
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 

19.10.2017 
o 17.30 hod. v zasadačke Obecného úradu v Kľaku 

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

Prítomní : Ľuboš Haring – starosta obce 

                 Ľudmila Mesiariková, Michal Sestrenek,  Tibor Zúbek -   poslanci OZ 

                 Neprítomný – ospravedlnený : Miroslava Vajdová, Viera Zúbeková – poslanci OZ 

 

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. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlav. kontrolóra obce na 2.polrok 2017 

5. Správa o kontr. činnosti hlav. kontrolóra obce za 2.štrvrťrok 2017 

6. Úprava rozpočtu obce Kľak v roku 2017 – rozpočtové opatrenie č. 3 

7. Zámena pozemkov 

8. Určenie inventarizačných komisií : dielčia a ústredná 

9. Predloženie zoznamu neplatičov miestnych daní a poplatkov 

10. Rôzne : 

- Plánované aktivity a podujatia 

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, 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  a požiadal ich 

o návrhy a doplnenia. Poslanci nemali návrh na doplnenie programu a program 

rokovania  OZ jednohlasne schválili v počte bodov 13. Za zapisovateľku zasadnutia OZ 

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

: Ľudmilu Mesiarikovú a Michala Sestreneka. 

 
Uznesenie č. 40/2017 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 
program zasadnutia obecného zastupiteľstva v počte bodov 13 
určuje 
zapisovateľa : Renátu Luptákovú, overovateľov prijatých uznesení a zápisnice : 
Ľudmila Mesiariková a 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 dňa 22.06.2017 boli prijaté 

uznesenia od č. 24/2017 po č. 39/2017, ktoré boli starostom obce podpísané. Uzn.č. 25 

až 27/2017 brali na vedomie kontrolu plnenia uznesení, stanovisko hlav. kontrolórky 

obce k záverečnému účtu obce Kľak za r. 2016 a správu nezávislého audítora o audite 

indiv. účt. závierky obce za rok 2016. Uznesenie č. 28/2017 schválilo záverečný účet 

obce za r.2016. Uznesenie č. 29/2017 schválilo tvorbu rezervného fondu – splnené. Uzn. 

30-31/2017 brali na vedomie výročnú správu obce a správu hl. kontrolórky obce za 

1.štv. 2017. Uzn. č. 32/2017 schválilo použitie rezervného fondu na rekonštr.mies. 

komunikácie – komunikácia je vybudovaná, fa vo výške 6.909 eur uhradená – uzn. 

splnené. Uzn. č. 33/2017 schválilo zmenu rozpočtu – splnené. Uzn. č. 34/2017 schválilo 

voľbu hlavného kontrolóra obce – voľby prebehla podľa stanovených podmienok, 

kontrolórka bola zvolená.  Uzn. č. 35-36/2017 brali na vedomie žiadosť Ľubomíra 

Pavlíka, Žarnovica a žiadosť Pavla Mesiarika Kľak. Uzn. č. 37/2017 schválilo v zmysle 

§ 9a ods.8 písm. e zák. SNR 138/1991 vykonať zámenu pozemkov CKN parc.č. 425/15 

vo vlastníctve Obce Kľak za pozemok CKN 412/6 vo vlastníctve Ondreja Zúbeka, 

bytom Žarnovica bezodplatne a poverilo starostu obce na uzatvorenie a podpis 

zámennej zmluvy – prebieha proces vyňatia na pozemkovom úrade po tom bude 

uzatvorená zmluva. Uzn. č. 38-39/2017 brali na vedomie informáciu z Gronu 

a plánované aktivity, podujatia. 
 
Uznesenie č. 41/2017 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
b e r i e  n a  v e d o m i e 
kontrolu plnenia uznesení č. 24-39/2017 prijatých OZ dňa 22.06.2017 a vyjadrenie 
overovateľov zápisnice z rokovania OZ dňa 22.06.2017. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 3 
Za : 3   /proti:0, zdržal sa : 0/ 

 

4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlav. kontrolóra obce na 2.polrok 2017 

Plán kontrolnej činnosti na 2.polrok 2017 predložila kontrolórka obce, ktorá určila 

presné oblasti a doklady, ktoré budú kontrolované v 2.polroku 2017. Po predložení 

požiadala 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. 42/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

berie na vedomie 

návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2.polrok 2017. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 3 
Za : 3   /proti:0, zdržal sa : 0/ 
 

5. Správa o kontr. činnosti hlav. kontrolóra obce za 2. štvrťrok 2017 
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 2. štvrťrok  2017. 

