
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 

22.02.2018 
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 

                 Michal Sestrenek, Ľudmila Mesiariková, Viera Zúbeková, Tibor Zúbek  -  poslanci        

                 obecného zastupiteľstva  

                Neprítomní – ospravedlnení: -   Miroslava Vajdová – PN, 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. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1.polrok 2018 

5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za 4. štvrťrok 2017 

6. Ročná správa o kontrolnej činnosti hlav. kontrolóra obce za rok 2017 

7. Návrh plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce na rok 2018 

8. Návrh plánu kultúrnych podujatí na rok 2018 

9. VZN /návrh/ obce Kľak č. 1/2018 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb 

10. Schválenie cenníka obecných poplatkov 

11. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Kľak na rok 2018 – SZPB,ZO Kľak 

12. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Kľak na rok 2018 - JDS, ZO Kľak 

13. Prekládka nespevnenej plochy – ENEREX Slovakia s.r.o., Bratislava 

14. Rôzne : 

- Informácia o projekte cyklomapa Tekov deťom 

- Plánované podujatia a aktivity 

15. Interpelácie poslancov OZ a občanov obce 

16. Návrh na uznesenia 

17. 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 4 poslanci /celkový 

počet poslancov 5/ a zasadnutie OZ je uznášania schopné. Ospravedlnil poslankyňu 

M.Vajdovú, ktorá je na PN a kontrolórku obce z dôvodu choroby.  

 

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

OZ : starosta obce predložil poslancom OZ návrh programu zasadnutia  v počte 17 

bodov a požiadal ich o návrhy a doplnenia. Poslanci nemali návrh na doplnenie 

programu, predložený program rokovania  v počte bodov 17 poslanci OZ jednohlasne 

schválili. Za zapisovateľku zasadnutia OZ určil starosta obce Renátu Luptákovú a za 



overovateľov zápisnice a prijatých uznesení : Ľudmilu Mesiarikovú a Michala 

Sestreneka. 

 
Uznesenie č. 1/2018 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 
program zasadnutia obecného zastupiteľstva v počte bodov 17, 
určuje 
zapisovateľa : Renátu Luptákovú, overovateľov prijatých uznesení a zápisnice : 
Ľudmila Mesiariková, Michal Sestrenek. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 4 
Za : 4        /proti:0, zdržal sa : 0/                ......................... 

 

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

plnenia uznesení previedol starosta obce, konštatoval, že na zasadnutí OZ dňa 

14.12.2017 boli prijaté uznesenia od č. 49 po č. 63/2017, ktoré boli starostom obce 

podpísané. Uznesenie č. 49 schválilo program zasadnutia, určovalo zapisovateľa 

a overovateľov, uznesenia č. 50, 51, 52,  brali na vedomie kontrolu plnenia uznesení, 

stanovisko hl.kontrolórky k viacročnému rozpočtu, správu o kontrolnej činnosti za 

3.štvrťrok 2017. Uznesenie č.53 schválilo zmenu rozpočtu obce na rok 2017. Uznesenia 

č. 54, 55, 56/2017 sa uznášali na vydaní VZN dane z nehnuteľností, miestnych daní 

a poplatku za KO – VZN boli vyvesené a nadobudli právoplatnosť od 1.1.2018. 

Uznesenie č. 57 schválilo viacročný rozpočet obce na roky 2018-2020. Uznesenie č. 58 

schválilo poskytnutie finančných prostriedkov obci Župkov na 2.polrok 2017 na dieťa 

navštevujúce mimoškolskú činnosť v ZŠ s MŠ Župkov – prostriedky boli zaslané. 

Uznesenie č. 59 bralo na vedomie plánované aktivity a podujatia. Uznesenie č. 60 bralo 

na vedomie žiadosť firmy ENEREX Slovakia s.r.o., Bratislava a určilo podmienky na 

prekládku nespevnenej plochy. Uznesenie č. 61 schválilo starostovi obce preplatenie 

nevyčerpanej dovolenky z minulých rokov – zrealizované. Uznesenie č. 62 schválilo 

starostovi obce, hlavnej kontrolórke obce a zamestnancom obce odmenu za rok 2017 – 

odmena bola vyplatená. Uznesenie č. 63 určilo plat starostovi obce od 1.1.2018. Všetky 

uznesenia boli splnené. 
Uznesenie č. 2/2018 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
b e r i e  n a  v e d o m i e 
kontrolu plnenia uznesení č. 49-63/2017 prijatých OZ dňa 14.12.2017 a vyjadrenie 
overovateľov zápisnice z rokovania OZ dňa 14.12.2017. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 4 
Za : 4   /proti:0, zdržal sa : 0/           ...................... 

