
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 

24.10.2014 
o 17.30 hod. v zasadačke Obecného úradu v Kľaku 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 

Prítomní : Ľuboš Haring – starosta obce 

                 Beata Adamová, Božena Píšová, Zdenka Supeková -  poslanci OZ 

Neprítomný – ospravedlnený : Štefan Muller, Viera Zúbeková – poslanci 

                                                  Anna Prôčková – kontrolórka obce                                                                               

 

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. Povodňový plán záchranných prác obce Kľak 

5. Program odpadového hospodárstva obce Kľak 

6. Zásady verejného obstarávania pre zadávanie podlimitných zákaziek 

7. Určenie inventarizačných komisií : dielčia a ústredná 

8. Predloženie neplatičov daní a miestnych poplatkov 

9. Rôzne : 

- Podujatia a aktivity 

10. Interpelácie poslancov OZ a občanov obce 

11. Návrh na uznesenia 

12. 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, že sú prítomní 3 poslanci /celkový 

počet poslancov 5/ a zasadnutie OZ je uznášania schopné. Neprítomní poslanci 

a kontrolórka obce sa ospravedlnili.  

 

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 a program 

rokovania  OZ jednohlasne schválili v počte bodov 12. Za zapisovateľku zasadnutia OZ 

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

: Božena Píšová a Beata Adamová. 

 
Uznesenie č. 49/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 
program zasadnutia obecného zastupiteľstva v počte bodov 12 
určuje 
zapisovateľa : Renátu Luptákovú, overovateľov prijatých uznesení a zápisnice : 
Božena Píšová a Beata Adamová. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 3 



Za : 3   /proti:0, zdržal sa : 0/ 

 

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

plnenia uznesení previedol starosta obce, konštatoval, že dňa 10.09.2014 boli prijaté 

uznesenia od č. 37/2014 po č. 48/2014, ktoré boli starostom obce podpísané. Uzn.č. 

39/2014 bralo na vedomie záznam hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly za 

2.štvrťrok 2014. Uznesenie č. 40/2014 – schválilo zmenu rozpočtu obce na rok 2014 

celkové bežné príjmy 84.430 €, celkové bežné výdavky 84.430 €, celkové kap.príjmy 

335 € a celkové kap.výdavky 335 €, uznesenie č. 41/2014 schválilo VZN obce Kľak č. 

1/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 

a trhový poriadok v obci Kľak.  Uznesenie č. 42/2014 schválilo PHSR obce Kľak na 

roky 2014-2020, uznesenie č. 43/2014 zobralo na vedomie sťažnosť pani Margity 

Boháčovej, ktorej bola zaslaná informácia o prijatých uzneseniach týkajúcich sa 

vybudovania komunikácie pri rod.dome s.č. 88. Uznesenie č. 45/2014 schválilo 

uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena s Mudr. Jurajom Fillom, ktorá spočíva 

v práve uloženia a prevádzkovania podzemnej prípojky – elektrický kábel a stĺp. – čo 

bolo zrealizované. Uznesenie č. 46/2014 bralo na vedomie informáciu o prebiehajúcej 

výmene okien na budove KD. Uznesenie č. 47/2014 bralo na vedomie plánované 

aktivity a podujatia v obci – hodová zábava a úcta k starším. Uznesenie č. 48/2014 

doporučilo zaslať list na Coop Jednota ohľadom otváracích hodín v Coop Jednota 

a ohľadom zásobovania miestnej predajne – list bola zaslaný a uskutočnilo sa aj 

stretnutie s inšpektorkou, ktorá prisľúbila nápravu. 

Uznesenia brali na vedomie a schvaľovali  – starosta obce konštatoval, že všetky 

uznesenia boli splnené. 

 
Uznesenie č. 50/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
b e r i e  n a  v e d o m i e 
kontrolu plnenia uznesení č. 37-48/2014 prijatých OZ dňa 10.09.2014 a vyjadrenie 
overovateľov zápisnice z rokovania OZ dňa 10.09.2014. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 3 
Za : 3   /proti:0, zdržal sa : 0/ 

 

4. Povodňový plán záchranných prác obce Kľak :  predložil starosta obce, ktorý 

uviedol, že bolo potrebné upraviť povodňový plán záchranných prác, nakoľko došlo 

k zmenám okresných úradov, k zmenám mien zodpovedných osôb, ale text ostal 

v podstate nezmenený. Obec je v povodňovom pláne rozdelená na dve časti – 

Hudečkovci a Včelín.  

Boženka Píšová – sa informovala, kedy sa bude vykonávať úprava toku. 

Starosta obce – povodie Hrona plánuje úpravy až v roku 2018. Úpravy sa budú 

vykonávať tam, kde je to nutné. Pri silných dažďoch došlo k vyliatiu potoka aj v časti 

Včelín a preto sa tam vykonala úprava potoka. 

Nakoľko poslanci nemali žiadne pripomienky, jednohlasne schválili povodňový plán 

záchranných prác. 

 
Uznesenie č. 51/2014  
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku  
schvaľuje 

            povodňový plán záchranných prác obce Kľak. 
Všetkých poslancov : 5 



Prítomných : 3 
Za : 3 /proti:0, zdržal sa: 0/ 

             

5. Program odpadového hospodárstva obce Kľak : predložil starosta obce, ktorý 

oboznámil poslancov s programom odpadového hospodárstva obce Kľak, informoval, 

že obsahuje informácie podľa podmienok v obci - o nakladaní s odpadmi,  ako sú 

triedené zložky komunálneho odpadu, zhodnocovanie odpadu, kde sa v obci skládkuje 

odpad, kompostoviská v obci, kto odváža odpad z obce, kto sú zhodnocovatelia odpadu 

a pod.  

