Zápisnica

z opakovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa
10.09.2014
o 18.00 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, Zdenka Supeková, Viera Zúbeková,
- poslanci obecného zastupiteľstva
Neprítomní – ospravedlnení: Anna Prôčková – kontrolórka obce
Štefan Muller, poslanec OZ
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 II.štvrťrok 2014
5. Úprava rozpočtu obce r.2014
6. Schválenie VZN č. 1/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania sluţieb
na trhových miestach a trhový poriadok v obci Kľak
7. Schválenie PHSR obce Kľak na roky 2014 - 2020
8. Sťaţnosť pána Stanislava Adamova
9. Ţiadosť občianky Margity Boháčovej
10. Zmluva o zriadení vecného bremena
11. Rôzne :
- Výmena okien na budove KD
- Podujatia a aktivity
12. Interpelácie poslancov OZ a občanov obce
13. Návrh na uznesenia
14. Ukončenie zasadnutia OZ
1. Otvorenie zasadnutia OZ : opakované zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolal
starosta obce Ľuboš Haring/ do 5 dní/, 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 4 poslanci /celkový počet poslancov 5/, neprítomní 1 poslanec 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 rokovania v počte bodov 14 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. 37/2014
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 na zasadnutí dňa 13.6.2014
boli prijaté uznesenia od č. 23 po č. 36/2014, ktoré boli starostom obce podpísané.
Uznesenie č. 25/2014 bralo na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky
k záverečnému účtu za rok 2013, uznesenie č. 26/2014 bralo na vedomie plán práce
hlavnej kontrolórky na 2.polrok 2014, uznesenie č. 27/2014 bralo na vedomie správu
nezávislého audítora o audite individuálnej účtovnej závierky obce Kľak za rok 2013,
uznesenie č.28/2014 schvaľovalo záverečný účet obce za rok 2013, uznesenie č.
29/2014 schvaľovalo tvorbu rezervného fondu z prebytku hospodárenia za rok 2013,
uznesenie č. 30/2014 bralo na vedomie výročnú správu obce a hodnotiacu správu obce
za rok 2013, uznesenie č. 31/2014 bralo na vedomie sťaţnosť Ľubomíra Pavlíka
a doporičilo zaslať vyjadrenie – bolo splnené, uznesenie č.32/2014 schválilo výmenu
okien na budove KD – uskutočnilo sa verejné obstarávanie a výber firmy – splnené,
uznesenie č.33/2014 schválilo komisiu pre vyhodnotenie ponúk verejných obstarávani
– komisia uskutočnila výber firmy, uznesenie č. 34/2014 schválilo volebný obvod,
počet poslancov a úväzok starostu na obdobie 2014-2018, uznesenie č. 35/2014
schválilo odmeňovanie poslancov OZ. Ostatné uznesenia brali na vedomie
usporiadanie akcií v obci a aktivity obce.
Uznesenie č. 38/2014
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku
berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení č. 23-36/2014 prijatých OZ dňa 13.06.2014 a vyjadrenie
overovateľov zápisnice z rokovania OZ dňa 13.06.2014.
Všetkých poslancov : 5
Prítomných : 4
Za : 4 /proti:0, zdržal sa : 0/

4. Záznam z vykonanej kontroly hlav.kontrolóra obce za 2.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 2. štvrťrok 2014.
Uznesenie č. 39/2014
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku
berie na vedomie
záznam z vykonanej kontroly hlavnej kontrolórky obce za II.štvrťrok 2014.
Všetkých poslancov : 5
Prítomných : 4
Za : 4 /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 presunom z poloţky na poloţku a navýšením beţných príjmov a výdavkov
o nepredvídané čerpanie. Poslanci jednohlasne schválili predloţený návrh úpravy rozpočtu

-

obce na rok 2014 v časti beţné príjmy, beţné výdavky v zmysle rozpočtového opatrenia
č.2/2014 a prijali uznesenie :
Uznesenie č. 40/2014
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 v príjmovej a výdavkovej časti beţného rozpočtu medzi
jednotlivými poloţkami, navýšením príjmovej a výdavkovej časti, kapitálové príjmy a
výdavky na základe prijatého rozpočtového opatrenia nasledovne :
beţné príjmy
84.430 €
beţné výdavky 84.430 €
kapitálové príjmy 335 €
kapitálové výdavky 335 €
Všetkých poslancov : 5
Prítomných : 4
Za : 4
/proti : 0, zdrţal sa : 0/

