
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 

15.06.2012 
o 17.30 hod. v zasadačke Obecného úradu v Kľaku 

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

Prítomní : Ľuboš Haring – starosta obce 

                 Beata Adamová, Boţena Píšová, Zdenka Supeková, Štefan Muller, Viera Zúbeková  

                -  poslanci obecného zastupiteľstva  

                Anna Prôčková – hlavný kontrolór obce                                                                                   

Občania : Soňa Zúbeková 

 

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. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverčnému účtu obce za rok 2011 

5. Správa nezávislého audítora o audite individuálnej účtovnej závierky za rok 2011 

6. Schválenie záverečného účtu obce Kľak a celoročného hospodárenia za rok 2011 

7. Schválenie tvorby rezervného fondu z prebytku hospodárenia obce 

8. Úprava programového rozpočtu obce Kľak na rok 2012 

9. Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Kľak za rok 2011, výročná správa 

obce Kľak  za rok 2011 

10. Ţiadosť o odpredaj obecného pozemku CKN parc.č. 182/3 na LV č. 1 obce Kľak – 

Dušanovi Junasovi, bytom Drieňová 1/B, Bratislava 

11. Rôzne : 

- Deň matiek - vyhodnotenie 

- MDD - vyhodnotenie 

- Ukončenie školského roka 2011/2012 – Jánska vatra 

- Informácia o plánovaných prácach na II. polrok 2012 

12. Interpelácie poslancov OZ a občanov obce 

13. Návrh na uznesenia 

14. 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, občanov obce a kontrolórku obce. 

Konštatoval, ţe sú prítomní všetci poslanci v počte 5 /celkový počet poslancov 5/ 

a zasadnutie OZ je uznášania schopné.  

 

2. Schválenie programu, overovateľov zápisnice a prijatých uznesení zo zasadnutia 

OZ : starosta obce predloţil poslancom OZ návrh programu zasadnutia OZ a poţiadal 

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

rokovania doplnil starosta obce o 1 bod za bod 8 -  bod 9/ Hodnotiaca správa 

programového rozpočtu obce Kľak za rok 2011 a výročná správa obce Kľak za rok 

2011. Poslanci OZ nemali k doplneniu pripomienky a jednohlasne schválili program 

rokovania OZ v počte bodov 14. Za zapisovateľku zasadnutia OZ určil starosta obce 



Renátu Luptákovú a za overovateľov zápisnice a prijatých uznesení : Zdenka 

Supeková a Štefan Muller. 

 

Uznesenie č. 31/2012 

Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

schvaľuje 

program zasadnutia obecného zastupiteľstva s doplnením 1 bodu, počet bodov 14 

určuje 

zapisovateľa : Renátu Luptákovú, overovateľov prijatých uznesení a zápisnice : 
Zdenka Supeková, Štefan Muller. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 5 
Za : 5   /proti:0, zdržal sa : 0/ 

 

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

plnenia uznesení previedol starosta obce, konštatoval, ţe dňa 27.4.2012 boli prijaté 

uznesenia od č. 15/2012 po č. 30/2012, ktoré boli starostom obce podpísané. 

Uznesenia brali na vedomie, určovali, schvaľovali  – starosta obce konštatoval, ţe 

všetky uznesenia boli splnené.  

 

Uznesenie č. 32/2012 

Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

b e r i e  n a  v e d o m i e 

kontrolu plnenia uznesení č. 15-30/2012 prijatých OZ dňa 27.04.2012 a vyjadrenie 
overovateľov zápisnice z rokovania OZ dňa 27.04.2012. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 5 
Za : 5   /proti:0, zdržal sa : 0/ 

 

4. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2011 :  

predloţila kontrolórka obce Anna Prôčková. Po predloţení stanoviska vyzvala 

kontrolórka poslancov o ich pripomienky a návrhy. Nakoľko poslanci nemali ţiadne 

pripomienky, jednohlasne vzali na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce 

k záverečnému účtu obce za rok 2011. 

 
 Uznesenie č. 33/2012  
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku  
berie na vedomie  
stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Kľak za rok 2011. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 5 
Za : 5 /proti:0, zdržal sa: 0/ 

             

5. Správa nezávislého audítora o audite individuálnej účtovnej závierky za rok 2011 

:  predloţila pracovníčka obce Renáta Luptáková. Nakoľko poslanci OZ nemali ţiadne 

pripomienky,  jednohlasne vzali na vedomie správu nezávislého audítora o audite 

individuálnej účtovnej závierky za rok 2011. 

 
 Uznesenie č. 34/2012  



Obecné zastupiteľstvo v Kľaku  
berie na vedomie  
správu nezávislého audítora o audite individuálnej účtovnej závierky obce Kľak za rok 2011. 

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

6. Schválenie záverečného účtu obce Kľak a celoročného hospodárenia za rok 2011  
: pracovníčka obce predloţila poslancom OZ záverečný účet obce za rok 2011. Po 

predloţení prečítala poloţkovité plnenie rozpočtu z uzávierky obce k 31.12.2011.  

Poslanci jednohlasne schválili záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce 

Kľak za rok 2011 „bez výhrad“. 

