
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 20.04.2017 

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 

                 Ľudmila Mesiariková, Michal Sestrenek, Miroslava Vajdová, Viera Zúbeková,  

                 Tibor Zúbek -  poslanci obecného zastupiteľstva  

Neprítomní – ospravedlnení: Anna Prôčková – kontrolórka obce                                                                                   

Občania :  

 

Program :  

1. Otvorenie zasadnutia a určenie zapisovateľa 

2. Schválenie programu, overovateľov zápisnice a prijatých uznesení z OZ 

3. Kontrola plnenia uznesení  

4. Žiadosť obce Župkov o poskytnutie finančných prostriedkov na 1. polrok 2017 na 

dieťa navštevujúce mimoškolskú činnosť v ZŠ s MŠ Župkov 

5. Úprava finančného rozpočtu obce na rok 2017 – rozpočtové opatrenie č. 1 

6. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce 

7. Zámena pozemkov 

8. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce 

k 31.3.2017, inventarizačný zápis k 31.12.2016 

9. Komisia pre verejné obstarávanie 

10. Rôzne : 

- Dotácia z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR 

- 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 5 poslanci /celkový 

počet poslancov 5/ a zasadnutie OZ je uznášania schopné. Ospravedlnil kontrolórku 

obce, ktorá sa nedostavila zo zdravotných dôvodov. 

 

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 predložený 

program v počte bodov 13 jednohlasne schválili. Za zapisovateľku zasadnutia OZ určil 

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

Miroslavu Vajdovú a Vieru Zúbekovú. 
Uznesenie č. 14/2017 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 
program zasadnutia obecného zastupiteľstva v počte bodov 13 
určuje 
zapisovateľa : Renátu Luptákovú, overovateľov prijatých uznesení a zápisnice : 
Miroslava Vajdová, Viera Zúbeková. 



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

 

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

plnenia uznesení z 16.02.2017 previedol starosta obce, konštatoval, že boli prijaté 

uznesenia od č. 1 po č. 13/2017, ktoré boli starostom obce podpísané. Uznesenia č. 2, 

3, 4, 5,  brali na vedomie kontrolu plnenia uznesení z 16.2.2017, správu o kontrolnej 

činnosti hl. kontrolórky obce za 4.štvr. 2016, správu hlav. kontrolórky obce o kontrolnej 

činnosti v roku 2016 a bezpečnostný projekt obce, smernice k bezpečnostného projektu. 

Uznesenie č. 6 schválilo plán zasadnutí OZ na rok 2017, uznesenie č. 7 schválilo plán 

kultúrnych podujatí na rok 2017. Uznesenie č. 8 prerokovalo, sa uznieslo na vydaní 

VZN č. 1/2017 o zákaze a obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území 

obce Kľak- VZN bolo zverejnené, právoplatnosť vyznačená. Uznesenie č. 9 

prerokovalo, sa uznieslo na vydaní VZN č. 2/2017 o verejnom poriadku na území obce 

Kľak. – VZN bolo zverejnené, právoplatnosť vyznačená. Uznesenia č. 10 a 11 schválili 

poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre ZO JDS Kľak vo výške 350 Eur – 150 Eur bolo 

poskytnuté v termíne do 31.3.2017 a pre ZO SZPB bola schválená dotácia vo výške 150 

eur. Uznesenie č. 12/2017 rušilo uznesenie č. 66/2016 a schválilo prenájom časti 

pozemku EKN parc.č. 1801/14 o výmere 9 m² na obdobie 10 rokov – všetky podmienky 

boli dodržané a nájomná zmluva bola uzatvorená dňa 9.3.2017, následne bola 

zverejnená. Uznesenie č. 13 bralo na vedomie plánované aktivity a podujatia. Všetky 

uznesenia boli splnené. 
Uznesenie č. 15/2017 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
b e r i e  n a  v e d o m i e 
kontrolu plnenia uznesení č. 1-13/2017 prijatých OZ dňa 16.02.2017 a vyjadrenie 
overovateľov zápisnice z rokovania OZ dňa 16.02.2017. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 5 
Za : 5   /proti:0, zdržal sa : 0/ 

 

4. Žiadosť obce Župkov o poskytnutie finančných prostriedkov na 1.polrok 2017 na 

dieťa navštevujúce mimoškolskú činnosť v ZŠ s MŠ Župkov 
predložil starosta obce, ktorý informoval, že suma na 1 dieťa je 20 €, počet detí z obce 

navštevujúce mimoškolskú činnosť je 10, takže celková suma príspevku je 200,- €. 