 

4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlav. kontrolóra obce na 1. polrok 2018 

Plán kontrolnej činnosti na 1.polrok 2018 predložila pracovníčka obce, ktorá uviedla 

presne určené oblasti výkonu kontroly a účtovné doklady, výkazy, ktoré budú 

kontrolórkou kontrolované v 1.polroku 2018. Po predložení požiadala poslancov o ich 

prípadné návrhy oblastí, ktoré by mali byť kontrolované. Poslanci jednohlasne súhlasili 

s návrhom plánu kontrolórky obce a nemali návrhy na doplnenie, prijali uznesenie : 

Uznesenie č. 3/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

berie na vedomie 

návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1.polrok 2018. 



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

 

5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za 4.štvrťrok 2017 

predložila pracovníčka obce, ktorá zo správy prečítala všetky kontrolované oblasti 

a závery z vykonaných kontrol. Po predložení správy vyzvala poslancov o ich 

pripomienky a návrhy. Nakoľko poslanci nemali žiadne pripomienky, jednohlasne vzali 

na vedomie správu o kontrolnej činnosti za 4. štvrťrok  2017. 

Uznesenie č. 4/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

berie na vedomie 

správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za 4. štvrťrok 2017. 

Všetkých poslancov : 5 

Prítomných : 4 

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

 

6. Ročná správa o kontrolnej činnosti hlav. kontrolóra obce za rok 2017 
predložila pracovníčka obce, ktorá informovala, že správa bola vypracovaná na základe 

vykonaných kontrol v roku 2017 a podľa schváleného plánu práce. Starosta obce 

uviedol, že kontrolórka obce predkladala všetky jednotlivé správy priebežne na 

zasadnutiach OZ v roku 2017.  

Po predložení správy vyzvala poslancov o ich pripomienky a návrhy. Nakoľko poslanci 

nemali žiadne pripomienky, jednohlasne vzali na vedomie ročnú správu o kontrolnej 

činnosti za rok  2017.  
Uznesenie č. 5/2018 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie  
ročnú správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Kľak za rok 2017. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 4 
Za : 4   /proti:0, zdržal sa : 0/          ........................ 

 

7. Návrh plánu zasadnutí OZ na rok 2018   -   Starosta obce predložil poslancom OZ 

návrh plánu zasadnutí na rok 2018 a uviedol, že termíny boli zostavené podobne ako 

v roku 2017. V prípade, že by nebola dostatočná účasť poslancov na zasadnutí môže 

byť termín posunutý. Konštatoval, že naplánoval 6 zasadnutí – je lepšie častejšie 

zasadať a tak rozhodovať o dôležitých otázkach obce, poslanci majú prehľad a sú 

informovaní o dianí sa v obci priebežne.  

Tibor Zúbek – súhlasí s návrhom starostu obce a aj s jeho názorom o informovaní 

poslancov. 

Požiadal poslancov OZ o ich vyjadrenia a návrhy - poslanci jednohlasne súhlasili 

s návrhom plánu a prijali uznesenie : 

 
Uznesenie č. 6/2018 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 
plán zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Kľak na rok 2018. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 4 
Za : 4   /proti:0, zdržal sa : 0/           ..................... 
 



 

8. Návrh plánu kultúrnych podujatí na rok 2018 
Plán kultúrnych podujatí zostavil a predložil starosta obce, ktorý konštatoval, že v roku 

2018 podujatia navrhol tak, ako boli usporiadané aj v roku 2017 a prispôsobil aj iným 

obciam, aby neboli zhodné termíny pri konaní akcií. 

Tibor Zúbek – súhlasil  s plánom kultúrnych akcií a navrhol starostovi do najbližšieho 

zasadnutia OZ zostaviť podobný plán aj na realizáciu prác, opráv a rekonštrukcií na 

majetku obce.  

Všetci poslanci jednohlasne prijali uznesenie : 
Uznesenie č. 7/2018 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

schvaľuje  

plán kultúrnych podujatí v obci Kľak na rok 2018.  
Všetkých poslancov : 5 

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

 

9. VZN /návrh/ obce Kľak č. 1/2018 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb 

Predložil starosta obce, ktorý informoval o zákone o eGovernmente v zmysle ktorého si 

obec musí plniť povinnosti. Obec Kľak má elektronický systém DCOM, v ktorom 

prijíma a odosiela elektronickú poštu, spracováva dane a poplatky a vedie evidenciu 

obyvateľov. Starosta konštatoval, že systém nie je až taký dokonalý, spôsobuje 

problémy a stále sa pracuje na jeho úpravách. Dosť veľký problém je aj s rýchlosťou 

internetu, ktorý spôsobuje časté výpadky systému DCOM. Návrh predkladaného VZN 

č. 1/2018 určuje podmienky spracovávania elektronickým spôsobom v rámci 

kompetencií a možností obce. Poslanci jednohlasne schválili VZN a prijali uznesenie :  
Uznesenie č. 8/2018 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
prerokovalo  
návrh VZN obce Kľak č. 1/2018 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb 
sa uznáša 
na vydaní VZN obce Kľak č. 1/2018 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 4 
Za : 4      /proti:0, zdržal sa: 0/          ....................... 