6. Schválenie VZN č.1/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach a trhový poriadok v obci Kľak
VZN predloţil starosta obce, ktorý informoval, ţe obec je povinná prijať VZN
o predaji v obci v zmysle zákona a určiť si podmienky predaja, druh predávaného
tovaru, miesto predaja a čas predaja. Návrh VZN bol zaslaný na Regionálnu
veterinárnu a potravinovú správu v Ţiari nad Hronom, ktorá VZN schválila a vydala
stanovisko. Starosta obce poţiadal poslancov o ich pripomienky a návrhy k VZN.
Nakoľko neboli ţiadne VZN jednohlasne poslanci schválili.
Uznesenie č. 41/2014
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku
schvaľuje
VZN obce Kľak č. 1/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania sluţieb na
trhových miestach a trhový poriadok v obci Kľak.
Všetkých poslancov : 5
Prítomných : 4
Za : 4
/proti : 0, zdrţal sa : 0/
7. Schválenie PHSR obce Kľak na roky 2014-2020
Starosta obce informoval predloţil poslancom vypracovaný PHSR obce na r.2014-2020
a informoval, ţe zahŕňa rozvoj obce – budovanie, rekonštrukciu budov, komunikácií,
verejného priestranstva, hospodársky rozvoj obce a stanovuje priority obce na najbliţších 6
rokov. Obec bude PHSR plniť v rámci svojich finančných moţností.
Zdenka Supeková – sa informovala, ako sa bude ďalej pokračovať s lyţiarskym vlekom, aké
sú plány, lebo len chátra a nič sa s ním nerobí.
Starosta obce – lyţiarsky vlek si vyţaduje veľkú rekonštrukciu náročnú na financovanie,
revízie by uţ určite na LV nevydali, väčšina zariadenia je uţ schátraná a poškodená.
Poslanci jednohlasne schválili PHSR obce Kľak na roky 2014-2020.
Uznesenie č. 42/2014
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku
schvaľuje
plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kľak na roky 2014 – 2020.
Všetkých poslancov : 5
Prítomných : 4
Za : 4
/proti : 0, zdrţal sa : 0/

8. Sťažnosť pána Stanislava Adamova

Predloţil starosta obce, ktorý informoval, ţe pán S. Adamov podal sťaţnosť z dôvodu
rozbitého svietnika na hrobovom mieste v mies.cintoríne, čo bolo spôsobené nie
úmyselne pri kosení miestneho cintorína. Keďţe pomník sa nachádzal v dosť
zarastenom poraste svietnik nebolo vidno a pri kosení bol rozbitý. Svietnik sa opravil
a zasklil.
Boţenka Píšová – sa informovala, či aj tak bude potrebné mu škodu nahradiť.
Starosta obce – podľa jeho názoru, nakoľko je svietnik v dobrom stave nebude
potrebné vykonať úhradu škody.
Poslanci jednohlasne doporučili zaslať lisť pánovi Stanislavovi Adamovi a podať mu
informáciu o oprave a ospravedlnenie za vzniknutú situáciu.
Uznesenie č. 43/2014
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku
berie na vedomie
sťažnosť pána Stanislava Adamova a doporučuje zaslať list s informáciou o oprave
poškodeného svietnika v miestnom cintoríne v Kľaku.
Všetkých poslancov : 5
Prítomných : 4
Za : 4
/proti : 0, zdrţal sa : 0/

9. Žiadosť občianky Margity Boháčovej
Starosta obce predloţil ţiadosť pani Margity Boháčovej, ktorá v záujme ochrany
vlastníckeho práva ţiada o splnenie prijatého uznesenia, ktoré starostovi obce uloţilo
povinnosť zrealizovať prekládku miestnej komunikácie pred rodinným domom súp.č.
88. Starosta obce predloţil poslancom zápisnicu z 28.10.2010 a prijaté uznesenie č.
71/2010, ktoré znie OZ schvaľuje vypracovanie projektovej dokumentácie na
prekládku mies.komun., ktorá bude viesť cez parc.č. EKN 1484/54, 1484/55, 1484/58,
1484/56, 1667/300 pri rod.dome M.Boháčovej na náklady obce. Obec uvedené
uznesenie splnila a projektovú dokumentáciu dala vypracovať. V zápisnici bolo
uvedené, ţe náklady spojené s prekládkou a s vysporiadaním pozemkov bude znášať
rodina Boháčová – čo do dnešného dňa nesplnili. Obec nemôţe zo svojho rozpočtu
vykúpiť pozemky, ktoré budú sluţiť im. Starosta obce konštatoval, ţe rodine
Boháčovej bude zaslaný list, v ktorom dostanú informáciu o prijatom uznesení
a ostatnú časť realizácie prekládky si musia zabezpečiť na vlastné náklady.
Poslanci jednohlasne zobrali ţiadosť M.Boháčovej na vedomie a prijali uznesenie :
Uznesenie č. 44/2014
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku
berie na vedomie
žiadosť občianky Margity Boháčovej a doporučuje zaslať odpoveď, v ktorej budú
uvedené prijaté uznesenia a ich celé znenia týkajúce sa vybudovania komunikácie
pri rodinnom dome súp.číslo 88.
Všetkých poslancov : 5
Prítomných : 4
Za : 4
/proti : 0, zdrţal sa : 0/

