
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 06.05.2020 

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, Michaela Sivoková,    

                 Paulína Zúbeková -  poslanci obecného zastupiteľstva  

Neprítomní – ospravedlnená: Anna Prôčková –  kontrolórka obce                                                                                   

Občania :  -- 

 

Program :  

1. Otvorenie zasadnutia a určenie zapisovateľa 

2. Schválenie programu, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice zo zasadnutia OZ 

3. Kontrola plnenia uznesení  

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

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

5. Žiadosť obce Župkov o poskytnutie finan. prostriedkov na 1. a 2.polrok 2020 na deti 

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

6. Žiadosť o zámenu pozemku 

7. Schválenie financovania úveru pre Združenie obcí Kľakovskej doliny 

8. Dotácie z rozpočtu obce Kľak na rok 2020  

9. Inventarizácia majetku obce k 31.12.2019 – predloženie inventarizačného zápisu 

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 5 poslanci /celkový 

počet poslancov 5/ a zasadnutie OZ je uznášania schopné. Ospravedlnil 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 13,  jednohlasne schválili. Za zapisovateľku zasadnutia OZ určil 

starosta obce Renátu Luptákovú, návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice zo 

zasadnutia OZ určil : Ľudmilu Mesiarikovú a Miroslavu Vajdovú. 
 
Uznesenie č. 11/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 
program zasadnutia obecného zastupiteľstva v počte bodov 13 
 
 



určuje 
zapisovateľa : Renátu Luptákovú, návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice zo 

zasadnutia OZ : Ľudmilu Mesiarikovú a Miroslavu Vajdovú. 

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 24.02.2020 previedol starosta obce, konštatoval, že boli prijaté 

uznesenia od č. 1 po č. 10/2020, ktoré boli starostom obce podpísané. Uznesenia  brali 

na vedomie a schvaľovali. Starosta obce jednotlivo prečítal prijaté uznesenia od č. 1 po 

č. 10a konštatoval, že všetky uznesenia boli splnené. 
 
Uznesenie č. 12/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
b e r i e  n a  v e d o m i e 
kontrolu plnenia uznesení č. 1-10/2020 prijatých OZ dňa 24.02.2020 a vyjadrenie 
overovateľov zápisnice z rokovania OZ dňa 24.02.2020. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 5 
Za : 5   /proti:0, zdržal sa : 0/ 

 

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

Miroslava Vajdová oznámila – ako predseda komisie OZ zriadenej podľa čl. 7 ods. 5 

ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. pre „Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a 

majetkových pomerov“ pri výkone funkcií verejných funkcionárov Obce Kľak, že 

komisia zasadala tohto roku 04.05.2020.  

Na svojom zasadnutí overila doručenie a úplnosť písomného „Oznámenia funkcií, 

zamestnaní, činností a majetkových pomerov“ pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov Obce Kľak, ktoré v súlade so zákonom 357/2004 Z. z. doplneným 

zákonom č. 545/2005 Z. z. majú byť doručené do 30. apríla aktuálneho roka za 

predchádzajúci kalendárny rok počas výkonu verejnej funkcie.  

Na zasadnutí bolo členmi komisie konštatované, že došlo k dodržaniu všetkých 

zákonných ustanovení.  

Poslanci nemali pripomienky a oznámenie jednohlasne vzali na vedomie. 

 

Uznesenie č. 13/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

berie na vedomie 

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

k 3004.2020. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 5 
Za : 5   /proti:0, zdržal sa : 0/ 
 

5. Žiadosť obce Župkov o poskytnutie finančných prostriedkov na 1. a 2.polrok 2020 

na dieťa navštevujúce mimoškolskú činnosť v ZŠ s MŠ Župkov, zmluva  
predložil starosta obce, ktorý informoval poslancov o podanej žiadosti obce Župkov, 

kde žiadajú poskytnutie fin.príspevku na 1 dieťa v I. polroku 2020 - 25 €, počet detí z 

našej obce navštevujúce mimoškolskú činnosť je 7, takže celková suma príspevku by 

mala byť 175,- €. V 2. polroku je žiadaná výška príspevku na 1 dieťa 15 € a počet detí 

bude obcou Župkov upresnený v 2.polroku 2020. Starosta obce poslancom predložil 



návrh zmluvy o poskytnutí finančných príspevkov na I. a II. polrok 2020. Ďalej 

informoval poslancov, že vzhľadom na vzniknutú situáciu COVID 19 boli obciam 

krátené podielové dane a z toho dôvodu máme v obci pokles príjmov. Počas vzniknutej 

mimoriadnej situácie sa v školách nevyučovalo a tak deti nenavštevovali mimoškolskú 