 

10. Schválenie cenníkov obecných poplatkov 

predložil starosta obce, ktorý informoval, že sumy v cenníku obecných poplatkov sú 

zaokrúhlené na centy nahor, zvýšený je poplatok za vyhlásenie relácie v miestnom 

rozhlase /z 1,67 € na 2,37 €/ a poplatok za ubytovanie v turistickej ubytovni v zimnom 

období /z 9 € na 11 €/ – nakoľko bol obci vyúčtovaný dosť vysoký nedoplatok za 

elektrickú energiu vo vykurovacom období. Dodatok k cenníku obecných poplatkov bol 

upravený v zmysle zákona o správnych poplatkoch. Poslanci jednohlasne súhlasili 

s úpravou cenníka, jeho dodatku, schválili ich a prijali uznesenie : 

Uznesenie č. 9/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

schvaľuje  

cenník obecných poplatkov a dodatok č. 1/2018 k cenníku obecných poplatkov. 

Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 4 



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

11. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Kľak na rok 2018 – SZPB, ZO Kľak 

Predložil starosta obce, ktorý uviedol, že obci bola doručená žiadosť od SZPB ZO Kľak, 

ktorý žiadajú obec o poskytnutie dotácie na rok 2018 vo výške 150 Eur. Starosta obce 

uviedol, že dotáciu z roku 2017 vyúčtovali a predložili potrebné doklady. Poslanci OZ 

nemali pripomienky, jednohlasne schválili poskytnutie dotácie a prijali uznesenie : 

Uznesenie č. 10/2018 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje  
poskytnutie dotácie z rozpočtu obce v zmysle prijatého VZN obce Kľak č. 1/2013 pre 
ZO SZPB Kľak na rok 2018 vo výške 150,- €. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 4 
Za : 4   /proti:0, zdržal sa : 0/          ........................ 

 

12. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Kľak na rok 2018-JDS,ZO Kľak 
Predložil starosta obce, ktorý uviedol, že obci bola doručená žiadosť od JDS ZO Kľak, ktorý 

žiadajú dotáciu vo výške 350 Eur. Pod JDS pôsobí aj súbor Kľakovianka, ktorý je prínosom pre 

obec, zabávajú ľudí, vystupujú pri akciách obce, reprezentujú obec na rôznych podujatiach a 

robia to pre potešenie. Spevokol pôsobí na vysokej úrovni, vystupuje aj v iných obciach a tento 

rok boli vybraný na krajskú súťaž v Poltári. Poskytnutú dotáciu v roku 2017 vyúčtovali 

a predložili potrebné doklady. Starosta obce uviedol, že je potrebné im poskytnúť dotáciu na ich 

činnosť. Požiadal poslancov OZ o ich vyjadrenia : 

            Poslanci jednohlasne konštatovali, že súbor Kľakovianka je prínosom pre obec a je        

            potrebné poskytnúť JDS, ZO Kľak žiadanú dotáciu, prijali uznesenie :  
Uznesenie č. 11/2018 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje  
poskytnutie dotácie z rozpočtu obce v zmysle prijatého VZN obce Kľak č. 1/2013 pre 
ZO JDS Kľak na rok 2018 vo výške 350,- € /vyplatenie 150,- € do 31.3.2018 a 200,-€ 
do 30.6.2018/. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 4 
Za : 4   /proti:0, zdržal sa : 0/          ........................ 

 

13. Prekládka nespevnenej plochy – ENEREX Slovakia s.r.o., Bratislava 

Starosta obce informoval, že v zmysle už prijatého uznesenia č. 60/2017 z 14.12.2017, 

ktorým boli určené podmienky k realizácii prekládky nespevnenej plochy predložila 

firma ENEREX Slovakia s.r.o., geometrický plán a vypracovanú projektovú 

dokumentáciu na svoje náklady. Starosta obce uviedol, že pri zameraní na okraji cesty 

vznikla parcela - pozemok CKN parc.č. 430/7, TTP o výmere 67 m², ktorý by mal byť 

tiež predmetom zámeny, nakoľko sa nachádza na okraji spevnenej plochy, ktorá bude 

predmetom zámeny. Obec nadobudne do vlastníctva zámenou pozemok CKN parc.č. 

430/8 vyznačená ako ostatná plocha o výmere 215 m², identifikovaná geometrickým 

plánom č. 36635456-1/2018, vyhotovený dňa 10.01.2018 a pozemok CKN parc.č. 

