
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 18.04.2018 

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, Miroslava Vajdová, Michaela Sivoková -  poslanci    

                 obecného zastupiteľstva  

Neprítomní – ospravedlnení: Michal Sestrenek, Paulína Zúbeková, 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. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce 

k 31.3.2019-komisia podľa čl.7 ods.5 zák.357/2004 Z.z. o ochr.ver.záujmu 

5. Inventarizácia majetku obce k 31.12.2018 – predloženie inventarizačného zápisu 

6. Komisia pre verejné obstarávanie 

7. Žiadosť obce Župkov o poskytnutie finan. prostriedkov na 1. a 2.polrok 2019 na deti 

z obce Kľak navštevujúce mimoškolskú činnosť a aktivity v ZŠ s MŠ Župkov- zmluva 

8. Rôzne : 

- Plánované aktivity – plán činností v roku 2018 

9. Interpelácie poslancov OZ a občanov obce 

10. Návrh na uznesenia 

11. 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. Ospravedlnil poslancov 

Michala Sestreneka , Paulínu Zúbekovú a kontrolórku obce. 

 

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 11 jednohlasne schválili. Za zapisovateľku zasadnutia OZ určil 

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

Ľudmilu Mesiarikovú a Michaelu Sivokovú. 

 
Uznesenie č. 12/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 
program zasadnutia obecného zastupiteľstva v počte bodov 11 
určuje 
zapisovateľa : Renátu Luptákovú, overovateľov prijatých uznesení a zápisnice : 

Ľudmilu Mesiarikovú a Michaelu Sivokovú. 

Všetkých poslancov : 5 



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

 

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

plnenia uznesení z 28.02.2019 previedol starosta obce, konštatoval, že boli prijaté 

uznesenia od č. 1 po č. 11/2019, ktoré boli starostom obce podpísané. Uznesenia  brali 

na vedomie, volili a schvaľovali. Starosta obce jednotlivo prečítal prijaté uznesenia od 

č. 1 po č. 11a konštatoval, že všetky uznesenia boli splnené. 
Uznesenie č. 13/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
b e r i e  n a  v e d o m i e 
kontrolu plnenia uznesení č. 1-11/2019 prijatých OZ dňa 28.02.2019 a vyjadrenie 
overovateľov zápisnice z rokovania OZ dňa 28.02.2019. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 3 
Za : 3   /proti:0, zdržal sa : 0/ 

 

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

k 31.3.2019  

Miroslava Vajdová – predseda komisie zriadenej podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 

Z.z.. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

informovala poslancov, že starosta obce si splnil svoju zákonnú povinnosť a v lehote 

určenej zákonom predložil oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových 

pomerov, kde doložil všetky potrebné doklady. Tlačivo o majetkových pomeroch bolo 

spolu s prílohami zapečatené  a vložené do trezora obce. Starosta uviedol, že v prípade 

záujmu poslancov je možné na základe požiadania nahliadnuť do obálky s oznámením.  

Poslanci nemali pripomienky a oznámenie jednohlasne vzali na vedomie. 

Uznesenie č. 14/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

berie na vedomie 

oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce Kľak 

k 31.3.2019. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 3 
Za : 3   /proti:0, zdržal sa : 0/ 
 

5. Inventarizácia majetku obce k 31.12.2018 – predloženie inventarizačného zápisu 
Informácie o priebehu inventarizácie predložila pracovníčka obce, ktorá oboznámila poslancov 

o spôsobe vykonania inventarizácie, predložila 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.  

Miroslava Vajdová – oboznámila poslancov, že ako člen inventarizačnej komisie môže vyjadriť 

len spokojnosť s celou evidenciou majetku a s umiestnením majetku. Všetky zoznamy sú 

v poriadku a inventarizačný zápis sa zakladá na pravde. Poslanci nemali žiadne pripomienky 

k vykonanej inventarizácií a zápis z inventarizácie majetku obce k 31.12.2018 jednohlasne 

vzali na vedomie. 

Uznesenie č. 15/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

berie na vedomie 

inventarizáciu majetku obce k 31.12.2018 a vyhotovený inventarizačný zápis 

k 31.12.2018. 

