
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 

16.06.2020 
o 17.30 hod. v zasadačke Obecného úradu v Kľaku 

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

Prítomní : Ľuboš Haring – starosta obce 

                 Michal Sestrenek, Michaela Sivoková, Miroslava Vajdová, Paulína Zúbeková -    

                 poslanci obecného zastupiteľstva  

                Anna Prôčková – hlavný kontrolór obce                                                                                   

Neprítomný – ospravedlnený : Ľudmila Mesiariková 

 

Program :  

1. Otvorenie zasadnutia a určenie zapisovateľa 

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

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2019 

5. Správa nezávislého audítora o audite individuálnej účtovnej závierky za rok 2019 

6. Záverečný účet obce Kľak a celoročné hospodárenie za rok 2019 

7. Tvorba rezervného fondu z prebytku hospodárenia obce za rok 2019 

8. Výročná správa obce Kľak  za rok 2019 

9. Správa o kontrl. činnosti hlavného kontrolóra obce a 1.štvrťrok 2020 

10. Žiadosť o odkúpenie pozemku 

11. Darovacia zmluva na pozemok 

12. Úprava rozpočtu obce r. 2019 

13. Rôzne : 

- plánované aktivity 

14. Interpelácie poslancov OZ a občanov obce 

15. Návrh na uznesenia 

16. 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 a kontrolórku obce. Konštatoval, že sú prítomní 4 

poslanci, neprítomná – ospravedlnená: Ľudmila Mesiriková /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, starosta obce 

navrhol doplniť program rokovania o bod 12 - použitie finančných prostriedkov 

rezervného fondu, ktorý sa vkladá za bod 11. Predložený program – doplnený o bod 12 

v počte všetkých bodov 17 jednohlasne poslanci schválili. Za zapisovateľku zasadnutia 

OZ určil starosta obce Renátu Luptákovú, návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice 

zo zasadnutia OZ navrhol : Michaelu Sivokovú a Paulínu Zúbekovú. 

 

 



 
Uznesenie č. 21/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 
program zasadnutia obecného zastupiteľstva v počte bodov 17, 
určuje 
zapisovateľa : Renátu Luptákovú, návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice zo 
zasadnutia OZ : Michaela Sivoková a Paulína Zúbeková. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 4 
Za : 4   /proti:0, zdržal sa : 0/             ............................. 

 

3. Kontrola plnenia uznesení 

kontrolu plnenia uznesení previedol starosta obce, konštatoval, že dňa 06.05.2020 boli 

prijaté uznesenia od č. 11/2020 po č. 20/2020, ktoré boli starostom obce podpísané. 

Uznesenia  brali na vedomie a schvaľovali. Starosta obce jednotlivo prečítal prijaté 

uznesenia od č. 11/2020 po č. 20/2020 a konštatoval, že všetky uznesenia boli splnené. 
Uznesenie č. 22/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
b e r i e  n a  v e d o m i e 
kontrolu plnenia uznesení č. 11-20/2020 prijatých OZ dňa 06.05.2020 a vyjadrenie 
overovateľov zápisnice z rokovania OZ dňa 06.05.2020. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 4 
Za : 4   /proti:0, zdržal sa : 0/        ............................... 

 

4. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2019   
predložila kontrolórka obce Anna Prôčková, ktorá informovala poslancov, že návrh 

záverečného účtu obce Kľak za rok 2019 je spracovaný v súlade s ustanovením § 16 

zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje 

všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 tohto zákona. Návrh záverečného účtu 

obce za rok 2019 bol zverejnený na verejnú diskusiu dňa 12.05.2020 na úradnej tabuli 

v obci a aj na stránke obce. Kontrolórka obce doporučila poslancom schváliť záverečný 

účet obce za rok 2019 bez výhrad, nakoľko je spracovaný v súlade s príslušnými 

právnymi normami a objektívne vyjadruje rozpočtové hospodárenie, ako aj stav 

majetku a záväzkov obce, zobrazuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce 

Kľak a úspešne bol overený audítorom. Po predložení stanoviska vyzvala kontrolórka 

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

jednohlasne vzali na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu 

obce za rok 2019. 
Uznesenie č. 23/2020  
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku  
berie na vedomie  
stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Kľak za rok 2019. 

Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 4 
Za : 4  /proti:0, zdržal sa: 0/            ............................... 

             

5. Správa nezávislého audítora o audite individuálnej účtovnej závierky za rok 2019 

predložil starosta obce Ľuboš Haring, ktorý informoval, že stanovisko nezávislého 

audítora bolo kladné a neboli zistené žiadne nedostatky. Na základe overenia 

dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, 



platných v SR pre územnú samosprávu audítor konštatoval, že obec Kľak konala 

v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách. Nakoľko poslanci OZ 

nemali žiadne pripomienky k predloženej správe,  jednohlasne vzali na vedomie správu 

nezávislého audítora o audite individuálnej účtovnej závierky za rok 2019. 

Starosta obce konštatoval, že je spokojný s výsledkom a všetkým poďakoval za ich 

výbornú prácu. 
Uznesenie č. 24/2020  
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku  
berie na vedomie  
správu nezávislého audítora o audite individuálnej účtovnej závierky obce Kľak za rok 2019. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 4 
Za : 4    /proti:0, zdržal sa: 0/        ............................ 
 

6. Záverečný účet obce Kľak a celoročné hospodárenie za rok 2019   
Pracovníčka obce predložila poslancom OZ záverečný účet obce za rok 2019, ktorá 

uviedla celoročné hospodárenie obce, stavy jednotlivých účtov a inventarizácie majetku 

všetkých účtov. Predložila rozbor plnenia príjmov a výdavkov, tvorbu a použitie 

rezervného a sociálneho fondu, prehľad o stave a vývoji dlhu, bilanciu aktív a pasív, 

prehľad o poskytnutých zárukách a výsledok hospodárenia obce Kľak. Po predložení 

prečítala položkovite plnenie rozpočtu z uzávierky obce k 31.12.2019.  

Poslanci nemali pripomienky a jednohlasne schválili záverečný účet obce a celoročné 

hospodárenie obce Kľak za rok 2019 „bez výhrad“.             
Uznesenie č. 25/2020  
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku  
schvaľuje  
záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce Kľak za rok 2019 „bez výhrad“. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 4 
Za : 4    /proti:0, zdržal sa: 0/      ............................ 

 

7. Tvorba rezervného fondu z prebytku hospodárenia obce  
Starosta obce na základe údajov zo záverečného účtu obce za rok 2019 uviedol, že obec 

Kľak dosiahla za rok 2019 prebytok hospodárenia vo výške 3.230,94 Eur. Starosta obce 

doporučil prebytok hospodárenia v plnej výške použiť na tvorbu rezervného fondu. 

Obec je povinná v zmysle zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách v znení 

neskorších zmien a doplnkov vytvoriť rezervný fond a to buď 10% z prebytku 

hospodárenia, alebo v plnej výške prebytku hospodárenia.  

Poslanci jednohlasne schválili tvorbu rezervného fondu z prebytku hospodárenia obce 

za rok 2019 v plnej výške 3.230,94 €.   
 
Uznesenie č. 26/2020  
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku  
schvaľuje  
tvorbu rezervného fondu z prebytku hospodárenia obce za rok 2019 v plnej výške 3.230,94 € 

zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písme. a﴿ a b﴿ zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

            Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 4 

Za : 4    /proti:0, zdržal sa: 0       ........................  
 



8. Výročná správa obce Kľak za rok 2019 

Predložila pracovníčka obce Renáta Luptáková, ktorá uviedla, že správa obsahuje : 

históriu obce, analýzu obce, obecného úradu, zloženie obyvateľov, informácie 

o starostovi obce, pracovníkoch, poslancoch, kontrolórke obce, organizácií v obci, 

inštitúcie, všetky dôležité informácie o obci a jej hospodárení, členenie príjmov, 

výdavkov, aktív, pasív a vyčíslenie prebytku hospodárenia 

Nakoľko poslanci nemali pripomienky výročnú správu obce Kľak za rok 2019 

jednohlasne vzali na vedomie. 
Uznesenie č. 27/2020  
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku  
berie na vedomie  

výročnú správu obce Kľak za rok 2019. 
Všetkých poslancov : 5 

            Prítomných : 4 
Za : 4      /proti : 0, zdržal sa : 0/          ..............................  