 

 



Uznesenie č. 43/2017 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

berie na vedomie 

správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za 2.štvrťrok  2017. 

Všetkých poslancov : 5 

Prítomných : 3 

Za : 3   /proti:0, zdržal sa : 0/ 

 
6. Úprava rozpočtu obce Kľak v roku 2017 – rozp. opatrenie 3/2017 

Úpravu rozpočtu predložila v zmysle rozpočtového opatrenia č. 3/2017 pracovníčka 

obce R. Luptáková, ktorá presne špecifikovala upravený návrh rozpočtu podľa položiek 

a kapitol. Úprava bola vykonaná v príjmovej a výdavkovej časti bežného rozpočtu 

nasledovne : v príjmovej a výdavkovej časti bežného rozpočtu medzi jednotlivými 

položkami. Poslanci jednohlasne schválili predložený návrh úpravy rozpočtu obce na 

rok 2017 v časti bežné príjmy a bežné výdavky v zmysle rozpočtového opatrenia 

č.3/2017 a prijali uznesenie :  

Uznesenie č. 44/2017 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

schvaľuje 

zmenu rozpočtu obce na rok 2017 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 bežného 

rozpočtu medzi jednotlivými položkami, bežné príjmy a bežné výdavky na základe 

prijatého rozpočtového opatrenia č.3/2017 /v prílohe uznesenia/. 

Všetkých poslancov : 5 

Prítomných : 3 

Za : 3   /proti:0, zdržal sa : 0/ 

 
7. Zámena pozemkov  

Starosta obce informoval poslancov, že na základe plánovanej zámeny pozemkov 

s rodinou Boháčovou bol geodetom vyhotovený geometrický plán, ktorým vznikla 

novovytvorená parcely CKN 439/4, ostatná plocha  o výmere 108 m² vo vlastníctve 

obce Kľak, ktorá bude zamenená za pozemok CKN parc.č. 252/4, ostatná plocha o 

výmere 341 m² vo vlastníctve Margity Boháčovej, bytom Kľak č. 88. Zámer zámeny 

pozemkov bol zverejnený na úradnej tabuli dňa 2.10.2017. Starosta obce konštatoval, 

že zámena pozemkov je z dôvodu hod.osob.zreteľa podľa § 9 a ods.8 písm. e/ zákona 

138/1991 – majetkovo právne vysporiadanie pozemkov pod mies.komunikáciou vo 

verejnom záujme. Zámena bude vykonaná bezodplatne bez doplatku. Všetky podklady 

sa pripravujú a zámena bude vykonaná na základe uzatvorenej zámennej zmluvy. 

Náklady na vyhotovenie zmlúv a návrh na vklad do katastra bude hradiť obec Kľak. 

Tibor Zúbek – je potrebné zámenu vykonať, jej realizácia je už nevyhnutná a pre 

všetkých vyhovujúca. 

Michal Sestrenek – po takom dlhom riešení problému je už na čase vykonať zámenu, 

pre všetkých je potrebná. 

Poslanci jednohlasne schválili zámenu pozemkov a prijali uznesenie : 

Uznesenie č. 45/2017 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

A/ berie na vedomie informáciu o zverejnení zámeru zámeny pozemkov dňa 

2.10.2017, 

B/ schvaľuje zámer spôsobu prevodu majetku obce Kľak zámenou pozemkov  



C/ schvaľuje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov zámenu pozemkov z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods.8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov a čl.VI. ods.9 písm. e/ Zásad hospodárenia 

s majetkom obce Kľak, ktorým je majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod 

prístupovou komunikáciou vo verejnom záujme, pozemok katastrálne územie Kľak, 

identifikovaný GP č. 12606103-73/2016 zo dňa 2.2.2017 ako novovytvorená parcela 

CKN parc.č. 439/4, druh pozemku ostatná plocha, výmera pozemku 108 m², ktorá bola 

odčlenená od parcely EKN parc.č. 1798/2, zapísaná na LV č. 1 vo vlastníctve obce 

Kľak, 966 77 Kľak č. 9 

za  

pozemok, katastrálne územie Kľak, ktorý je identifikovaný GP č. 12606103-73/2016 zo 

