, parc.č. 1667/383 TTP, zapísanej v LV č. 

1 ako vlastníctvo obce Kľak, z ktorej bude geometrickým plánom odčlenená 

novovytvorená parcela vo výmere 1283 m² do vlastníctva Rudolfa Zúbeka, bytom 966 

77  Kľak č. 99 

za  

pozemok parc.č. 1667/233 záhrady vo výmere 1283 m², zapísaná na LV č. 362 ako 

vlastníctvo Rudolfa Zúbeka, 966 77  Kľak č. 99 do vlastníctva Obce Kľak, 966 77  

Kľak č. 9, IČO 00320722 

s tým, ţe zmluvné strany si navzájom nič nedoplácajú, 

ako dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods.8 písm.e/ zák.č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení nes.predpisov a čl.VI. ods.9 písm.e/ Zásad hospodárenia 

s majetkom obce Kľak – zámena majetku obce. 
Schvaľuje 
geodétom zamerať a odčleniť novovytvorenú parcelu z pozemku parc.č. 1667/383 
TTP o výmere 1283 m², ktorá bude predmetom zámeny. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 5 
Za : 5    /proti:0, zdržal sa: 0/ 

 

6. Novela zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch platná od 1.1.2013, kompostovanie 

v obci, zber separovaného odpadu v obci 
Starosta obce informoval poslancov o novele zákona o odpadoch, ktorá ukladá obciam 

povinnosť vytvoriť kompostoviská na biologicky rozloţiteľný odpad a po novom sa 

bude triediť aj ďalšia zloţka separovaného odpadu a to obalový materiál. Obec môţe 

preukázať 50% -né vytvorenie kompostovísk svojich občanov a v takom prípade 

nemusí zriaďovať kompostovisko pre občanov. Po obciach sa bude pohybovať 

inšpekcia ţivotného prostredia, ktorá bude vykonávať kontroly zamerané na 

dodrţiavanie zákona o odpadoch a udeľovať pokuty. Starosta ďalej informoval, ţe má 

v pláne zriadiť dve kompostoviská : jedno v priestoroch miestneho cintorína a jedno 

bude zamerané na parc.č. 1667/383 na pozemku, z ktorého bude zameraná časť na 

zámenu. 
           Uznesenie č. 20/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Kľaku  

berie na vedomie  

novelu zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch platnú od 1.1.2013 a dodrţiavanie 

podmienok pre kompostovanie v obci, pre zber separovaného odpadu v obci. 
           Všetkých poslancov : 5 
            Prítomných : 5 

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

 

7. Schválenie platu starostu obce v zmysle zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. 
Pracovníčka obce informovala poslancov OZ o zmene priemernej mesačnej mzdy 

v hospodárstve SR za rok 2012, ktorá je vo výške 805,- € zverejnená Štatistickým 

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

z 937,60 € na 960,- €. Mzda bude doplatená od 1.1.2013.  

Poslanci jednohlasne schválili starostovi obce navýšenie platu o  25 % t.j.240,- €. Plat 

starostu obce od 1.5.2013 schválili poslanci vo výške 1.200,- €. 



Boţenka Píšová – starosta obce si zaslúţi zvýšenie platu tak, aby jeho plat bol ako na 

plný úväzok, nakoľko starosta obce aj tak pracuje na plný úväzok a ešte veľa krát aj po 

pracovnom čase. 

Bea Adamová – súhlasí s navýšením platu nakoľko si to starosta obce naozaj zaslúţi. 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne prijalo uznesenie :         
Uznesenie č. 21/2013 
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 1.200,-€ /960,- € + 25 % zvýšenie 240,- €/ s platnosťou od 1.5.2013 na 
úväzok 0,8 – týž. 30 h. 

