Zápisnica

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 09.05.2014
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 : 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 2014
5. Úprava rozpočtu obce r.2014
6. 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 2013
7. Výmena okien na budove kultúrneho domu
8. Určenie komisie na vyhodnotenie ponúk pre verejné obstarávania v roku 2014
9. Ţiadosť o spevnenie plochy na obecnom pozemku parc.č.1801/23 pri rekreačných
chatách
10. Rôzne :
- Plánované aktivity a podujatia /deň Matiek, MDD/
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. 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 13 jednohlasne schválili. Za zapisovateľku zasadnutia OZ určil
starosta obce Renátu Luptákovú a za overovateľov zápisnice a prijatých uznesení :
Zdenka Supeková a Boţena Píšová.
Uznesenie č. 14/2014
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku
schvaľuje
program zasadnutia obecného zastupiteľstva
určuje
zapisovateľa : Renátu Luptákovú, overovateľov prijatých uznesení a zápisnice :
Zdenka Supeková, 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. 13/2014, ktoré boli starostom obce podpísané. Uznesenie č. 3/2014 schvaľovalo
plán zasadnutí OZ na rok 2014, uznesenie č. 4 bralo na vedomie inventarizačný zápis
za rok 2013, uznesenie č. 5/2014 schvaľovalo plán kultúrnych podujatí, uznesenie č.
6/2014 schvaľovalo plán práce kontrolórky obce na 1.polrok 2014, uznesenie č.
7/2014 bralo na vedomie záznam z vykonanej kontroly za 4.štvrťrok 2013. Uznesenie
č. 8/2014 schválilo uzatvoriť dohodu o spolupráci pri plnení úloh na úseku ochrany
pred poţiarmi s obcou Hrabičov – čo bolo zrealizované, uznesenie č. 9/2014 schválilo
poskytnutie fin.prostr.na záujmové vzdelávanie detí z obce Kľak – financie boli
zaslané na účet školy, uznesenie č.10- schválilo vypracovanie plánu odpadového
hospodárstva a plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce za najvýhodnejších
podmienok v zmysle prieskumu trhu – najvýhodnejšiu ponuku predloţil pán Kalmár
v sume 429 €, občania vrátili len 13 vyplnených dotazníkov z prieskumu, na základe
toho bude vypracovaný PHSR. Plán odpadového hospodárstva bude vypracovaný pre
celú Kľak.dolinu spoločne, kaţdá obce uhradí 80 € aţ 100 €. Ostatné uznesenia brali
na vedomie usporiadanie akcií v obci a aktivity obce.
Uznesenie č. 15/2014
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku
berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení č. 1-13/2014 prijatých OZ dňa 21.02.2014 a vyjadrenie
overovateľov zápisnice z rokovania OZ dňa 21.02.2014.
Všetkých poslancov : 5
Prítomných : 5
Za : 5 /proti:0, zdržal sa : 0/

4. Záznam z vykonanej kontroly hlav.kontrolóra obce za 1.štvrťrok 2014 : predloţil
starosta obce nakoľko hlavná kontrolórka obce nebola prítomná /sa ospravedlnila/. 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 2014.
Uznesenie č. 16/2014
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku
berie na vedomie
záznam z vykonanej kontroly za I.štvrťrok 2014.
Všetkých poslancov : 5
Prítomných : 5
Za : 5 /proti:0, zdržal sa : 0/

5. Úprava rozpočtu obce v r. 2014
Úpravu rozpočtu predloţila pracovníčka obce R.Luptáková, ktorá presne špecifikovala
upravený návrh rozpočtu podľa poloţiek a kapitol. Informovala, ţe došlo k úpravám na
beţnom rozpočte len presunom z poloţky na poloţku. Celkové beţné príjmy a celkové beţné
výdavky sú nezmenené. V kapitálovom rozpočte je navrhnutá úprava príjem – z predaja
pozemkov v sume 335 € a výdaj – nákup pozemkov v sume 335 €. Poslanci jednohlasne
schválili predloţený návrh úpravy rozpočtu obce na rok 2014 v časti beţné príjmy, beţné
výdavky, kapitálové príjmy a kapitálové výdavky a prijali uznesenie :
Uznesenie č. 17/2013
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku

schvaľuje
zmenu rozpočtu obce na rok 2014 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 rozpočtových prostriedkov v príjmovej
a výdavkovej časti beţného rozpočtu pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové
výdavky a kapitálové príjmy a výdavky na základe prijatého rozpočtového opatrenia
nasledovne :
beţné príjmy
80.350 €
beţné výdavky 80.350 €
kapitálové príjmy 335 €
kapitálové výdavky 335 €
Všetkých poslancov : 5
Prítomných : 5
Za : 5
/proti : 0, zdrţal sa : 0/