 
9. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za 1.štvrťrok 2020 

predložila kontrolórka obce Anna Prôčková, ktorá správu prečítala a uviedla všetky 

kontrolované oblasti v zmysle plánu práce na 1.polrok 2020. 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 1. 

štvrťrok  2020. 
Uznesenie č. 28/2020  
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku  
berie na vedomie  

správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za 1. štvrťrok 2020. 
Všetkých poslancov : 5 

            Prítomných : 4 
Za : 4      /proti : 0, zdržal sa : 0/          ..............................  

 

10. Žiadosť o odkúpenie pozemku 
Starosta obce predložil poslancom žiadosť o odkúpenie pozemku pani Zuzany 
Štefankovej, ktorý je priľahlý k pozemkom EKN parc. č. 1541/1 a 1539, ktoré spravovali 
a užívali v domnienke, že je súčasťou uvedených parciel. Jedná sa o vytvorenie  
pozemku o výmere 79 m² z parciel EKN č. 1801/4, 1801/5 vo vlastníctve obce Kľak, na 
základe vypracovaného geometrického merania, ktoré je súčasťou žiadosti. Starosta 
obce ďalej informoval, že sa jedná o pozemok, na ktorom si zložili stavebný odpad. 
Požiadal poslancov o ich vyjadrenia : 
Michal Sestrenek – navozený odpad by mali z pozemku odstrániť a potom sa im môže 
predať 
Mirka Vajdová – súhlasí s predajom pozemku za podmienky odstránenia odpadu 
Poslanci jednohlasne zobrali žiadosť na vedomie, súhlasili s predajom za podmienok : 
odstránenie odpadu z pozemku, vypracovanie geometrického plánu, znaleckého 
posudku, kúpnej zmluvy a náklady so zápisom do katastra nehnuteľností bude znášať 
kupujúca. Prijali uznesenie : 
Uznesenie č. 29/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie 
žiadosť pani Zuzany Štefankovej, bytom Slobody 23, Žarnovica o odkúpenie pozemku, 
ktorý je priľahlý k pozemkom EKN parc.č. 1541/1 a 1539, súhlasí s odpredajom 
pozemku za podmienky odstránenia odpadu z pozemku, 
 
 



doporučuje 
vyhotoviť geometrický plán podľa skutkového stavu, znalecký posudok a kúpnu 
zmluvu. 

            Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 4 

Za : 4    /proti:0, zdržal sa: 0       ........................  
 

11. Darovacia zmluva na pozemok  
Starosta obce informoval poslancov, že pani Margita Boháčová, bytom Kľak č. 88 
daruje obci Kľak pozemok CKN parc.č. 439/3 o výmere 17 m² bezodplatne, ktorý je 
priľahlý k pozemku obce a bude slúžiť ako priechod vlastníkom pozemkov v danej časti 
obce. Obec Kľak dar prijíma. Poslanci jednohlasne schválili prijatie daru. 
Uznesenie č. 30/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 
prijatie daru – bezodplatný prevod vlastníckeho práva od darcu pani Margity 
Boháčovej, bytom Kľak č. 88 na obdarovaného Obec Kľak, Kľak č. 9 a to nehnuteľnosti 
– pozemku parc. č. 439/3, parcela registra C evidovaná na katastrálnej mape, o výmere 
17 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, vo veľkosti podielu 1/1, 
poveruje starostu obce podpísaním darovacej zmluvy podľa schvaľovacej časti 
uznesenia. 

            Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 4 

Za : 4    /proti:0, zdržal sa: 0       ........................  
 

12. Použitie finančných prostriedkov rezervného fondu obce 
Starosta obce informoval poslancov, že má v pláne v tomto roku vykonať dve rekonštrukcie 

majetku obce a to : rekonštrukciu miestnej komunikácie v časti obce od súp.č. 14 po súp. číslo 

19 v sume cca 3.000 Eur – z dôvodu, že komunikácia je v tomto úseku poškodená, a 

rekonštrukciu obecnej budovy súp.č. 133 – ubytovňa, kde jedna časť bude slúžiť ako ubytovanie 

pre šoférov SAD a druhá časť bude prerobená na nájomný byt, vykoná sa aj preklasifikovanie 

budovy. Táto rekonštrukcia bude zhruba vo výške 4.500 Eur. Uvedené rekonštrukcie navrhol 

vykonať z finančných prostriedkov rezervného fondu obce. 