činnosť.   Z toho dôvodu požiadal poslancov o ich návrh akú výšku príspevku poskytnúť 

na 1.polrok 2020 : 

Michal Sestrenek – navrhol zníženie finančného príspevku na polovicu nakoľko deti od 

marca nenavštevovali mimoškolskú činnosť, 

Miroslava Vajdová – nakoľko obec pociťuje pokles príjmov súhlasí znížiť príspevok za 

1.polrok na dieťa na polovicu. 

Poslanci jednohlasne schválili poskytnutie finančného príspevku na 1.polrok 2020 na 

deti navštevujúce mimoškolskú činnosť v ZŠ s MŠ Župkov v celkovej výške 87,50 Eur, 

v 2.polroku 2020 sa suma finančného príspevku určí na zasadnutí OZ podľa situácie 

s COVID 19. Zmluva o poskytnutí finančných príspevkov na I. a II. polrok 2020 bude 

uzatvorená podľa schválenej výšky príspevku. 

          
          Uznesenie č. 14/2020 

           Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

           schvaľuje 

           poskytnutie finančných prostriedkov Obci Župkov na 1. polrok 2020 vo výške 12,50 €/   

           dieťa, na II. polrok 2020 vo výške 15 €/dieťa /v zmysle doložených zoznamov detí   

           a poskytovania mimoškolskej činnosti a aktivít v 2.polroku 2020/ 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 : 5 
            Za : 5                     /proti : 0, zdržal sa : 0/ 

 

6. Žiadosť o zámenu pozemku 
Starosta obce informoval, že Martin Kotrlec, bytom Kľak č. 143 žiada o zámenu 

pozemkov v obci Kľak a to : časť pozemku CKN parc. č. 141/1 v jeho vlastníctve, druh 

pozemku záhrada, ktorý by rozšíril miestnu komunikáciu pri ich rodinnom dome a on 

žiada časť pozemku v rovnakej výmere EKN parc. č. 1801/17, druh pozemku ostatná 

plocha vo vlastníctve obce Kľak, ktorý je priľahlý k pozemku v blízkosti rodinného 

domu súp.č. 143. Žiadaná výmera  pozemkov do zámeny je 79 m². 

Poslanci jednohlasne súhlasili so zámenou nakoľko je prospešná aj pre obec, doporučili 

vypracovať geometrický plán podľa skutkového stavu a žiadosť vzali na vedomie. 

 

Uznesenie č. 15/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

berie na vedomie 

žiadosť pána Martina Kotrlca, bytom Kľak č. 143 o zámenu pozemkov, 

doporučuje 

vyhotoviť geometrický plán podľa skutkového stavu. 

Všetkých poslancov : 5 

Prítomných : 5 

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

 



7. Schválenie financovania úveru pre Združenie obcí Kľakovskej doliny 
Starosta obce informoval poslancov, že ZOKD v zmysle vypracovaného projektu na 

zhodnocovanie BRKO získalo finančné prostriedky z fondov EU na zakúpenie 

techniky. Podmienkou financovania projektu je spoluúčasť vo výške 5 % pre obce 

ZOKD. Nakoľko ZOKD nedisponuje dostatkom financií, starostovia obcí sa dohodli na 

spoločnom úvere z Prima banky a.s. Slovensko pre ZOKD vo výške18.858,- Eur. Doba 

splácania úveru je 5 rokov, mesačná splátka úveru je 63 Eur pre každú obce jednotlivo. 

Poslanci zhodnotili, že projekt bude prínosom pre celú Kľakovskú dolinu a jednohlasne 

schválili úver v Prima banke a.s. Slovensko za účelom zabezpečenia 5% spoluúčasti 

k projektu BRO. 