dňa 2.2.2017 ako novovytvorená parcela CKN parc.č. 252/4, druh pozemku ostatná 

plocha, výmera pozemku 341 m² , ktorá bola odčlenená ako diel 1 od parcely CKN 

parc.č. 252/1, o výmere 254 m² a diel 2 od parcely CKN parc.č. 253, o výmere 87 m², 

zapísané na LV č. 461 vo vlastníctve Margity Boháčovej, bytom Kľak č. 88 

bezodplatne, s tým že zmluvné strany si navzájom nič nedoplácajú. 

D/ poveruje starostu obce na uzatvorenie a podpísanie zámennej zmluvy. Náklady na 

vyhotovenie zámennej zmluvy a návrh na vklad vlastníckych práv do katastra 

nehnuteľností bude znášať obec Kľak. 

Všetkých poslancov : 5 

Prítomných : 3 

Za : 3   /proti:0, zdržal sa : 0/ 

 
8. Určenie inventarizačných komisií : - dielčia a ústredná                                              

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

majetku obce k 31.12.2017. Požiadal poslancov o ich dobrovoľné sa prihlásenie za 

členov inventarizačných komisií. Poslanci navrhli : 

Tibora Zúbeka a Miroslavu Vajdovú. 

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

členovia : Renáta Luptáková, Tibor Zúbek, Miroslava Vajdová 

dielčia v zložení – predseda : Tibor Zúbek, členovia : Renáta Luptáková, Miroslava 

Vajdová. 

Poslanci jednohlasne prijali uznesenia: 
 
Uznesenie č. 46/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

určuje  

dielčiu inventarizačnú komisiu v zložení : predseda – Tibor Zúbek, členovia : Miroslava 

Vajdová, Renáta Luptáková a ústrednú inventarizačnú komisiu v zložení : predseda – 

Ľuboš Haring, členovia – Tibor Zúbek, Miroslava Vajdová, Renáta Luptáková. 

pre výkon inventarizácie majetku obce, pohľadávok a záväzkov k 31.12.2017. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 3 
Za : 3 /proti:0, zdržal sa: 0/ 

 

9. Predloženie neplatičov miestnych daní a poplatkov 

Starosta obce požiadal pracovníčku obce Renátu Luptákovú o predloženie  neplatičov 

jednotlivých daní a poplatkov a uvedenie výšky nedoplatkov. Renáta Luptáková 

poslancom OZ predložila neplatičov a uviedla výšku neuhradených daní: dane 

z nehnuteľností a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

Poslanci jednohlasne určili zaslať výzvy všetkým neplatičom daní a poplatkov. 



 

           Uznesenie č. 47/2017 
           Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

          berie na vedomie 

           zoznam neplatičov dane z nehnuteľností a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné   

           odpady za rok 2017, 

           určuje 

          neplatičom zaslať výzvy na uhradenie dlžnej sumy dane z nehnuteľnosti a poplatku za komunálne   

          odpady a drobné stavebné odpady .  

          Všetkých poslancov : 5 

          Prítomných : 3 

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

 

10. Rôzne : 

- Podujatia a aktivity  

Starosta obce informoval, že aj tento rok  pre veľký záujem sa budú konať v obci 

Vianočné trhy spojené s Mikulášom pre deti. Program a občerstvenie bude ako 

v predchádzajúcich rokoch / program detí, betlehem, kapustnica, pečená klobása, víno 

a punč/. Termín konania Vianočných trhov navrhol na 09.12.2017 od 14.00 hod.. 
Uznesenie č. 48/2017 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie  
plánované aktivity a podujatia : Mikuláš  a  Vianočné trhy 09.12.2017 o 14.00 hod. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 3 

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

 

11. Interpelácie poslancov OZ a občanov obce:  
- 

12. Návrh na uznesenie 

             Predložený návrh na uznesenia z rokovania OZ č. 40/2017 – 48/2017  poslanci        

             jednohlasne schválili. 

 

13. Ukončenie zasadnutia :  

Starosta obce ukončil zasadnutie OZ o 19.15 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 :                                                       

 

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

 

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

 

 

 

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

                                                                                                         Ľuboš Haring 

                                                                                                         starosta obce 