6. 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 2013, ktorá je vo výške 824,- € zverejnená Štatistickým
úradom SR. Týmto sa starostovi obce podľa prepočtu úväzku na 0,8 zvýši mzda
z 960,- € na 982,- €. Mzda bude doplatená od 1.1.2014.
Poslanci jednohlasne schválili starostovi obce navýšenie platu o 25 % t.j.246,- €. Plat
starostu obce od 1.6.2014 schválili poslanci vo výške 1.228,- €.
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. 18/2014
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 1.228,-€ /982,- € + 25 % zvýšenie 246,- €/ s platnosťou od 1.6.2014 na
úväzok 0,8 – týž. 30 h.
Všetkých poslancov : 5
Prítomných : 5
Za : 5
/proti : 0, zdrţal sa : 0/
7. Výmena okien na budove kultúrneho domu
Starosta obce informoval poslancov, ţe výmena okien na budove kultúrneho domu v časti
klubovňa je nevyhnutná, nakoľko tam počas daţďov zateká cez okná na parapety a aţ
následne na podlahu, čo môţe spôsobiť jej poškodenie.
Boţenka Píšová – moţno riešením, by bolo zmenšenie okien a domurovanie priestorov, bolo
by aj teplejšie. A z akých financií to bude hradené ?
Zdenka Supeková – domurovanie môţe stáť viac financií ako veľké okná.
Bea Adamová – aj veľké okná zadrţia teplo a domurovanie môţe stáť viac financií.
Starosta obce – financovanie bude z beţného rozpočtu obce. V prípade zmeny veľkosti okien
bude potrebné vybaviť stavebné povolenie – čo je zdĺhavý postup. Ďalší problém môţe nastať
po výmene a domurovaní, bude potrebné zjednotiť fasádu – čo môţe znamenať jej natiahnutie
na celú budovu KD.

Poslanci jednohlasne schválili výmenu okien na budove KD, financovanie z beţných
výdavkov a doporučili starostovi dať vypracovať cenové ponuky na výmenu okno za okno,
zmenšenie okien a domurovanie. Po predloţení ponúk sa rozhodne spôsob výmeny okien.
Uznesenie č. 19/2014
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku
berie na vedomie

výmenu okien na budove kultúrneho domu a doporučuje do najbliţšieho zasadnutia
OZ dať vypracovať cenové ponuky aj pre alternatívu : menšie okenné výplne,
domurovanie častí v stene.
Všetkých poslancov : 5
Prítomných : 5
Za : 5
/proti : 0, zdrţal sa : 0/
8. Určenie komisie na vyhodnotenie ponúk pre verejné obstarávania v roku 2014

Starosta informoval poslancov, ţe vzhľadom na plánovanú výmenu okien a moţno aj
iné investície bude potrebné schváliť komisiu na vyhodnotenie ponúk pre verejné
obstarávanie v r.2014, poţiadal poslancov o ich návrhy.
Boţenka Píšová – do komisie by bolo vhodné dosadiť aj členov z radu občanov
a znalých v stavebníctve ako je napr. pán Korgo.
Poslanci sa jednohlasne dohodli, ţe do najbliţšieho zasadnutia predloţia mená členov
komisie pre ver.obstarávanie.
Uznesenie č. 20/2014
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku
doporučuje
do najbližšieho zasadnutia OZ pripraviť návrhy členov aj z radu občanov, ktorí sú
znalí v odbore stavebníctva.
Všetkých poslancov : 5
Prítomných : 5
Za : 5
/proti : 0, zdrţal sa : 0/