Starosta obce navrhol obci Župkov poskytnúť plnú výšku finančného príspevku, 

nakoľko so ZŠ sú dobré vzťahy a spolupráca pri organizovaní kultúrnych podujatí. 

Požiadal poslancov o ich vyjadrenia.  

Tibor Zúbek – keď sa odsúhlasili dotácie pre ZO JDS, ZO SZPB, určite je potrebné 

schváliť aj poskytnutie dotácie pre naše deti. 

Michal Sestrenek – súhlasí,  

Nakoľko poslanci nemali žiadne pripomienky a s poskytnutím finančného príspevku v 

plnej výške súhlasili prijali uznesenie : 

          
          Uznesenie č. 16/2017 
          Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
          schvaľuje  
           poskytnutie finančných prostriedkov Obci Župkov na 1. polrok 2017 na deti z obce  

           Kľak  navštevujúce mimoškolskú činnosť v ZŠ s MŠ Župkov v sume 200,- Eur 
           Všetkých poslancov : 5 



           Prítomných : 5 
            Za : 5                     /proti : 0, zdržal sa : 0/ 

 

5. Úprava finančného rozpočtu obce na rok 2017 – rozpočtové opatrenie č. 1/2017 
Úpravu rozpočtu predložila v zmysle rozpočtového opatrenia č. 1/2017 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 : bežné 

príjmy – 101.275 € a bežné výdavky – 101.275,- €. Starosta obce informoval poslancov, že 

k úprave dochádza aj z dôvodu poskytnutia finančnej dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu 

vlády SR vo výške 10.000 Eur. 

Poslanci jednohlasne schválili predložený návrh úpravy rozpočtu obce na rok 2017 v časti bežné 

príjmy a bežné výdavky v zmysle rozpočtového opatrenia č.1/2017 a prijali uznesenie :  

Uznesenie č. 17/2017 
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 a úpravou v príjmovej a výdavkovej časti bežného rozpočtu    

             medzi   jednotlivými položkami,  na základe prijatého rozpočtového opatrenia č.1/2017 /v            

             prílohe  uznesenia/. 

           Všetkých poslancov : 5 
            Prítomných : 5 

Za : 5      /proti : 0, zdržal sa : 0/        

 

6. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce 
predložil starosta obce, ktorý informoval, že kontrolórke obce končí pracovná zmluva 

k 30.6.2017. Z toho dôvodu je potrebné vyhlásiť voľbu hlavného kontrolóra obce, 

stanoviť požiadavky na uchádzača a určiť procesný postup voľby. Po spoločnom 

dohovore poslanci určili deň konania voľby hlavného kontrolóra na 22.6.2017, určili 

kvalifikačné predpoklady, náležitosti prihlášky a procesný postup voľby /podklady 

tvoria prílohu uznesení/. 

          Uznesenie č. 18/2017 
           Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
           a/vyhlasuje v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení                 
           neskorších predpisov deň konania voľby kontrolóra obce na deň 22.6.2017- príloha č.1  
           uznesení  
           b/ poveruje pracovníčku obce zverejniť vyhlásenie dňa konania voľby kontrolóra obce       
           na úradnej tabuli a spôsobom v obci obvyklým, 
           c/ ustanovuje spôsob a podmienky vykonania voľby kontrolóra obce – príloha č.2    
           uznesení  
           Všetkých poslancov : 5 
           Prítomných : 5 
            Za : 5                     /proti : 0, zdržal sa : 0/ 

 

7. Zámena pozemkov 

Starosta obce predložil poslancom návrh zámeny pozemkov na základe žiadosti rodiny 

Boháčovej z dôvodu prekládky miestnej komunikácie pri ich rodinnom dome súp.č. 88. 

Starosta obce informoval, že pri realizovaní prekládky je na novovytvorenej 

komunikácii vlastníkom aj Ondrej Zúbek, bytom Žarnovica, ktorý je ochotný vykonať 

zámenu pozemkov z obcou Kľak. Projekt na novovytvorenú komunikáciu bol 

vypracovaný a pozemok na zámenu bol zameraný geodetom. Geometrickým plánom 

bola zameraná novovytvorená parcela CKN parc.č. 412/6, TTP,  o výmere 120 m², ktorá 

bola odčlenená z pozemku EKN parc.č. 1667/300, na LV č. 408 vo vlastníctve Ondreja 