             

 Uznesenie č. 35/2012  
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku  
schvaľuje  
záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce Kľak za rok 2011 „bez výhrad“. 

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

 

7. Schválenie tvorby rezervného fondu z prebytku hospodárenia obce : 

Pracovníčka obce na základe údajov zo záverečného účtu obce za rok 2011 uviedla, ţe 

obec Kľak dosiahla za rok 2011 prebytok hospodárenia vo výške 7.003,32 Eur. 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 2011 v plnej výške 7.003,32 €.   

 
Uznesenie č. 36/2012  
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku  
schvaľuje  

tvorbu rezervného fondu z prebytku hospodárenia obce za rok 2011 v plnej výške 

7.003,32 € /v zmysle zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách/. 
            Všetkých poslancov : 5 

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

 

8. Úprava programového rozpočtu obce Kľak na rok 2012 : 
Úpravu predloţila pracovníčka obce v zmysle vypracovaného rozpočtového opatrenia 

č. 1/2012. Úprava beţného rozpočtu pozostáva z presunu medzi jednotlivými 

poloţkami v príjmovej časti a zvýšenie výdavkov z dôvodu pouţitia zostatku 

prostriedkov z predchádzajúceho roka /dotácia z rozpočt.rezervy predsedníčky vlády 

SR vo výške 5.700,- €/. Úprava rozpočtu : príjmové finančné operácie a kapitálové 

výdavky.  

Poslanci jednohlasne schválili úpravu programového rozpočtu obce Kľak na rok 2012.  
 

Uznesenie č. 37/2012  
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku  
schvaľuje  
zmenu rozpočtu obce na rok 2012 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 beţného rozpočtu medzi jednotlivými poloţkami, finančné operácie, kapitálové 
výdavky, zvýšenie rozpočtu beţné výdavky-pouţitie zostatku prostriedkov z 
predchádzajúceho roku /dotácia z úradu vlády SR/ na základe prijatého rozpočtového 
opatrenia nasledovne:  
- Bežné príjmy 76.750,- €  

- Bežné výdavky 82.450,- €  

- Finančné operácie príjmové 7.275,- €  

- Kapitálové výdavky 1.575,- €  
 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 5 
Za : 5 /proti:0, zdržal sa: 0/ 

 

9. Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Kľak za rok 2011 a výročná 

správa obce Kľak za rok 2011: predloţila pracovníčka obce Renáta Luptáková, ktorá 

prečítala hodnotenie plnenia programového rozpočtu a údaje z výročnej správy obce 

za rok 2011. 

Nakoľko poslanci nemali pripomienky hodnotiacu správu programového rozpočtu 

a výročnú správu obce Kľak za rok 2011 jednohlasne vzali na vedomie. 

  

Uznesenie č. 38/2012  
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku  
berie na vedomie  

hodnotiacu správu programového rozpočtu obce Kľak za rok 2011 a výročnú správu obce 

Kľak za rok 2011. 
           Všetkých poslancov : 5 
            Prítomných : 5 

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

 

10. Odpredaj obecného pozemku CKN parc.č. 182/3 Dušanovi Junasovi, bytom 

Bratislava: starosta obce informoval poslancov, ţe  na základe prijatého uznesenia 

20/2012, kedy bola ţiadosť Dušana Junasa zobraná na vedomie bol vypracovaný 

geometrický plán a došlo k zameraniu novovytvorených pozemkov. Vzniklo nové 

parcelné číslo CKN 182/2 o výmere 132 m². Odredaj bude uskutočnený v súlade s § 

9a ods. 8 písm. e zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, ţe sa jedná o pozemok, 

ktorý Obec nevyuţíva, je priľahlý a susediaci s pozemkami ţiadateľa a  je vstupným 

pozemkom k rodinnému domu kupujúceho. Starosta obce poţiadal poslancov 

o určenie a schválenie ceny za odpredávaný pozemok. Ďalej dodal, ţe cena stanovená 

znaleckým posudkom vypracovaným v roku 2006 je 1,66 €/m². 

Božena Píšová – navrhla pozemok odpredať za cenu 3,- €/m², tak ako bola 

schvaľovaná naposledy 

Beata Adamová – navrhla pozemok predať za cenu 3,- €/m² 

Zdenka Supeková – navrhla pozemok predať za cenu 3,-€/m² 

Štefan Muller – súhlasil tiež 3,- €/m² 

Viera Zúbeková – tiež súhlasila tak ako naposledy 3,- €/m². 



Po spoločnej dohode poslanci jednohlasne schválili odpredať pozemok CKN parc.č. 

182/3 o výmere 132 m² za cenu 3,-€/m² Dušanovi Junasovi, bytom Drieňová 1/B, 

Bratislava. 