 

Uznesenie č. 16/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

súhlasí 

so schválením úveru v Prima banke a.s. Slovensko za účelom zabezpečenia 5% 

spoluúčasti k projektu : Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho 

odpadu v Kľakovskej doline vo výške 18.858,- Eur, s dobou splácania úveru 5 rokov. 

Mesačná splátka obce Kľak vo forme finančného príspevku pre Združenie obcí 

Kľakovskej doliny bude vo výške 1/5 z celkovej výšky istiny úveru, t. j. 63,- Eur 

a úrokov, poplatkov, príslušenstva. 

Všetkých poslancov : 5 

Prítomných : 5 

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

 

8. Dotácie z rozpočtu obce Kľak na rok 2020 
Starosta obce predložil poslancom návrh na zníženie schválených dotácií pre ZO SZPB 

Kľak a ZO JDS Kľak , ktoré boli schválené na zasadnutí OZ dňa 24.02.2020 a zrušenie 

uznesení č. 7/2020 a 8/2020. Informoval, že vzhľadom na vzniknutú situáciu pandémie 

COVID 19 boli obci krátené podielové dane a z toho dôvodu má obec nedostatok 

finančných prostriedkov.  

Michal Sestrenek – nakoľko sa nekonajú ani žiadne akcie súhlasí so znížením dotácií, 

návrh pre ZO SZPB – 100 Eur, pre ZO JDS – 250 Eur 

Ľudmila Mesiariková – súhlasí so znížením pre ZO SZPB na – 100 Eur a pre ZO JDS 

– na 250 Eur 

Všetci poslanci jednohlasne zrušili uznesenia č. 7/2020, 8/2020 a schválili poskytnutie 

dotácie z rozpočtu obce pre ZO SZPB vo výške 100 Eur a pre ZO JDS vo výške 250 

Eur. Prijali uznesenia : 

 

Uznesenie č. 17/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

a/ ruší uznesenie č. 7/2020 prijaté na zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa 

24.02.2020, 

b/ schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce v zmysle prijatého VZN obce Kľak 

č. 1/2013 pre ZO SZPB na rok 2020 vo výške 100 Eur. 

Všetkých poslancov : 5 

Prítomných : 5 

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

 

 

 



Uznesenie č. 18/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

a/ ruší uznesenie č. 8/2020 prijaté na zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa 

24.02.2020, 

b/ schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce v zmysle prijatého VZN obce Kľak 

č. 1/2013 pre ZO JDS na rok 2020 vo výške 250 Eur. 

Všetkých poslancov : 5 

Prítomných : 5 

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

 

9. Inventarizácia majetku obce k 31.12.2020 – 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 31.12.2019 jednohlasne 

vzali na vedomie. 

 

Uznesenie č. 19/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

berie na vedomie 

inventarizáciu majetku obce k 31.12.2019 a vyhotovený inventarizačný zápis 

k 31.12.2019. 

Všetkých poslancov : 5 

Prítomných : 5 

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

10. Rôzne : 
- Plánované aktivity a podujatia 

Starosta obce informoval poslancov, že sa vykonáva oprava ubytovne – stierky, okná, dvere, 

a obklady. Ďalej uviedol, že na základe vydaných opatrení krízové štábu so vzniknutou 

pandémiou COVID 19 budú všetky podujatia v obci zrušené do odvolania. Poslanci nemali 

žiadne pripomienky a prijali uznesenie : 

 

Uznesenie č. 20/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

berie na vedomie  

plánované aktivity. Všetky podujatia v obci Kľak sú zrušené do odvolania, v zmysle 

vydaných opatrení krízového štábu. 
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. 11/2020 – 20/2020  poslanci        

             jednohlasne schválili. 

 



13. Ukončenie zasadnutia :  

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

zasadnutí. Ukončenie zasadnutia o 20.10 hod. 

 

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

a ostatný pracovný materiál. 

 

  

 

    Overovatelia zápisnice :      

                                     

     Ľudmila Mesiariková           

               

     Miroslava Vajdová                                                                    

                                                                                                       

 

 

 

                                                           

 

                                                                                                                                         

 Ľuboš Haring, starosta obce 
 

 