Zúbeka, bytom Žarnovica. Obec Kľak môže vykonať zámenu pozemku za pozemok v jej 

vlastníctve v časti pri pánovi Bogdanovi, kde už v minulosti boli zamerané pozemky na 

zámenu. Na základe schválenia zámeny sa v tejto časti dá zamerať nový pozemok 

o výmere 120 m², TTP,  ktorý by bol odčlenený z pozemku CKN parc.č. 425/1. Zámena 

bude vykonaná ako dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods.8 písm.e/ zák.č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nes.predpisov a čl.VI. ods.9 písm.e/ Zásad 

hospodárenia s majetkom obce Kľak – ktorým je majetkoprávne vysporiadanie pozemku 

pod miestnou komunikáciou vo verejnom záujme. Na základe týchto podmienok bude 

uzatvorená zámenná zmluva a to bezodplatne – bez doplatku. Starosta požiadal 

poslancov o ich pripomienky a návrhy : 

Tibor Zúbek – ak pán Ondrej Zúbek súhlasí so zámenou treba ju zrealizovať a tým 

vyriešiť dlhotrvajúci problém. 

Michal Sestrenek – súhlasí s vykonaním zámeny 

Poslanci schválili zámenu a jednohlasne prijali uznesenie : 

           Uznesenie č. 19/2017 
          Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

schvaľuje 

vykonať zámenu pozemku kat. územie Kľak, parc. č. 425/1 TTP, zapísanej v LV č. 1 

ako vlastníctvo obce Kľak, z ktorej bude geometrickým plánom odčlenená 

novovytvorená parcela vo výmere 120 m² do vlastníctva Ondreja Zúbeka, bytom 

Kľakovská 878/8, Žarnovica 

za  

novovytvorenú parcelu CKN parc.č. 412/6 TTP vo výmere 120 m², ktorá bola GP odňatá 

od parcely EKN č. 1667/300 zapísaná na LV č. 408 ako vlastníctvo Ondreja Zúbeka, 

bytom Kľakovská 878/8, Žarnovica do vlastníctva Obce Kľak, 966 77  Kľak č. 9, IČO 

00320722 

s tým, že zmluvné strany si navzájom nič nedoplácajú. 

Ako dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods.8 písm.e/ zák.č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení nes.predpisov a čl.VI. ods.9 písm.e/ Zásad hospodárenia 

s majetkom obce Kľak – je majetkoprávne vysporiadanie pozemku pod miestnou 

komunikáciou vo verejnom záujme, 

schvaľuje 

geodétom zamerať a odčleniť novovytvorenú parcelu z pozemku parc.č. 425/1 TTP 

o výmere 120 m², ktorá bude predmetom zámeny. 
            Všetkých poslancov : 5 
            Prítomných : 5 

Za : 5                               /proti : 0, zdržal sa : 0/ 

 

8. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce 

k 31.3.2017, inventarizačný zápis k 31.12.2016 

Starosta obce informoval poslancov o svojich majetkových pomeroch, uviedol že 

vlastní pozemky a rodinný dom. Tlačivo o majetkových pomeroch bolo spísané a spolu 

s prílohami vložené do trezora obce dňa 21.3.2017. Poslanci nemali pripomienky 

a oznámenie jednohlasne vzali na vedomie. 
Inventarizáciu predložila pracovníčka obce, ktorá uviedla poslancom inventarizované účty a ich 

stavy. Ďalej uviedla celkovú hodnotu majetku, hodnotu majetku podľa jednotlivých druhov, 

vyradený majetok a majetok zaradený – zakúpený. Starosta obce požiadal poslancov o ich 

pripomienky. Poslanci nemali žiadne pripomienky k vykonanej inventarizácií a zápis 

z inventarizácie majetku obce k 31.12.2016 jednohlasne vzali na vedomie. 

 

 



Uznesenie č. 20/2017 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie 
a/ oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce Kľak 
k 31.3.2017. 
b/ inventarizačný zápis k 31.12.2016 
Všetkých poslancov : 5 

            Prítomných : 5 
Za : 5                              /proti : 0, zdržal sa : 0/ 

 

9. Komisia pre verejné obstarávanie 

Starosta obce informoval poslancov, že nakoľko sa bude realizovať revitalizácia 

pamätníka SNP, vybudovanie časti mies. komunikácie v časti Hudečkovci a výmena 

okien na budove kultúrneho domu – sála je potrebné určiť komisiu na celý priebeh 

vykonania verejných obstarávaní. požiadal poslancov o ich návrhy na členov komisie : 

poslanci na základe už vykonaných verejných obstarávaní navrhli za členov : predseda 

Michal Sestrenek, členovia : Tibor Zúbek a Pavel Bista – jednohlasne prijali uznesenie  

