
Zápisnica 
z opakovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 

03.09.2015 
o 18.00 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  

                 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 – vyjadrenie overovateľov zápisnice z OZ 

4. Správa o kontrolnej činnosti hlav.kontrolóra obce za II.štvrťrok 2015 

5. Úprava finančného rozpočtu obce na rok 2015 

6. Schválenie registrácie obce Kľak v občianskom združení Pohronská cesta 

7. Finančný príspevok pri narodení dieťaťa 

8. Rôzne : 

- Vyhodnotenie akcií 

- Plánované podujatia a aktivity 

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 a kontrolórku obce. Konštatoval, že sú prítomní 5 

poslanci /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 a predložený 

program rokovania 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 Miroslavu Vajdovú. 
Uznesenie č. 43/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 
program zasadnutia obecného zastupiteľstva 
určuje 
zapisovateľa : Renátu Luptákovú, overovateľov prijatých uznesení a zápisnice : 
Ľudmila Mesiariková, Miroslava Vajdová. 
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, že na zasadnutí dňa 18.6.2015 

boli prijaté uznesenia od č. 25 po č. 42/2015, ktoré boli starostom obce podpísané. 

Uznesenia č. 27 a 28/2015 brali na vedomie správu o kontrolnej činnosti za 1.štvrťrok 

2015 a plán kontrolnej činnosti na 2.polrok 2015. Uznesenie č. 29/2015 bralo na 

vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky  k záverečnému účtu za rok 2014, uznesenie č. 

30/2015 bralo na vedomie správu nezávislého audítora o audite individuálnej účtovnej 

závierky obce Kľak za rok 2014, uznesenie č.31/2015 schvaľovalo záverečný účet obce 

za rok 2014, uznesenie č. 32/2014 schvaľovalo tvorbu rezervného fondu z prebytku 

hospodárenia za rok 2014, uznesenie č. 33/2015 bralo na vedomie výročnú správu obce  

za rok 2014, uznesenie č. 34/2015 schválilo zmenu názvu plánovacieho dokumentu 

PHSR, uznesenie č. 35 bralo na vedomie NASES – zabezpečenie projektovo 

inžin.dokum. a poverenie starostu na podpis úkonov spojených s územným a stavebným 

konaním. Uznesenie č.36/2015 schválilo kúpu pozemkov CKN par.c.č. 178/6 a 178/7 

od MUDr. Jána Bernáta a manželky, zmluvy boli vypracované a zaslané – zatiaľ 

nedoručené. Uznesenie 37/2015 schválilo rekonštrukciu soc.zariadení vo vestibule KD, 

dala sa vypracovať cenová ponuka a uznesenie 38/2015 schválilo výmenu okien v KD, 

prebehlo ver.obstarávanie, úspešný uchádzač Panorama Lučenec. Uznesenie č. 39/2015 

schválilo žiadosť Ing.Jozefa Farkaša a vydalo súhlas na umiestnenie prenosného skladu 

náradia, čo bolo oznámené listom. Všetky uznesenia boli splnené.  

Ostatné uznesenia brali na vedomie usporiadanie akcií v obci a aktivity obce.  
Uznesenie č. 44/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
b e r i e  n a  v e d o m i e 
kontrolu plnenia uznesení č. 25-42/2015 prijatých OZ dňa 18.06.2015 a vyjadrenie 
overovateľov zápisnice z rokovania OZ dňa 18.06.2015. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 5 
Za : 5   /proti:0, zdržal sa : 0/ 

 

4. Správa o kontrolnej činnosti hlav.kontrolóra obce za 2.štvrťrok 2015  
Starosta obce požiadal kontrolórku obce Annu Prôčkovú, aby predložila správu. Po 

predložení správy vyzvala poslancov o ich pripomienky a návrhy. 