430/7, TTP o výmere 67 m². Firma ENEREX Slovakia nadobudne do vlastníctva 

pozemok CKN parc.č.  464/3 vyznačená ako zastavaná plocha o výmere 221 m², 

identifikovaná geometrickým plánom č. 36635456-1/2018, vyhotovený dňa 10.01.2018 

– s tým, že medzi účastníkmi nedôjde k finančnému vyrovnaniu. Obecné zastupiteľstvo 



navrhlo pri prevode pozemkov uplatniť § 9a ods.8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení noviel, pretože v danom prípade sú dôvody hodné 

osobitného zreteľa. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je tá skutočnosť, že Obec na 

nehnuteľnostiach v k.ú. Kľak, zamýšľa vybudovanie prístupovej komunikácie vo 

verejnom záujme  Poslanci jednohlasne schválili zámenu a prijali uznesenie : 
Uznesenie č. 12/2018 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

            schvaľuje zámer zameniť nehnuteľnosti v k.ú. Kľak s ENEREX Slovakia s.r.o.,   

            Záhumenná 328/4, 851 10 Bratislava, nachádzajúce sa v k.ú. Kľak a to nasledovne : 
- Obec Kľak nadobudne v celosti do vlastníctva z parc.č. CKN 430/2 diel 1 o výmere 208 m² 

a z parc.č. CKN 430/3 diel 2 o výmere 7 m², ktorý prechádza do novovytvorenej parc.č. CKN 

430/8 vyznačená ako ostatná plocha o výmere 215 m², identifikovaná geometrickým plánom č. 

36635456-1/2018, vyhotovený dňa 10.01.2018, úradne overený dňa 05.02.2018, 

- Obec Kľak nadobudne v celosti do vlastníctva parc.č. CKN 430/7 vyznačená ako TTP o výmere 

67 m², identifikovaná geometrickým plánom č. 36635456-1/2018, vyhotovený dňa 10.01.2018, 

úradne overený dňa 05.02.2018, 

 

- ENEREX Slovakia s.r.o. nadobudne v celosti do vlastníctva z parc. č. EKN 1801/43 diel 3 

o výmere 221 m², ktorý prechádza do novovytvorenej parc.č. CKN 464/3 vyznačená ako 

zastavaná plocha o výmere 221 m², identifikovaná geometrickým plánom č. 36635456-1/2018, 

vyhotovený dňa 10.01.2018, úradne overený dňa 05.02.2018, 

s tým, že medzi účastníkmi Zmluvy nedôjde k finančnému vyrovnaniu, pretože hodnoty nehnuteľností 

sú rovnaké. 

Obecné zastupiteľstvo navrhlo pri prevode pozemkov uplatniť § 9a ods.8 písm. e) zákona SNR č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení noviel, pretože v danom prípade sú dôvody hodné osobitného 

zreteľa. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je tá skutočnosť, že Obec na nehnuteľnostiach v k.ú. 

Kľak, zamýšľa vybudovanie prístupovej komunikácie vo verejnom záujme. 

Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 4 

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

 

14. Rôzne : 
 

- Informácia o projekte cyklomapa Tekov deťom 

Starosta obce informoval o projekte cyklomapa Tekov deťom – obci bola doručená ponuka na 

vytvorenie mapy, v prípade záujmu je možné túto mapu dať vyhotoviť. Starosta konštatoval, že 

už dal na základe ponuky vyhotoviť turistickú mapu obce – VKÚ. Požiadal poslancov o ich 

vyjadrenia k vytvoreniu mapy :  

Michal Sestrenek – ak sa dala vyhotoviť už turistická mapa nebude potrebné dať vyhotoviť 

ďalšiu. 

Tibor Zúbek – súhlasil, že nie je potrebné dať vyhotoviť ďalšiu 

Poslanci jednohlasne prijali uznesenie : 

Uznesenie č. 13/2018 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie 
informácie o projekte cyklomapa Tekov deťom. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 4 
Za : 4   /proti:0, zdržal sa : 0/          ........................ 
 

- Plánované aktivity a podujatia 

Starosta obce informoval, že najbližšie podujatie v obci je stavanie mája 30.4.2018 a Deň 

Matiek dňa 13.05.2018, kde bude pripravený vlastný kultúrny program a občerstvenie. 

 



            Uznesenie č. 14/2018 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie  

plánované aktivity a podujatia v obci : Stavanie mája dňa 30.04.2018 a Deň Matiek dňa 

13.05.2018. 
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. 1/2018 – 14/2018  poslanci        

             jednohlasne schválili. 

 

17. Ukončenie zasadnutia :  

Starosta obce  o 20.05 hod. 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 :                                                       

 

 

     Michal Sestrenek                 .................................                   

 

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

 

 

 

 

 

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

                                                                                                            Ľuboš Haring 

                                                                                                          starosta obce Kľak 
 