Všetkých poslancov : 5 



Prítomných : 3 

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

 

6. Komisia pre verejné obstarávanie 
Starosta obce informoval poslancov, že obec v roku 2019 bude realizovať projekt Wifi 

pre Teba a iné údržby, rekonštrukcie a modernizácie majetku obce. Z toho dôvodu  je 

potrebné určiť komisiu na celý priebeh vykonania verejných obstarávaní. Starosta 

požiadal poslancov o ich návrhy na členov komisie : 

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

Michal Sestrenek, členovia : Miroslava Vajdová a Pavel Bista – jednohlasne prijali 

uznesenie : 

Uznesenie č. 16/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

určuje 

komisiu pre vykonanie priebehu verejných obstarávaní v roku 2019 : predseda Michal 

Sestrenek, členovia : Pavel Bista, Miroslava Vajdová. 
Všetkých poslancov : 5 

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

 

7. Žiadosť obce Župkov o poskytnutie finančných prostriedkov na 1. a 2.polrok 2019 

na dieťa navštevujúce mimoškolskú činnosť v ZŠ s MŠ Župkov, zmluva 
predložil starosta obce, ktorý informoval, že suma na 1 dieťa v I. polroku 2019 je 25 €, 

počet detí z obce navštevujúce mimoškolskú činnosť je 7, takže celková suma príspevku 

je 175,- €. V 2. polroku je suma na 1 dieťa 15 € a počet detí bude upresnený. Starosta 

obce poslancom predložil návrh zmluvy o poskytnutí finančných príspevkov na I. a II. 

polrok 2019. Konštatoval, že zmluvu navrhuje uzatvoriť a obci Župkov poskytnúť plnú 

výšku finančného príspevku, nakoľko so ZŠ sú dobré vzťahy a spolupráca pri 

organizovaní kultúrnych podujatí. Požiadal poslancov o ich vyjadrenia.  

Miroslava Vajdová – jednoznačne súhlasí so schválením zmluvy a poskytnutím financií 

pre naše deti. 

Ľudmila Mesiariková – súhlasím s poskytnutím finančných prostriedkov pre deti našej 

obce  

Nakoľko poslanci nemali žiadne pripomienky a s poskytnutím finančného príspevku v 

plnej výške súhlasili prijali uznesenie : 

        
          Uznesenie č. 17/2019 
          Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
          schvaľuje 
           poskytnutie finančných prostriedkov Obci Župkov na 1. polrok 2019 vo výške 25 €/   

           dieťa, na II. polrok 2019 vo výške 15 €/dieťa /podľa doložených zoznamov detí/ na deti   

            z obce Kľak navštevujúce mimoškolskú činnosť v ZŠ s MŠ Župkov, 

          schvaľuje 
           uzatvorenie zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí   

           s trvalým pobytom v obci Kľak. 
           Všetkých poslancov : 5 
           Prítomných : 3 
            Za : 3                     /proti : 0, zdržal sa : 0/ 

 

 
 



8. Rôzne : 
- Plánované aktivity a podujatia 

Starosta obce informoval poslancov obce o plánovaných podujatiach : dňa 3. a 4.5.2019 sa bude 

konať Motojazda mieru a vďaky, 3.5.2019 prídu motorkári z Českej republiky do Dopravárika 

v Ostrom Grúni, kde prespia a dňa 4.5.2019 bude zraz motorkárov v obci Kľak pred budovou 

kultúrneho domu v čase od 9.30 h. do 10.00 h.., od 10.00 hod. presun k pamätníku SNP 

a túrovanie motorov. Dňa 30.04.2019 od 19.00 hod. sa bude konať pred budovou kultúrneho 

domu stavanie mája – občerstvenie bude zabezpečené a vystúpi súbor Kľakovianka. Deň Matiek 

sa bude konať 12. alebo 19.5.2019 – program pripravia domáci a súbor Kľakovianka, účasť 

býva dosť nízka. Poslanci navrhli namiesto kvetov zabezpečiť vecný darček. 

Aktivity – oprava dverí, múru, striežky na budove OcÚ a požiarnej zbrojnice, oprava domu 

smútku, vybudovanie kúrenia v sále kultúrneho domu, asfaltovanie vjazdu do garáže KD. 

 

Uznesenie č. 18/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie  
plánované aktivity a podujatia – Stavanie mája 30.04.2019, Motojazda 
04.05.2019, Deň Matiek 12.05.2019 alebo 19.05.2019. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 3 

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

 

9. Interpelácie poslancov OZ a občanov obce:  
Pán Formel informoval poslancov, že v obci Kľak vlastní pozemok, má v pláne postaviť 

si na ňom chatu a preto žiada o vybudovanie prístupovej komunikácie k pozemku. 

Ponúkol možnosť spolufinancovania obecnej prístupovej komunikácie. Časť 

prístupovej komunikácie na ich pozemkoch je už skolaudovaná.  

 

10. Návrh na uznesenie 

             Predložený návrh na uznesenia z rokovania OZ č. 12/2019 – 18/2019  poslanci        

             jednohlasne schválili. 

 

11. Ukončenie zasadnutia :  

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

zasadnutí. Ukončenie zasadnutia o 19.10 hod. 

 

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

a ostatný pracovný materiál. 

 

     Overovatelia zápisnice :      

                                     

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

               

     Michaela Sivoková              .................................                                                        

                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                         

 Ľuboš Haring, starosta obce 
 