10. Zmluva o zriadení vecného bremena
Starosta obce predloţil poslancom návrh zmluvy o zriadení vecného bremena –
uloţenie podzemného kábla a stĺpa na pozemok vo vlastníctve obce parc.č. 464,
pôvodná EKN parc.č. 1801/43, druh pozemku ostatné plochy o výmere 1283 m² pre
MUDr. Jurajom Fillom, bytom Záhumenná 328/4, 851 10 Bratislava a manţelkou
MUDr. Evou Fillovou, bytom Gorkého 8, 811 01 Bratislava, ktorý majú postavenú

rekreačnú chatu na zákrute. Starosta obce informoval, ţe náklady spojené
s vyhotovením zmluvy a vkladom na kataster budú znášať manţelia Fillovci.
Boţenka Píšová – sa informovala, či nebudú ţiadať v zimnom období pravidelnú
údrţbu cesty a tieţ dobudovanie vodovodu.
Starosta obce uviedol, ţe nebudú ţiadať odhŕňanie snehu a pri chatke majú
vybudovanú kopanú studňu.
Poslanci jednohlasne schválili uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena a prijali
uznesenie.
Uznesenie č. 45/2014
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku
schvaľuje
zmluvu o zriadení vecného bremena s MUDr. Jurajom Fillom, bytom Záhumenná
328/4, 851 10 Bratislava a manţelkou MUDr. Evou Fillovou, bytom Gorkého 8, 811
01 Bratislava, ktorá spočíva v práve uloţenia a prevádzkovania podzemnej prípojky
/elektrický kábel a stĺp/ na pozemku CKN parc.č. 464, pôvodná EKN parc.č. 1801/43,
druh pozemku ostatné plochy o výmere 1283 m2, ktorá je vybudovaná pre rekreačnú
chatu na CKN parc.č. 426/2 v kat.území Kľak a to podľa zamerania vyznačeného
v geometrickom pláne.
Všetkých poslancov : 5
Prítomných : 4
Za : 4
/proti : 0, zdrţal sa : 0/

11. Rôzne :
- Výmena okien na budove KD
Starosta informoval, ţe prebehlo verejné obstarávanie, bola vybraná najlacnejšia
ponuka firmy Panorama Slovakia, so sídlom Lučenec v celkovej sume 3.405,76 Eur.
Dnes prebehlo zameriavanie okien a dverí a do 1 mesiaca bude výmena uskutočnená.
Uznesenie č. 46/2014
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku
berie na vedomie
informáciu o prebiehajúcej výmene okien na budove kultúrneho domu.
Všetkých poslancov : 5
Prítomných : 4
Za : 4
/proti : 0, zdrţal sa : 0/

-

Plánované aktivity a podujatia
Starosta obce informoval poslancov, ţe sa uskutočnili 3 podujatia : akcia 3v1, vatra SNP
a memoriál Jozefa Zúbeka – minifutbal. Všetky akcie prebehli úspešne, účasť bola dobrá
a spolupráca pri príprave s poslancami bola na úrovni. Navrhol usporiadať 18.10.2014 kačacie
hody spojené s úctou k starším a hodovou zábavou. Do toho termínu by sa dal kultúrny dom
do poriadku. Starosta oznámil, ţe o príprave bude poslancou informovať telefonicky.
Boţenka Píšová – navrhla zvolať brigádu na riadenie kultúrneho domu.
Poslanci jednohlasne súhlasili a prijali uznesenie :
Uznesenie č. 47/2014
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku
berie na vedomie
plánované aktivity
a podujatia – hodová zábava spojená s kačacími hodami
a mesiacom úcty k starším dňa 18.10.2014.
Všetkých poslancov : 5
Prítomných : 5
Za : 5 /proti : 0, zdrţal sa : 0/

12. Interpelácie poslancov OZ a občanov obce:
Poslankyne predniesli návrhy a sťaţnosti občanov na miestnu predajňu potravín, kde
upravili v pondelok otváraciu dobu do 11.00 hod. sčím občania nesúhlasia, ďalej sú
tam problémy so zásobovaním, vykladaním tovaru, nie je tam dostať základné
potraviny, tovar sa vynáša na poţiadanie zo skladu. Z toho dôvodu poslanci
jednohlasne navrhli zaslať list – sťaţnosť na Coop Jednota Ţarnovica a prijali
uznesenie :
Uznesenie č. 48/2014
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku
doporučuje
zaslať list na Coop Jednota s.d. Žarnovica k vyjadreniu zmene otváracích hodín a
k zásobovaniu tovarom miestnej predajne potravín v Kľaku.
Všetkých poslancov : 5
Prítomných : 5
Za : 5 /proti : 0, zdrţal sa : 0/

13. Návrh na uznesenie
Predloţený návrh na uznesenia z rokovania OZ č. 37/2014 – 48/2014 poslanci
jednohlasne schválili.
14. Ukončenie zasadnutia :
Starosta obce ukončil zasadnutie OZ, poďakoval všetkým prítomným za účasť na
zasadnutí. Ukončenie zasadnutia o 19.40 hod.
Ďalej prílohu tejto zápisnice tvoria : pozvánka, prezenčná listina, zoznam uznesení v počte
a ostatný pracovný materiál.

Overovatelia zápisnice :
Viera Zúbeková

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

Zdenka Supeková

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

..........................................
Ľuboš Haring
starosta obce

