
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 

16.02.2017 
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 

                 Michal Sestrenek, Ľudmila Mesiariková, Viera Zúbeková  -  poslanci        

                 obecného zastupiteľstva  

                Anna Prôčková – hlavná kontrolórka obce 

Neprítomní – ospravedlnení: -   Miroslava Vajdová, Tibor Zúbek                                                                               

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. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za IV. štvrťrok 2016 

5. Správa hlavnej kontrolórky obce Kľak o kontrolnej činnosti v roku 2016 

6. Bezpečnostný projekt obce, smernice 

7. Návrh plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce na rok 2017 

8. Návrh plánu kultúrnych podujatí na rok 2017 

9. VZN /návrh/ obce Kľak č. 1/2017 o zákaze a obmedzení používania pyrotechnických 

výrobkov na území obce Kľak 

10. VZN /návrh/ obce Kľak č. 2/2017 o verejnom poriadku na území obce Kľak 

11. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Kľak na rok 2017 – JDS,ZO Kľak 

12. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Kľak na rok 2017 - SZPB, ZO Kľak 

13. Žiadosť o dlhodobý prenájom pozemku 

14. Rôzne : 

- Plánované podujatia a aktivity 

15. Interpelácie poslancov OZ a občanov obce 

16. Návrh na uznesenia 

17. 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, kontrolórku obce a občanov obce. Konštatoval, že 

sú prítomní 3 poslanci /celkový počet poslancov 5/ a zasadnutie OZ je uznášania 

schopné.  

 

2. Schválenie programu, overovateľov zápisnice a prijatých uznesení zo zasadnutia 

OZ : starosta obce predložil poslancom OZ návrh programu zasadnutia  v počte 17 

bodov a požiadal ich o návrhy a doplnenia. Poslanci nemali návrh na doplnenie 

programu, predložený program rokovania  v počte bodov 17 poslanci OZ jednohlasne 

schválili. Za zapisovateľku zasadnutia OZ určil starosta obce Renátu Luptákovú a za 



overovateľov zápisnice a prijatých uznesení : Ľudmilu Mesiarikovú a Michala 

Sestreneka. 

 
Uznesenie č. 1/2017 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 
program zasadnutia obecného zastupiteľstva v počte bodov 17, 
určuje 
zapisovateľa : Renátu Luptákovú, overovateľov prijatých uznesení a zápisnice : 
Ľudmila Mesiariková, Michal Sestrenek. 
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 na zasadnutí OZ dňa 

13.12.2016 boli prijaté uznesenia od č. 56 po č. 69/2016, ktoré boli starostom obce 

podpísané. Uznesenie č. 56 schválilo program zasadnutia, určovalo zapisovateľa 

a overovateľov, uznesenia č. 57, 58, 59, 60 brali na vedomie kontrolu plnenia uznesení, 

stanovisko hl.kontrolórky k viacročnému rozpočtu, návrh plánu kontrolnej činnosti hl. 

kontrolórky obce na 1. polrok 2017 a správu o kontrolnej činnosti za 3.štvrťrok 2016. 

Uznesenie č.61 schválilo zmenu rozpočtu obce. Uznesenia č. 62, 63, 64/2016 sa uznášali 

na vydaní VZN. Uznesenie č. 65 schválilo viacročný rozpočet obce na roky 2017-2019. 

Uznesenie č. 66 schválilo dlhodobý prenájom pozemku pre pani Alenu Zúbekovú – 

nájom a uzatvorenie zmluvy nebolo zrealizované nakoľko po zameraní pozemku bolo 

zistené, že sa jedná o inú výmeru ako bola uvedená – uznesenie bude zrušené. Uznesenie 

č. 67 schválilo starostovi obce a hlavnej kontrolórke obce odmenu. Uznesenie č. 

68/2016 určilo plat starostovi obce od 1.1.2017 a uznesenie č. 69/2016 bralo na vedomie 

plánované aktivity a podujatia. Uznesenie č. 66 nebolo splnené, ostatné uznesenia boli 

splnené. 
Uznesenie č. 2/2017 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
b e r i e  n a  v e d o m i e 
kontrolu plnenia uznesení č. 56-69/2016 prijatých OZ dňa 13.12.2016 a vyjadrenie 
overovateľov zápisnice z rokovania OZ dňa 13.12.2016. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 3 
Za : 3   /proti:0, zdržal sa : 0/           ...................... 

 

4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za 4.štvrťrok 2016 

predložila kontrolórka obce Anna Prôčková. Po predložení správy vyzvala kontrolórka 

poslancov o ich pripomienky a návrhy. Nakoľko poslanci nemali žiadne pripomienky, 

jednohlasne vzali na vedomie správu o kontrolnej činnosti za 4. štvrťrok  2016. 

 

Uznesenie č. 3/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

berie na vedomie 

správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za 4. štvrťrok 2016. 