Uznesenie č. 21/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

určuje 

komisiu pre vykonanie priebehu verejných obstarávaní v roku 2017 : predseda Michal 

Sestrenek, členovia : Pavel Bista, Tibor Zúbek. 
Všetkých poslancov : 5 

            Prítomných : 5 
Za : 5                              /proti : 0, zdržal sa : 0/ 

 

10. Rôzne : 

- Dotácia z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR 
starosta obce informoval poslancov, že obci bolo doručené oznámenie z úradu vlády SR 

o poskytnutí finančnej dotácie vo výške 10.000 Eur na revitalizáciu pamätníka SNP v zmysle 

zaslanej žiadosti. Starosta uviedol, že sa zúčastnil seminára na úrade vlády SR. Na základe 

pridelenej dotácie je potrebné doložiť žiadané doklady a v ďalšej fáze zrealizovať celý priebeh 

verejného obstarávania, zaslať na úrad vlády na schválenie a až potom nám poskytnú pridelenú 

dotáciu na revitalizáciu pamätníka SNP. 

Uznesenie č. 22/2017 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

berie na vedomie  

poskytnutie dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR na revitalizáciu pamätníka SNP 

v obci Kľak. 

Všetkých poslancov : 5 

Prítomných : 5 

Za : 5                              /proti : 0, zdržal sa : 0/ 

 

- Plánované aktivity a podujatia obce   
Starosta obce uviedol plánované podujatia : stavanie mája 30.4.2017 o 18.30 hod., Deň Matiek 

14.5.2017 o 14.00 hod. Starosta obce sa vyjadril, že oslovil viac hudobných skupín a spevákov, 

ale suma za vystúpenie nie je nižšia ako 500 Eur, čo je dosť vysoká suma. Tento rok sa nebudú 

kupovať kvety, spraví sa občerstvenie – káva, koláče, malinovky. 

Michal Sestrenek – najlepšie bude usporiadať si svoj program. 

Starosta obce súhlasil a uviedol, že osloví ZŠ s MŠ Župkov, či by nám nepripravili program. 

Ďalej uviedol, že 6.5.2017 sa uskutoční v obci zjazd motorkárov – pripraví sa spoločné 

privítanie a zabezpečí sa občerstvenie /koláče, voda/. MDD by sa konalo 3. alebo 4.6.2017 a 

Kľakovský kotlík 8.7.2017. 



Starosta poslancov informoval o vydaní knižky Hugo a Grétka v Kľakovskej doline – je to 

cestovateľský sprievodca s nálepkami pre deti – knihu pripravila a vydala Katarína Segetová 

a ponúkla obciam možné propagáciu v knižke za cenu 25 Eur. Obec objedná pre deti z obce 30 

ks a uhradí propagáciu vo výške 25 Eur. Poslanci súhlasili. 

Starosta na záver oboznámil poslancov, že stránka obce momentálne nie je funkčná nakoľko je 

zavírená – z toho dôvodu nie je možné žiadne zverejňovanie na stránke. Momentálne sme 

v jednaní s pánom Kľačkom o odkúpenie domény a až následne potom bude vybraný grafik, 

ktorý nám stránku dá do funkčnosti.  

Poslanci jednohlasne súhlasili a prijali uznesenie : 

Uznesenie č. 23/2017 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie  
plánované aktivity a podujatia : 30.04.2017 – stavanie mája, 06.05.2017 – zjazd 
motorkárov pri pamätníku SNP, 14.05.2017 – Deň Matiek, 04.06.2017 – MDD, 
08.07..2017 – Kľakovský kotlík. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 5 

            Za : 5                              /proti : 0, zdržal sa : 0/ 

 

11. Interpelácie poslancov OZ a občanov obce:  

 

- 

12. Návrh na uznesenie 

             Predložený návrh na uznesenia z rokovania OZ č. 14/2017 – 23/2017  poslanci        

             jednohlasne schválili. 

 

13. Ukončenie zasadnutia :  

Starosta obce ukončil zasadnutie OZ a poďakoval všetkým prítomným za účasť na 

zasadnutí. Ukončenie zasadnutia o 19.15 hod. 

 

Ďalej prílohu tejto zápisnice tvoria : pozvánka, prezenčná listina, zoznam uznesení v počte 

a ostatný pracovný materiál. 

 

 

     Overovatelia zápisnice :      

                                               

     Viera Zúbeková            .................................    

               

      Miroslava Vajdová       .................................                                                        

                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         

 Ľuboš Haring, starosta obce 