             Požiadal poslancov o ich vyjadrenia: 

Michal Sestrenek – súhlasí s použitím finan. prostriedkov rezervného fondu na vykonanie 

obidvoch  rekonštrukcií – z dôvodu zveľadenia majetku obce. 

Paulína Zúbeková – súhlasí použiť finančné prostriedky rezervného fondu na plánované 

rekonštrukcie majetku obce. Poslanci jednohlasne prijali uznesenie: 

Uznesenie č. 31/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

            schvaľuje 

            použitie finančných prostriedkov rezervného fondu obce Kľak na kapitálové výdavky :   

            vybudovanie – rekonštrukciu miestnej komunikácie v časti obce Kľak od súp.č. 14 po súp.č. 19   

            vo výške 3.000 € a na rekonštrukciu-obnovu budovy vo vlastníctve obce Kľak, súp.č. 133 –   

            ubytovňa  vo výške 4.500 €. 

              Všetkých poslancov : 5 
              Prítomných : 4 
             Za : 4      /proti : 0, zdržal sa : 0/       ............................. 

 
13. Úprava rozpočtu obce Kľak r. 2020 

Úpravu rozpočtu predložila v zmysle rozpočtového opatrenia č. 1/2020 pracovníčka obce R. 

Luptáková, ktorá presne špecifikovala upravený návrh rozpočtu podľa položiek a kapitol. 

Úprava bude vykonaná nasledovne : presunom v príjmovej a výdavkovej časti bežného 



rozpočtu medzi jednotlivými položkami bežné príjmy – 109.950 €, bežné výdavky 109.950 €, 

v časti príjmové finančné operácie vo výške 7.500 € a kapitálové výdavky vo výške 7.500 €.  
Poslanci jednohlasne schválili predložený návrh úpravy rozpočtu obce na rok 2020 v zmysle 

rozpočtového opatrenia č.1/2020 a prijali uznesenie :  

Uznesenie č. 32/2020                                  
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 
zmenu rozpočtu obce Kľak na rok 2020 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 – 109.950 €, 
bežné výdavky 109.950 €, kapitálové výdavky vo výške 7.500 € a príjmové finančné 
operácie vo výške 7.500 € na základe prijatého rozpočtového opatrenia č. 1/2020 /v 
prílohe uznesenia/. 
Všetkých poslancov : 5 

            Prítomných : 4 
Za : 4      /proti : 0, zdržal sa : 0/       ............................. 

 

14. Rôzne : 

- Plánované aktivity a podujatia 

Starosta obce informoval, že sa vykonávajú v obci nasledovné práce- kosenie, čistenie 

korýt potoka, úprava verejného priestranstva, oprava budovy – ubytovňa. Michal 

Sestrenek sa informoval o parkovaní v obci. Starosta obce uviedol, že bol vypracovaný 

projekt a zaslaný na Okresný inšpektorát v Žiari nad Hronom. Parkovacie miesta boli 

schválené a budú vyznačené na verejnom priestranstve pre KD a budovou býv.pohost. 

M.Sivoková- bude varenie gulášu, starosta obce- podľa vývinu situácie, zatiaľ sa akcie 

nekonajú.  

Uznesenie č. 33/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

berie na vedomie 

plánované aktivity. 

Všetkých poslancov :  5 

Prítomných :  4 

Za :  4                       /proti :  0, zdržal sa :  0/ 
 

15. Interpelácie poslancov OZ a občanov obce:  
- 

16. Návrh na uznesenie 

             Predložený návrh na uznesenia z rokovania OZ č. 21/2020 – 33/2020 poslanci        

             jednohlasne schválili. 

 

17. Ukončenie zasadnutia :  

Starosta obce ukončil zasadnutie OZ o 20.00 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 :                                                       

Michaela Sivoková                      

Paulína Zúbeková                 

 

                                                                                                    Ľuboš Haring, starosta obce 