M.Vajdová – Slovak Telekom, hradí za čo nájom 

Starosta obce – nájom za pozemok pod vysielačom 

Poslanci jednohlasne vzali na vedomie správu o kontrolnej činnosti za 2. štvrťrok  2015. 
Uznesenie č. 45/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie 
správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za II. štvrťrok 2015. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 5 
Za : 5   /proti:0, zdržal sa : 0/ 

 

5. Úprava finančného rozpočtu obce na rok 2015 
Úpravu rozpočtu predložila pracovníčka obce R.Luptáková, ktorá presne špecifikovala 

upravený návrh rozpočtu podľa položiek a kapitol. Informovala, že došlo k úpravám na bežnom 

rozpočte presunom v príjmovej /212003,292012, 311 000/ a výdavkovej časti /0111 

632004,633001,635006,637005,637012,637014,642014,0451 635006,0510 637004,0820 

637004 a to z položky na položku, pričom k celkovému navýšeniu bežného rozpočtu nedošlo. 

Poslanci jednohlasne schválili predložený návrh úpravy rozpočtu obce na rok 2015 v časti bežné 

príjmy, bežné výdavky v zmysle rozpočtového opatrenia č.2/2015 a prijali uznesenie :  



            
           Uznesenie č. 46/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
            schvaľuje 

            zmenu rozpočtu obce na rok 2015 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 rozpočtových prostriedkov v príjmovej   

            a výdavkovej časti bežného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové  

            výdavky, v zmysle prijatého rozpočtového opatrenia č. 2. 
           Všetkých poslancov : 5 
            Prítomných : 5 

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

 

6. Schválenie registrácie obce Kľak v občianskom združení Pohronská cesta 
Starosta obce informoval poslancov, že na zasadnutí OZ dňa 24.4.2015 bolo prijaté 

uznesenie č. 21/2015, ktoré bralo na vedomie vstup obce Kľak do Občianskeho 

združenia Pohronská cesta. Uznesenie, ktoré bolo prijaté nie je postačujúce a preto je 

potrebné prijať nové uznesenie, ktoré schvaľuje vstup obce Kľak do OZ a poveruje 

starostu obce na zastupovanie obce Kľak v orgánoch OZ Pohronská cesta. Starosta obce 

predložil poslancom zoznam obcí v OZ a uviedol výhody. Neboli žiadne pripomienky 

poslancov a preto jednohlasne schválili uznesenie : 
Uznesenie č. 47/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

           a/ schvaľuje vstup obce Kľak do občianskeho združenia Pohronská cesta so sídlom   

               Orovnica č. 96, 966 52  

           b/ poveruje starostu obce Ľuboša Haringa na zastupovanie obce Kľak v orgánoch OZ   

               Pohronská cesta, so sídlom 966 52 Orovnica č. 96 s riadnym hlasovacím právom. 
            Všetkých poslancov : 5 
            Prítomných : 5 

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

 

7. Finančný príspevok pri narodení dieťaťa 

Starosta obce navrhol poslancom, že obec by mohla poskytnúť finančný príspevok pri narodení 

dieťaťa rodine Homolákovej, bytom Kľak č. 109, ktorej sa v mesiaci júl narodili dvojčatá. 

Požiadal poslancov o ich vyjadrenia a návrhy :  

Michal Sestrenek – súhlasí s poskytnutím finančného príspevku a navrhol sumu 100 €/l dieťa 

M.Vajdová – súhlasila s návrhom poslanca Michala 

Starosta obce dal hlasovať za návrh 100 €/l dieťa – všetci poslanci jednohlasne schválili 

poskytnutie finančného príspevku pri narodení dieťaťa. 