Všetkých poslancov : 5 

Prítomných : 3 

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

 



5. Správa hlavnej kontrolórky obce Kľak o kontrolnej činnosti v roku 2016 
predložila kontrolórka obce Anna Prôčková, ktorá informovala, že správa bola 

vypracovaná na základe vykonaných kontrol v roku 2016 a podľa schváleného plánu 

práce. Starosta obce uviedol, že kontrolórka obce predkladala všetky jednotlivé správy 

priebežne na zasadnutiach OZ v roku 2016.  

Tibor Zúbek – nie je čo dodať, všetky kontroly sú vykonávané pravidelne, všetko 

overuje audítor, takže je to v poriadku. 

Po predložení správy vyzvala kontrolórka poslancov o ich pripomienky a návrhy. 

Nakoľko poslanci nemali žiadne pripomienky, jednohlasne vzali na vedomie správu o 

kontrolnej činnosti v roku 2016.  
Uznesenie č. 4/2017 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie  
správu hlavnej kontrolórky obce Kľak o kontrolnej činnosti v roku 2016. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 3 
Za : 3   /proti:0, zdržal sa : 0/          ........................ 

 

6. Bezpečnostný projekt obce, smernice 
predložil starosta obce, ktorý informoval, že bezpečnostný projekt a smernice boli len 

aktualizované a prepracované v zmysle novely zákona o ochrane osobných údajov. 

Ďalej uviedol, že doložky k projektu budú podpisovať aj poslanci OZ nakoľko 

prichádzajú do styku s osobnými údajmi na základe poskytovaných materiálov. 

Poslanci nemali žiadne pripomienky a bezpečnostný projekt so smernicami jednohlasne 

vzali na vedomie. 
            Uznesenie č. 5/2017 
            Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
              berie na vedomie  

              bezpečnostný projekt obce, smernice k bezpečnostnému projektu. 

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

 

7. Návrh plánu zasadnutí OZ na rok 2017   -   Starosta obce predložil poslancom OZ 

návrh plánu zasadnutí na rok 2017 a uviedol, že termíny boli zostavené podobne ako 

v roku 2016. Konštatoval, že naplánoval 6 zasadnutí – je lepšie častejšie zasadať a tak 

rozhodovať o dôležitých otázkach obce, poslanci majú prehľad a sú informovaní o dianí 

sa v obci priebežne.  

Tibor Zúbek – súhlasí s návrhom starostu obce a aj s jeho názorom o informovaní 

poslancov. 

Požiadal poslancov OZ o ich vyjadrenia a návrhy - poslanci jednohlasne súhlasili 

s návrhom plánu a prijali uznesenie : 

 
Uznesenie č. 6/2017 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 
plán zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Kľak na rok 2017. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 3 
Za : 3   /proti:0, zdržal sa : 0/           ..................... 
 

 



8. Návrh plánu kultúrnych podujatí na rok 2017 
Plán kultúrnych podujatí zostavil a predložil starosta obce, ktorý konštatoval, že v roku 

2017 podujatia navrhol tak, ako boli usporiadané aj v roku 2016.  

Všetci poslanci jednohlasne prijali uznesenie : 
Uznesenie č. 7/2017 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

schvaľuje  

plán kultúrnych podujatí v obci Kľak na rok 2017.  
Všetkých poslancov : 5 

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

 

9. VZN /návrh/ obce Kľak č. 1/2017 o zákaze a obmedzení používania 

pyrotechnických výrobkov na území obce Kľak 

Predložil starosta obce, ktorý uviedol, že návrh VZN bol vypracovaný na základe 

pripomienok občanov a spracovaný na podmienky obce. VZN určuje presný čas 

a presné kategórie používania pyrotechnických výrobkov v obci. Poslanci jednohlasne 

po úprave času obmedzenia prijali uznesenie :  
Uznesenie č. 8/2017 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
prerokovalo  
návrh VZN obce Kľak č. 1/2017 o zákaze a obmedzení používania pyrotechnických 
výrobkov na území obce Kľak 
sa uznáša 
na vydaní VZN obce Kľak č. 1/2017 o zákaze a obmedzení používania pyrotechnických 
výrobkov na území obce Kľak. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 3 
Za : 3      /proti:0, zdržal sa: 0/          ....................... 

 

10. VZN /návrh/ obce Kľak č. 2/2017 o verejnom poriadku na území obce Kľak 

predložil starosta obce, ktorý informoval, že návrh VZN bol vypracovaný na základe 

rôznych sťažností obyvateľov obce na porušovanie nočného kľudu v prevádzkach 

ubytovni. Po schválení VZN toto bude doručené všetkým prevádzkovateľom 

ubytovania na zverejnenie a budú upozornení na dodržiavanie stanovených podmienok. 

Michal Sestrenek – sa informoval ohľadom používania alkoholických nápojov v obci – 

obmedzenie 

starosta obce – zákaz používania bude na verejných priestranstvách, v prípade konania 

akcií bude povolené. 

