Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa
13.06.2014
o 17.30 hod. v zasadačke Obecného úradu v Kľaku
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Prítomní : Ľuboš Haring – starosta obce
Beata Adamová, Štefan Müller, Boţena Píšová, Viera Zúbeková - poslanci
obecného zastupiteľstva
Anna Prôčková – hlavný kontrolór obce
Občania : Michal Lacko
Starosta obce Ţupkov, poslanec VÚC BBSK : Ing. Ján Tomáš
Neprítomní – ospravedlnení : Zdena Supeková – poslankyňa OZ
Program :
1. Otvorenie zasadnutia a určenie zapisovateľa
2. Schválenie programu, overovateľov zápisnice a prijatých uznesení zo zasadnutia OZ
3. Kontrola plnenia uznesení – vyjadrenie overovateľov zápisnice z OZ
4. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2013
5. Správa nezávislého audítora o audite individuálnej účtovnej závierky za rok 2013
6. Záverečný účet obce Kľak a celoročné hospodárenie za rok 2013
7. Tvorba rezervného fondu z prebytku hospodárenia obce
8. Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Kľak za rok 2013, výročná správa
obce Kľak za rok 2013
9. Sťaţnosť pána Ľubomíra Pavlíka
10. Predloţenie cenových ponúk – výmena plastových okien na budove KD
11. Rôzne :
- Plánované podujatia a aktivity
12. Interpelácie poslancov OZ a občanov obce
13. Návrh na uznesenia
14. 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, občanov obce, starostu obce Ţupkov Ing.
Jána Tomáša a kontrolórku obce. Konštatoval, ţe sú prítomní poslanci v počte 4
/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 OZ a poţiadal
ich o návrhy a doplnenia. Poslanci nemali návrh na doplnenie programu, program
rokovania doplnil starosta obce o 2 body nasledovne : vkladá sa za bod 4 bod 5 –
plán práce hl.kontrolóra na 2.polrok 2014, za bod11 bod 12 volebné obvody, úväzok
starostu obce, počet poslancov – pre volebné obdobie 2014-2018 a zásady
odmeňovania poslancov. Poslanci nemali pripomienky k doplneniu programu
a predloţený program v počte bodov 16 jednohlasne schválili. Za zapisovateľku

zasadnutia OZ určil starosta obce Renátu Luptákovú a za overovateľov zápisnice
a prijatých uznesení : Beata Adamová a Štefan Müller.
Uznesenie č. 23/2014
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku
schvaľuje
program zasadnutia obecného zastupiteľstva v počte bodov 16
určuje
zapisovateľa : Renátu Luptákovú, overovateľov prijatých uznesení a zápisnice : Beata
Adamová, Štefan Müller.
Všetkých poslancov : 5
Prítomných : 4
Za : 4 /proti:0, zdrţal sa : 0/
.............................
3. Kontrola plnenia uznesení – vyjadrenie overovateľov zápisnice z OZ : kontrolu

plnenia uznesení previedol starosta obce, konštatoval, ţe dňa 09.05.2014 boli prijaté
uznesenia od č. 14/2014 po č. 22/2014, ktoré boli starostom obce podpísané.
Uznesenie č. 17/2014 schvaľovalo úpravu rozpočtu obce v roku 2014, uznesenie
18/2014 určilo mesačný plat starostu obce v zmysle zmeny mzdy v národnom
hospodárstve.Uznesenie č.19/2014 bralo na vedomie výmenu okien na budove KD
a doporučilo vypracovanie 2 alternatív, uznesenie č. 20 doporučilo poslancom do
najbliţšieho zasadnutia doplniť členov komisie pre verejné obstarávanie. Uznesenie
č.21/2014 bralo na vedomie a schvaľovalo ţiadosť Ing.J.Farkaša a R.Ollého
o spevnenie plochy. Uznesenie č. 22/2014 bralo na vedomie usporiadanie deň Matiek
a MDD. Uznesenia brali na vedomie, určovali, schvaľovali – starosta obce
konštatoval, ţe všetky uznesenia boli splnené.
Uznesenie č. 24/2014
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku
berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení č. 14-22/2014 prijatých OZ dňa 09.05.2014 a vyjadrenie
overovateľov zápisnice z rokovania OZ dňa 09.05.2014.
Všetkých poslancov : 5
Prítomných : 4
Za : 4 /proti:0, zdrţal sa : 0/
...............................

4. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2013 :
predloţila kontrolórka obce Anna Prôčková. Po predloţení stanoviska vyzvala
kontrolórka poslancov o ich pripomienky a návrhy. Nakoľko poslanci nemali ţiadne
pripomienky, jednohlasne vzali na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce
k záverečnému účtu obce za rok 2013.
Uznesenie č. 25/2014
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku
berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Kľak za rok 2013.
Všetkých poslancov : 5
Prítomných : 4
Za : 4 /proti:0, zdrţal sa: 0/
...............................
5. Plán práce hlavnej kontrolórky obce na 2.polrok 2014

Plán kontrolnej činosti na 2.polrok 2014 predloţila kontrolórka obce, ktorá
vymenovala presné oblasti a doklady, ktoré budú kontrolované v 2.polroku 2014. 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. 26/2014
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku
schvaľuje

plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2.polrok 2014.
Všetkých poslancov : 5
Prítomných : 4
Za : 4 /proti:0, zdrţal sa: 0/

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

6. Správa nezávislého audítora o audite individuálnej účtovnej závierky za rok 2013

: predloţil starosta obce Ľuboš Haring, ktorý uviedol, ţe stanovisko bolo kladné
a neboli zistené ţiadne nedostatky. Nakoľko poslanci OZ nemali ţiadne pripomienky
k predloţenej správe, jednohlasne vzali na vedomie správu nezávislého audítora
o audite individuálnej účtovnej závierky za rok 2013.
Uznesenie č. 27/2014
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku
berie na vedomie
správu nezávislého audítora o audite individuálnej účtovnej závierky obce Kľak za rok 2013.
Všetkých poslancov : 5
Prítomných : 4
Za : 4 /proti:0, zdrţal sa: 0/
............................
7. Záverečný účet obce Kľak a celoročné hospodárenie za rok 2013 : pracovníčka

obce predloţila poslancom OZ záverečný účet obce za rok 2013. Po predloţení
prečítala poloţkovité plnenie rozpočtu z uzávierky obce k 31.12.2013.
Poslanci jednohlasne schválili záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce
Kľak za rok 2013 „bez výhrad“.
Uznesenie č. 28/2014
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku
schvaľuje
záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce Kľak za rok 2013 „bez výhrad“.
Všetkých poslancov : 5
Prítomných : 4
Za : 4 /proti:0, zdrţal sa: 0/
............................

8. Tvorba rezervného fondu z prebytku hospodárenia obce :
Pracovníčka obce na základe údajov zo záverečného účtu obce za rok 2013 uviedla, ţe
obec Kľak dosiahla za rok 2013 prebytok hospodárenia vo výške 6.422,41 Eur. Obec
je povinná v zmysle zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách v znení neskorších
zmien a doplnkov vytvoriť rezervný fond a to buď 10% z prebytku hospodárenia,
alebo v plnej výške prebytku hospodárenia. Poslanci jednohlasne schválili tvorbu
rezervného fondu z prebytku hospodárenia obce za rok 2013 v plnej výške 6.422,41 €.
Uznesenie č. 29/2014
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku
schvaľuje
tvorbu rezervného fondu z prebytku hospodárenia obce za rok 2013 v plnej výške
6.422,41 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písme. a a b zákona č. 583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Všetkých poslancov : 5
Prítomných : 4
Za : 4 /proti:0, zdrţal sa: 0
........................

9. Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Kľak za rok 2013 a výročná

správa obce Kľak za rok 2013: predloţila pracovníčka obce Renáta Luptáková, ktorá
prečítala hodnotenie plnenia programového rozpočtu a údaje z výročnej správy obce
za rok 2013.
Nakoľko poslanci nemali pripomienky hodnotiacu správu programového rozpočtu
a výročnú správu obce Kľak za rok 2013 jednohlasne vzali na vedomie.
Uznesenie č. 30/2014
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku
berie na vedomie
výročnú správu obce Kľak za rok 2013 a hodnotiacu správu programového rozpočtu obce
Kľak za rok 2013
Všetkých poslancov : 5
Prítomných : 4
Za : 4
/proti : 0, zdrţal sa : 0/
..............................
10. Sťažnosť pána Ľubomíra Pavlíka:
sťaţnosť pána Ľubomíra Pavlíka na pána Jána Boháča bytom Kľak č. 88 predloţil starosta
obce. Informoval poslancov, ţe Ľubomíra Pavlíka pri kosení prístupovej komunikácie vedúcej
k jeho rekreačnej chate slovne napádal, vulgárne osočoval, nadával, vyhráţal sa a kopal do
kosačky Ján Boháč. Keď bol v blízkosti rod.domu Jána Boháča cca 10 – Ján Boháč vybehol za
ním ešte raz, drţal v ruke lopatu a utekal za Ľ.Pavlíkom, kričal, vyhráţal sa mu zabitím
a kopal opätovne do kosačky . Ľubomír Pavlík ustúpil a prestal kosiť. Ľubomír Pavlík sa
obrátil na starostu obce a obecné zastupiteľstvo so ţiadosťou o pomoc a riešenie vzniknutej
situácie. Starosta obce konštatoval, ţe tento problém je dlhodobý, obec v tomto spore nič
nevyrieši a najlepším riešením bude ich odporučiť na orgány v tresnom konaní.
Boţena Píšová – bolo by vhodné upozorniť manţelku Jána Boháča nech mu dohovorí, aby
nenapádal ostatných a slušne sa správal.
Poslanci jednohlasne doporučili starostovi obce zaslať vyjadrenie Ľubomírovi Pavlíkovi, nech
sa obráti z riešením na orgány v tresnom konaní.
Uznesenie č. 31/2014
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku
berie na vedomie
sťaţnosť Ľubomíra Pavlíka, trvale bytom Ţarnovica na Jána Boháča, Kľak č. 88
a doporučuje zaslať vyjadrenie Ľubomírovi Pavlíkovi v znení – v prípade trvania
ohrozovania sa obrátiť na orgány činné v tresnom konaní.
Všetkých poslancov : 5
Prítomných : 4
Za : 4
/proti : 0, zdrţal sa : 0/
.............................
Prišiel pán starosta obce Ţupkov, poslanec VÚC BBSK Ing. Ján Tomáš, ktorý informoval
starostu obce a poslancov OZ, ţe absolvuje stretnutia na OZ v mikroregióne. Chcel by pomôcť
obciam, ktoré majú problémy a pripomienky k fungovaniu Správy ciest, školstva a rôzne iné,
ktoré je moţné riešiť vo VÚC BBSK. Opísal zloţenie poslancov vo VÚC a uviedol, ţe
väčšina je z politickej strany SMER. Informoval, ţe je členom komisie pre dopravu, kde
spadá SAD a regionálna správa ciest. Ako poslanec sa bude snaţiť, aby komunikácie
v Kľakovskej doline boli udrţiavané, pravidelné opravované – vyspravené, aby sa vykonala
oprava a náter zvodidiel. Ďalej informoval o prideľovaní dotácií z rozpočtu VÚC, uviedol, ţe
obec Kľak bola vylúčená, ale po preskúmaní právnym oddelením a prehodnotení sme boli
opätovne zaradení na prerozdelenie dotácie a boli nám schválené finančné prostriedky vo
výške 650 €. Ing. Ján Tomáš opísal svoje skúsenosti a prácu poslanca VÚC. Prisľúbil obci
pomoc a informovanosť o dianí sa vo VÚC. Na záver informoval, ţe obci poskytne dárkový
koš na memoriál Jozefa Zúbeka. Poďakoval za prijatie v obci a rozlúčil sa so starostom obce
a poslancami OZ.