            Všetkých poslancov : 5 
            Prítomných : 5 

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

 

8. Rôzne : 

- Ozvučenie domu smútku 
Starosta obce informoval poslancov, ţe na základe doporučenia ozvučiť dom smútku a aj 

miestny cintorín umiestnením 2 reproduktorov na osvetlenie, oslovil 3 dodávateľov 

ozvučovacej techniky, aby predloţili ponuky. Starosta obce preloţil poslancom ponuky 

a poţiadal ich o výber najúspešnejšieho dodávateľa ozvučovacej techniky. Poslanci ponuky 

vyhodnotili a vybrali najúspešnejšieho záujemcu a dodávateľa : RH SOUND s.r.o., Kollárova 

1199, Vráble na dodanie ozvučovacej techniky v sume 376,50 € do domu smútku. 

           Uznesenie č. 22/2013 
            Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

prerokovalo a vyhodnotilo  

tri predloţené cenové ponuky na zakúpenie ozvučovacej techniky do domu smútku,  

schválilo  

vybrať uchádzača RH SOUND s.r.o., Kollárova 1199, Vráble na dodanie ozvučovacej 

techniky do domu smútku v Kľaku.  
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 5 

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

 

- Stavanie mája 
Starosta obce informoval poslancov, ţe dňa 30.4.2013 o 18.00 hod. sa uskutoční stavanie mája 

pred budovou kultúrneho domu. Občerstvenie je uţ zabezpečené, niečo sa upečie, pripravia sa 

obloţené misy a máj je uţ pripravený. 

            Uznesenie č. 23/2013 
            Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
            berie na vedomie  

stavanie mája, ktoré sa bude konať dňa 30.4.2013 o 18.00 hod. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 5 
Za : 5      /proti : 0, zdrţal sa : 0/ 

 

- Usporiadanie Dňa Matiek v obci 

Starosta obce sa vyjadril, ţe má v pláne zavolať Uja Maťa, aby vystúpil tak ako v minulom 

roku, dátum uskutočnenia by bol 12.5.2013. 

Beata Adamová – navrhla, aby vystúpil na Deň Matiek Kľakovský súbor a deti, ktoré si 

pripravia básničky. Nie je potrebné volať Uja Maťa. Termín vystúpenie by bol aţ 19.5.2013 



nakoľko harmonikár Kľakovského súboru má uţ program na 12.5.2013. Poslanci súhlasili 

s vystúpením Kľakovského súboru. 

            Uznesenie č. 24/2013 
            Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
            berie na vedomie 

usporiadanie Dňa Matiek s kultúrnym programom, ktorý sa bude konať dňa 19.5.2013 

o 14.00 hod. v kultúrnom dome v Kľaku. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 5 
Za : 5      /proti : 0, zdrţal sa : 0/ 

 

- MDD 

Starosta obce informoval, ţe organizácia MDD by bola taká istá ako v minulom roku. Jazda na 

koni, rôzne súťaţe a zabezpečí sa občerstvenie. Obec zašle ţiadosť o poskytnutie finančných 

prostriedkov na Coop Jednota Ţarnovica. Usporiadanie a priebeh bude ešte upresnené na 

spoločnom stretnutí s poslancami. 

            Uznesenie č. 24/2013 
            Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

berie na vedomie 

usporiadanie MDD, ktoré sa bude konať v priestoroch športového areálu v obci Kľak 

dňa 2.6.2013 o 14.00 hod.  
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 5 
Za : 5      /proti : 0, zdrţal sa : 0 / 

 

9. Interpelácie poslancov OZ a občanov obce:  
Starosta obce predloţil poslancom ukáţkovú pohľadnicu, aká by sa vytvorila pre obec 

Kľak. Poslanci sa vyjadrili, ţe by bolo vhodné dať vyrobiť pohľadnice obce Kľak 

nakoľko aj návštevníci obce majú o ne záujem. 

 

10. Návrh na uznesenie 

             Predloţený návrh na uznesenia z rokovania OZ č. 16/2013 – 24/2013  poslanci        

             jednohlasne schválili. 

 

11. 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 Muller              .................................                   

  

     Boţena Píšová            ................................. 

 

 

 

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

                                                                                                            Ľuboš Haring 

                                                                                                             starosta obce 