Poslanci jednohlasne schválili VZN obce Kľak č. 2/2017 a prijali uznesenie : 

Uznesenie č. 9/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

prerokovalo  

návrh VZN obce Kľak č. 2/2017  o verejnom poriadku na území obce Kľak  

sa uznáša 

na vydaní VZN obce Kľak č. 2/2017  o verejnom poriadku na území obce Kľak  

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

 



 

11. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Kľak na rok 2017-JDS,ZO Kľak 
Predložil starosta obce, ktorý uviedol, že obci bola doručená žiadosť od JDS ZO Kľak, ktorý 

žiadajú dotáciu vo výške 350 Eur. Pod JDS pôsobí aj súbor Kľakovianka, ktorý je prínosom pre 

obec, zabávajú ľudí, vystupujú pri akciách obce, robia to pre potešenie. Spevokol pôsobí na 

vysokej úrovni, vystupuje aj v iných obciach. Poskytnutú dotáciu v roku 2016 vyúčtovali 

a predložili potrebné doklady. Starosta obce uviedol, že je potrebné im poskytnúť dotáciu na ich 

činnosť. Požiadal poslancov OZ o ich vyjadrenia : 

            Poslanci jednohlasne konštatovali, že súbor Kľakovianka je prínosom pre obec a je        

            potrebné poskytnúť JDS, ZO Kľak žiadanú dotáciu, prijali uznesenie :  

            uznesenie : 
Uznesenie č. 10/2017 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje  
poskytnutie dotácie z rozpočtu obce v zmysle prijatého VZN obce Kľak č. 1/2013 pre 
ZO JDS Kľak vo výške 350,- € /vyplatenie 150,- € do 31.3.2017 a 200,-€ do 30.6.2017/. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 3 
Za : 3   /proti:0, zdržal sa : 0/          ........................ 

 

12. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Kľak na rok 2017 – SZPB, ZO Kľak 

Predložil starosta obce, ktorý uviedol, že obci bola doručená žiadosť od SZPB ZO Kľak, 

ktorý žiadajú obec o poskytnutie dotácie na rok 2017 vo výške 150 Eur. Starosta obce 

uviedol, že dotáciu z roku 2016 vyúčtovali a predložili doklady. Poslanci OZ nemali 

pripomienky, jednohlasne schválili poskytnutie dotácie a prijali uznesenie : 

Uznesenie č. 11/2017 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje  
poskytnutie dotácie z rozpočtu obce v zmysle prijatého VZN obce Kľak č. 1/2013 pre 
ZO SZPB Kľak vo výške 150,- €. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 3 
Za : 3   /proti:0, zdržal sa : 0/          ........................ 

 

13. Žiadosť o dlhodobý prenájom pozemku 

Starosta obce uviedol, že na zasadnutí OZ dňa 13.12.2016 bla žiadosť prerokovaná 

a bolo prijaté uznesenie č. 66/2016. Po presnom vytýčení pozemku bolo zistené, že sa 

jedná o výmeru 9 m² a nie 3 m². Z toho dôvodu je potrebné zrušiť uznesenie č. 66/2016 

a následne prijať nové uznesenie, ktoré schvaľuje prenájom pozemku EKN parc.č. 

1801/14, ostatné plochy o výmere 9 m². Starosta obce požiadal poslancov o návrh 

a schválenie výšky nájomného. Poslanci OZ po spoločnej dohode jednohlasne navrhli 

sumu prenájmu 30 € / ročne so splatnosťou k 30.6. bežného roka. Poslanci jednohlasne 

prijali uznesenie : 
Uznesenie č. 12/2017 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
a/ ruší uznesenie č. 66/2016 prijaté na OZ dňa 13.12.2016 
b/ schvaľuje 
prenájom časti pozemku EKN parc.č. 1801/14 na obdobie 10 rokov, druh pozemku - 
ostatné plochy vo výmere 9 m² zapísaného na LV č. 1 obce Kľak, pre pani Alenu 



Zúbekovú, bytom Kľak č. 119 za účelom zriadenia 4 parkovacích miest pri prestavbe 
rodinného domu na espresso. Cena za prenájom je stanovená vo výške 30 Eur / ročne  
so splatnosťou do 30.06. kalendárneho roka, v zmysle uzatvorenej zmluvy o nájme. 
OZ splnomocňuje starostu obce na uzatvorenie nájomnej zmluvy. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 3 

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

 

14. Rôzne : 
 

- Plánované aktivity a podujatia 

Starosta obce informoval, že najbližšie podujatie v obci je obecná zabíjačka, ktorá sa bude konať 

25.2.2017. 

            Uznesenie č. 13/2017 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie  

plánované aktivity a podujatia v obci : Obecná zabíjačka dňa 25.2.2017 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 3 
Za : 3      /proti : 0, zdržal sa : 0/           ...................... 

 

15. Interpelácie poslancov OZ a občanov obce:  
- 

16. Návrh na uznesenie 

             Predložený návrh na uznesenia z rokovania OZ č. 1/2017 – 13/2017  poslanci        

             jednohlasne schválili. 

 

17. Ukončenie zasadnutia :  

Starosta obce  o 19.40 hod. 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 :                                                       

 

 

     Michal Sestrenek                 .................................                   

 

     Ľudmila Mesiariková           ................................. 

 

 

 

 

 

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

                                                                                                            Ľuboš Haring 

                                                                                                          starosta obce Kľak 