11. Predloženie cenových ponúk – výmena okien na budove KD
Starosta obce informoval poslancov, ţe obec má vypracovaných 7 cenových ponúk na dve
varianty – výmena okno za okno a výmena za menšie okno + domurovanie. Najlacnejšia
ponuka bola z firmy Herplast, 1 okno – 731 € a najdrahšia z firmy Aluplast, 1 okno 931 €.
Rozdiel v cene medzi domurovaním priestoru a výmenou okna za okno bola 18,-€. Obec pri
zmene veľkosti okien by musela vybaviť stavebné povolenie a náklady na stavebné úpravy by
boli vyššie vzhľadom na to, ţe by sa musela spraviť nová fasáda na budove. Celková suma na
výmenu okien by bola cca 3.000 €. Starosta obce dal poslancom kolovať cenové ponuky.
Beata Adamová – ak je rozdiel len 18 € jednoznačne navrhuje schváliť výmenu okna za okno
Boţenka Píšová – okná sú uţ staré, je potrebné vykonať ich výmenu, súhlasí s výmenou okno
za okno.
Poslanci jednohlasne schválili výmenu okien na budove KD – výmenou okno za okno.
Uznesenie č. 32/2014
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku
schvaľuje
výmenu okien na budove kultúrneho domu v zmysle zákona o verejnom obstarávaní
a doporučuje výmeniť za plastové okná o rovnakej veľkosti.
Všetkých poslancov : 5
Prítomných : 4
Za : 4
/proti : 0, zdrţal sa : 0/
.............................
Poslanci v tomto bode doplnili v zmysle uznesenia č.20/2014 z 9.5.2014 členov komisie pre
verejné obstarávania v roku 2014 nasledovne : predseda – Viera Zúbeková, členovia – Štefan
Muller, Otto Fárek.
Všetci jednohlasne určili komisiu pre VO v zloţení : predseda – Viera Zúbeková, členovia –
Štefan Muller, Otto Fárek.
Uznesenie č. 33/2014
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku
určuje

komisiu pre vyhodnotenie ponúk verejných obstarávaní v roku 2014 v nasledovnom
zloţení : predseda – Viera Zúbeková, členovia – Štefan Müller, Otto Fárek.
Všetkých poslancov : 5
Prítomných : 4
Za : 4
/proti : 0, zdrţal sa : 0/

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

12. Určenie volebných obvodov, úväzok starostu obce a počtu poslancov vo volebnom období
2014-2018

Starosta obce predloţil poslancom návrh určenia volebného obvodu v obci Kľak,
úväzok starostu obce a počet poslancov pre volebné obdobie 2014-2018 podľa
volebného obdobia 2010-2014.
Boţenka Píšová – navrhla poslancom, aby ostal 1 volebný obvod, úväzok starostu
obce ako bol 0,8 – 30 hod. týţdenne a počet poslancov 5.
Všetci poslanci jednohlasne súhlasili a schválili v obci Kľak 1 volebný obvod, úväzok
starostu 0,8 a počet poslancov 5 pre volebné obdobie 2014-2018.
Uznesenie č. 34/2014
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku
schvaľuje
na volebné obdobie 2014 – 2018 pre obec Kľak jeden volebný obvod číslo 1, počet
poslancov 5, na volebné obdobie 2014 – 2018 pre obec Kľak úväzok starostu obce
0,8 – 30 hod. týţdenne.
Všetkých poslancov : 5