 

Uznesenie č. 39/2012  
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku  
schvaľuje  

v zmysle ustanovenia § 9 ods.2 písm. a zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 

znení neskorších predpisov zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce – 

pozemku v k.ú. Kľak :  
►dielu 1 o výmere 132 m² odčlenený z parc.č. EKN 1559/4 vyznačená ako 
tr.tr.porast o výmere 1495 m², ktorý prechádza do novovytvorenej parc.č. CKN 182/3 
vyznačená ako ostatná plocha o výmere 132 m²  
identifikované geometrickým plánom č. 35302551-41/2012 vyhotoveným Ing. 
Jozefom Strelkom dňa 21.5.2012, úradne overeným Správou katastra Ţarnovica dňa 
25.5.2012 pod č. 143/2012 pre kupujúceho Dušan Junas, rodený Junas, nar. 
16.08.1978, bytom Drieňová 1/B, Bratislava, za kúpnu cenu 3,-€/m², t.j. za predmet 
prevodu 132 m² vo výške 396,-€.  
Spôsob prevodu majetku obce je z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a 

ods.8 písm. e zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.  

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, ţe ide o prevod nehnuteľnosti – parcely 

susediacej s parcelami vo vlastníctve kupujúceho, obec pozemok nevyuţíva a je vstupným 

pozemkom k rodinnému domu kupujúceho.  

Všetky vecné náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva bude znášať kupujúci.  
Zámer previesť majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa rozhodlo obecné 

zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov a zámer predaja bol zverejnený v 

zmysle ustanovenia § 9a ods.8 písm. e zákona SNR r. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov na úradnej tabuli obce v lehote od 25.05.2012 do 15.06.2012, čím je 

splnená zákonná povinnosť obce zverejniť zámer najmenej na 15 dní pred schvaľovaním 

prevodu obecným zastupiteľstvom. 

 
           Všetkých poslancov : 5 
            Prítomných : 5 

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

 

11. Rôzne : 

- Deň matiek - vyhodnotenie /13.5.2012/ 

Starosta obce informoval poslancov, ţe usporiadanie a príprava bola zabezpečená 

veľmi dobre, len účasť bola dosť nízka. 
Uznesenie č. 40/2012  
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku  
berie na vedomie  
vyhodnotenie Dňa matiek v obci Kľak konaného 20.5.2012. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 5 

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

 

- MDD - vyhodnotenie 

Starosta obce hodnotil, ţe akcia bola veľmi dobre pripravená, účasť bola dobrá a všetko bolo 

zabezpečené sponzorsky. Sponzormi boli : Jarmila Bodnárová, Coop Jednota Ţarnovica 

spotr.druţstvo a spoločnosť Rauch Slovensko, Bratislava.  

Uznesenie č. 41/2012  



Obecné zastupiteľstvo v Kľaku  
berie na vedomie  
vyhodnotenie MDD v obci Kľak konaného 3.6.2012. 

Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 5 

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

 

- Ukončenie školského roka 2011/2012 – Jánska vatra 

Starosta obce oboznámil poslancov OZ o pripravovanej akcii 3 v1, ktorá by sa konala 

30.6.2012 v športovom areály obce Kľak. Akcia by začala Jánskou vatrou, ukončenie 

školského roka 2011/2012 – budú odmenené deti za dobré vysvedčenie, uctili by sa meninový 

oslávenci Ján, Peter a Pavol, ďalej by bol prípitok ku dňu otcov a opekačka. Následne 

posedenie pri vatre a voľná zábava pri hudbe. 

Poslanci jednohlasne súhlasili s pripravovanou akciou 3 v 1, pričom prisľúbili pomoc pri 

príprave a v deň konania akcie. 

Uznesenie č. 42/2012 

Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

berie na vedomie 

usporiadanie Jánskej vatry – ukončenie školského roka 2011/2012 dňa 30.6.2012. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 5 

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

 

- Informácia o plánovaných prácach na II. polrok 2012 

Starosta obce informoval o plánovanej oprave balkóna na kultúrnom dome, dokončenie 

oplotenia v miestnom cintoríne a oprava vstupných múrikov do kultúrneho domu. Ďalej 

informoval o príprave vatry SNP 28.8.2012 a minifutbalový turnaj 1.9.2012. Bliţšie 

informácie, program a celá príprava bude ešte dodatočne upresnená na stretnutí s poslancami 

OZ: 

Boţena Píšová – treba poslancov dopredu upozorniť, rozdeliť úlohy a všetci sa zapoja do 

prípravy vatry a minifutbalového turnaja. 

Poslanci jednohlasne vzali na vedomie informáciu o plánovaných prácach na II.polrok 2012.  

Uznesenie č. 43/2012 

Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

berie na vedomie 

informáciu o plánovaných prácach na II. polrok 2012. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 5 
Za : 5      /proti : 0, zdrţal sa : 0/ 

12. Interpelácie poslancov OZ a občanov obce:  
Poslanci OZ a občania nemali ţiadne návrhy a pripomienky. 

 

13. Návrh na uznesenie 

             Predloţený návrh na uznesenia z rokovania OZ č. 31/2012 – 43/2012 poslanci        

             jednohlasne schválili. 

 

14. Ukončenie zasadnutia :  

Starosta obce ukončil zasadnutie OZ, 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 :                                                       

 

     Zdenka Supeková     .................................                   

 

     Štefan Muller             ................................. 

 

 

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

                                                                                                            Ľuboš Haring 

                                                                                                             starosta obce 