Uznesenie č. 48/2015 
           Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
           schvaľuje 

           poskytnutie finančného príspevku vo výške 200,- Eur pre narodené dvojčatá rodiny              

           Homolákovej, bytom Kľak č. 109. 
           Všetkých poslancov : 5 
           Prítomných : 5 
            Za : 5      /proti : 0, zdržal sa : 0/ 

 

 

 

 

 

 



8. Rôzne : 

- Vyhodnotenie akcií 
Starosta obce informoval poslancov, že sa uskutočnili 3 podujatia : varenie gulášu, vatra SNP 

a memoriál Jozefa Zúbeka – minifutbal. Všetky akcie prebehli úspešne, účasť bola dobrá 

a spolupráca pri príprave s poslancami bola na úrovni.  

Tibor Zúbek – hodnotenie zo strany občanov a hostí bolo výborné, hostia sa vyjadrili, že taká 

malá obec dokáže pripraviť akciu na vysokej úrovni a žije neustále s kultúrou, čo je veľká česť. 

Starosta obce uviedol, že organizovaný zájazd do obce Hrušov bol veľmi úspešný, účasť dobrá 

a z vyzbieraných financií sa uhradila platba za autobus. 

Uznesenie č. 49/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

             berie na vedomie  
            vyhodnotenie akcií : varenie gulášu 4.7.2015, 71.výročie SNP – vatra 28.8.2015   
            a Memoriál Jozefa Zúbeka 29.8.2015. 

Všetkých poslancov : 5 
            Prítomných : 5 

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

 

- Plánované aktivity a podujatia 
Starosta obce informoval poslancov, že v miestnom cintoríne pri búrke udrel blesk, ktorý 

poškodil – rozštiepil lipu. Lipu bude potrebné opíliť horolezeckou technikou a lanom spúšťať 

dole, aby nedošlo k poškodeniu pomníkov, ktoré sa tam nachádzajú. 

plánované aktivity : výmena okien na budove KD, opílenie poškodenej lipy, rekonštrukcia 

sociálnych zariadení, rekonštrukcia vojnových hrobov. 

Podujatia : mesiac úcty k starším, kačacie hody a hodová zábava – všetky akcie sa budú konať 

v jeden deň 17.10.2015. 

Uznesenie č. 50/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie  

           plánované aktivity a podujatia : mesiac úcty k starším a Hodová zábava dňa  
           17.10.2015.  

Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 5 

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

 

9. Interpelácie poslancov OZ a občanov obce:  
Michal Sestrenek – sa informoval, či nie je možné priviesť vodu vo vestibule KD do 

miestnosti pri sklade 9. 

Starosta obce – cez zimné obdobie by to mohlo zamŕzať. Mohlo by sa to zrealizovať pri 

rekonštrukcii sociálnych zariadení v KD, dá sa pripraviť cenová ponuka koľko financií 

by to stálo. 

Miroslava Vajdová – informovala, že by vedela vybaviť vystúpenie – divadlo z obce 

Jalná, alebo z mesta Nová Baňa , divadlo by sa mohlo uskutočniť pri organizovaní 

mesiaca úcty k starším. 

Ľudmila Mesiariková – prisľúbila, že zabezpečí hudbu : Duo Remix. 

Tibor Zúbek – sa informoval, či sa v blízkej dobe nebude budovať urnový háj. 

Starosta obce – už sa to riešilo aj v predchádzajúcom období, je vybudovaný múrik 

a tam by došlo k umiestneniu urnových hrobov. 

Tibor Zúbek – informoval, že Martin Bista spomínal, že by odpredali dom so súp.č. 102 

pánovi Krnáčovi a ďalej sa informoval, kedy sa bude otvárať náučný chodník. 

Starosta obce – pravdepodobne po hodovej zábave 18.10.2015. 

 

 



10. Návrh na uznesenie 

             Predložený návrh na uznesenia z rokovania OZ č. 43/2015 – 50/2015  poslanci        

             jednohlasne schválili. 

 

11. Ukončenie zasadnutia :  

Starosta obce ukončil zasadnutie OZ, 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               .................................       

            

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                                                                                            Ľuboš Haring 

                                                                                                             starosta obce 

 

 