Prítomných : 4
Za : 4
/proti : 0, zdrţal sa : 0/
.............................
Starosta obce predloţil na schválenie zásady odmeňovania poslancov : odmena poslanca za účasť

na rokovaní obecného zastupiteľstva vo výške - 9,- €, v prípade, ţe účasť na rokovaniach
obecného zastupiteľstva u poslanca v rámci roka nedosiahne minimálne 50 % , stráca
poslanec akýkoľvek nárok na odmenu.
Predsedovi komisie obecného zastupiteľstva: za rokovanie komisie obecného
zastupiteľstva – 3 €.
Pri ďalšom poskytovaní odmien sa bude prihliadať na to, aké ďalšie úlohy poslanec plní
a koľko času venuje výkonu svojej funkcie. Poslanci jednohlasne schválili návrh starostu
obce a prijali uznesenie :
Uznesenie č. 35/2014
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku
schvaľuje
zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce.
Všetkých poslancov : 5
Prítomných : 4
Za : 4
/proti : 0, zdrţal sa : 0/
.............................

13. Rôzne :
- Plánované podujatia a aktivity
Starosta obce informoval poslancov, ţe cez letné mesiace sú naplánované nasledovné
akcie : 28.6.2014 o 19.00 hod. akcia 3 v 1 – odmena deťom za dobré vysvedčenie,
Jánska vatra a grilovanie
-dňa 29.8.2014 o 18.00 hod. bude zapálená vatra pri príleţitosti 70.výročia SNP a dňa
30.8.2014 o 14.00 hod. sa bude konať 4.ročník minifutbalového turnaja Memoriál
Jozefa Zúbeka. K presnému usporiadaniu a určeniu priebehu akcií sa budú konať
stretnutia poslancov so starostom obce.
Starosta obce informoval, ţe sa vyhotovujú lavice, ktoré budú umiestnené
v športovom areály obce a prebieha dokončovanie sociálnych zariadení, ktoré budú
sluţiť návštevníkom pri akciách obce.
Uznesenie č. 36/2014
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku
berie na vedomie
usporiadanie plánovaných podujatí : akcia 3 v 1 – 28.06.2014 o 19.00 hod., vatra
SNP – 29.08.2014 o 18.00 hod., memoriál Jozefa Zúbeka – 30.08.2014 o 13.00 hod.
Všetkých poslancov : 5
Prítomných : 4
Za : 4 /proti : 0, zdrţal sa : 0/
................................

14. Interpelácie poslancov OZ a občanov obce:
Bea Adamová – podala pripomienku : je potrebné kosiť trávu aj v hornej časti obce –
v Rúbanke, v okolí J.Píša a P.Mesiarika. Ďalej upozornila starostu obce na prekopanú
komunikáciu pri pani Kašubovej – je to stále prehĺbené a nedá sa tadiaľ jazdiť, je
potrebné upozorniť vlastníka, ktorý to prekopal, nech si to po sebe aj odstráni.
Viera Zúbeková – sa sťaţovala na veľký hluk, ktorý vychádza z ubytovne u Holczov
v nočných hodinách okolo 2, je potrebné upozorniť majiteľa, aby zamedzil veľkému
hluku a upozornil bývajúcich. Cez víkend sa to dá vydrţať, ale v strede týţdňa keď
ľudia idú do práce je to neúnosné.
Starosta obce uviedol, ţe uţ sa na to sťaţovali občania obce a upozornil aj pána
Holcza. V ubytovni majú umiestnený ubytovací poriadok, s ktorým je kaţdý
oboznámený.

15. Návrh na uznesenie
Predloţený návrh na uznesenia z rokovania OZ č. 23/2014 – 36/2014 poslanci
jednohlasne schválili.
16. Ukončenie zasadnutia :
Starosta obce ukončil zasadnutie OZ o 19.55 hod., 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 :
Beata Adamová

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

Štefan Müller

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

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