Poslanci nemali žiadne pripomienky a program odpadového hospodárstva jednohlasne 

schválili. 

 
Uznesenie č. 52/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

            schvaľuje 
             program odpadového hospodárstva obce Kľak. 

Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 3 
Za : 3 /proti:0, zdržal sa: 0/ 

 

6. Zásady verejného obstarávania pre zadávanie podlimitných zákaziek 

Predložil starosta obce, ktorý uviedol, že zásady zahŕňajú a určujú presný postup obce 

pri zadávaní podlimitných zákaziek v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, sú tam 

určené podmienky ako sa vyhlasuje verejné obstarávanie, ako sa vykoná prieskum trhu, 

ako sa vyhodnotí a ako sa vedie evidencia verejného obstarávania. Poslanci nemali 

žiadne pripomienky k predloženým zásadám a jednohlasne vzali na vedomie zásady 

VO. 
           Uznesenie č. 53/2014 
           Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
           berie na vedomie 
             zásady verejného obstarávania pre zadávanie podlimitných zákaziek. 

Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 3 
Za : 3 /proti:0, zdržal sa: 0/ 

 

7. Určenie inventarizačných komisií: dielčia a ústredná 

Starosta obce konštatoval, že sa blíži koniec roka a je potrebné vykonať inventarizáciu 

majetku obce k 31.12.2014. Požiadal poslancov o ich dobrovoľné sa prihlásenie za 

členov inventarizačných komisií. 

Boženka Píšová a Beata Adamová súhlasili s výkonom inventarizácie majetku obce. 

Starosta určil komisie nasledovne : ústredná v zložení – predseda : Ľuboš Haring, 

členovia : Renáta Luptáková, Božena Píšová, Beata Adamová 

dielčia v zložení – predseda : Božena Píšová, členovia : Renáta Luptáková, Beata 

Adamová. 

Poslanci jednohlasne súhlasili s určením ústrednej a dielčej komisie.  

 
Uznesenie č. 54/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku  
určuje 

ústrednú inventarizačnú komisiu v zložení : predseda – Ľuboš Haring, členovia : 

Renáta Luptáková, Beata Adamová, Božena Píšová     a 



dielčiu inventarizačnú komisiu v zložení : predseda – Božena Píšová, členovia : Renáta 

Luptáková, Beata Adamová 

pre výkon inventarizácie majetku obce, pohľadávok a záväzkov k 31.12.2014. 
            Všetkých poslancov : 5 

Prítomných : 3 
Za : 3 /proti:0, zdržal sa: 0     

 

8. Predloženie neplatičov daní a miestnych poplatkov : 
Starosta obce požiadal pracovníčku obce Renátu Luptákovú o predloženie zoznamov 

neplatičov jednotlivých daní a poplatkov. Renáta Luptáková poslancom OZ predložila 

zoznamy neplatičov a uviedla výšku neuhradených daní za psa, dane z nehnuteľností 

a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

Beata Adamová – konštatovala, že je potrebné im zaslať výzvy a nech si plnia 

povinnosti tak ako ostatní daňovníci. 

Poslanci jednohlasne určili zaslať výzvy neplatičom daní a poplatkov. 

 
Uznesenie č. 55/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie 
zoznam neplatičov dane z nehnuteľností, dane za psa a poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady za rok 2014.  
Určuje 
neplatičom zaslať výzvy na uhradenie dĺžnej sumy dane z nehnuteľností, dane za psa 
a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 3 
Za : 3 /proti:0, zdržal sa: 0/ 
 

9. Rôzne : 

- Podujatia a aktivity  

Starosta obce zhodnotil, že organizácia a príprava podujatia úcta k starším a hodová 

zábava bola výborná, účasť bola dobrá a ohlasy na hodovú zábavu boli pozitívne. Vďaka 

sponzorom boli venované bohaté vecné ceny do tomboly ako aj zabezpečené 

občerstvenie. Hodová zábava bola financovaná zo zostatku financií z kultúrnych akcií. 

Ďalej starosta obce uviedol, že najbližšia pripravovaná akcia je Mikuláš, ktorý sa bude 

konať 6.12.2014 pri vianočnom stromčeku v strede obce tak ako aj predchádzajúci rok. 

Poslanci jednohlasne berú na vedomie podujatia a aktivity. 

 
Uznesenie č. 56/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie 

             zhodnotenie podujatí v obci, plánované podujatie – Mikuláš pre deti obce a vykonané         

            aktivity v obci. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 3 

             Za : 3      /proti : 0, zdržal sa : 0/ 

 

 

10. Interpelácie poslancov OZ a občanov obce:  
- 

 

 



11. Návrh na uznesenie 

             Predložený návrh na uznesenia z rokovania OZ č. 49/2014 – 56/2014  poslanci        

             jednohlasne schválili. 

 

12. Ukončenie zasadnutia :  

Starosta obce ukončil zasadnutie OZ o 19.10 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 :                                                       

 

 

 

     Božena Píšová             .................................                   

 

     Beata Adamová             ................................. 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                                                                                         Ľuboš Haring 

                                                                                                         starosta obce 

 

 

 