9. Žiadosť o spevnenie plochy na obecnom pozemku parc.č.1801/23 pri rekreačných
chatách
Starosta obce predloţil ţiadosť Ing. Jozefa Farkaša a Róberta Ollého, ktorý ţiadajú
o spevnenie plochy na obecnom pozemku par.č. EKN 1801/23 vedúcom pomedzi ich
rekreačnými chatami smerom od komunikácie vedúcej na Megovú. Spevnenie
prevedú na vlastné náklady, upravia ju poloţením zámkovej dlaţby o hrubke 8 cm,
aby bol moţný prejazd s ťaţkými motorovými vozidlami a traktormi. V daţdivom
počasí dochádza z dôvodu stekania vody k vymývaniu cesty a k poškodeniu jej
povrchu čo im spôsobuje sťaţený prístup a upchávanie priepustu v spodnej časti
komunikácie.
Boţenka Píšová – navrhla ţiadosť schváliť nakoľko pekne upravia aj terén, sú
nápomocní obci a je potrebné im uloţiť podmienku prejazdu iných súkromných
vlastníkov pôdy ako aj obce.
Beata Adamová – súhlasila ţiadosť schváliť.
Poslanci jednohlasne schválili spevnenie plochy na obecnom pozemku a prijali
uznesenie :
Uznesenie č. 21/2014
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku
berie na vedomie

ţiadosť Ing. Jozefa Farkaša a Róberta Ollého, obaja bytom Senec a schvaľuje
spevnenie plochy na pozemku EKN parc.č. 1801/23, ostatné plochy o výmere 124 m²
vo vlastníctve obce Kľak zapísaného na LV č.1 s dodrţaním nasledovných podmienok

: spevnenie bude vykonané na vlastné náklady ţiadateľov, plocha aj po spevnení
ostane
prejazdná
a prístupná
pre
ostatných
občanov,
Stredosl.vodáren.prevádzk.spoločnosť, Lesy SR š.p. B. Bystrica, pri zabezpečení
zimnej údrţby obcou obvyklým spôsobom v prípade poškodenia upraveného povrchu,
budú ţiadatelia bez nároku náhrady spôsobenej škody.
Všetkých poslancov : 5
Prítomných : 5
Za : 5
/proti : 0, zdrţal sa : 0/

10. Rôzne :
- Plánované aktivity a podujatia
Starosta obce informoval poslancov, ţe dňa 30.4.2014 o 18.00 hod. sa uskutočnilo stavanie
mája pred budovou kultúrneho domu. Občerstvenie bolo zabezpečené a účasť dobrá.
Ďalej oznámil poslancom, ţe sa usporiadajú akcie Deň Matiek a MDD. Poslanci sa
jednohlasne uzhodli :
Deň Matiek sa usporiada 18.05.2014 o 14.00 hod. v kultúrnom dome. Vystúpia deti z MŠ
Ostrý Grúň, deti z obce Kľak a vystúpi súbor Kľakovianka. Občerstvenie a kvety zabezpečí
obec.
MDD – sa usporiada 01.06.2014 o 14.00 hod. podľa počasia buď v priestoroch športového
areálu, alebo v sále kultúrneho domu. Organizácia bude ako v roku 2013, usporiadajú sa rôzne
súťaţe pre deti, zabezpečí sa občerstvenie. Obec zašle ţiadosť o príspevok Coop Jednote
Ţarnovica – za poskytnuté financie sa nakúpia sladkosti a voda pre deti.
Poslanci jednohlasne súhlasili a prijali uznesenie :
Uznesenie č. 22/2014
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku

berie na vedomie
usporiadanie dňa Matiek 18.05.2014 o 14.00 hod. a usporiadanie MDD dňa
01.06.2014 o 14.00 hod.
Všetkých poslancov : 5
Prítomných : 5
Za : 5 /proti : 0, zdrţal sa : 0/

11. Interpelácie poslancov OZ a občanov obce:
12. Návrh na uznesenie
Predloţený návrh na uznesenia z rokovania OZ č. 14/2014 – 22/2014 poslanci
jednohlasne schválili.
13. Ukončenie zasadnutia :
Starosta obce ukončil zasadnutie OZ, poďakoval všetkým prítomným za účasť na
zasadnutí. Ukončenie zasadnutia o 19.00 hod.
Ďalej prílohu tejto zápisnice tvoria : pozvánka, prezenčná listina, zoznam uznesení v počte
a ostatný pracovný materiál.
Overovatelia zápisnice :
Boţenka Píšová
.................................
Zdenka Supeková
.................................
..........................................
Ľuboš Haring
starosta obce

