
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 23.04.2018 

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 

                 Ľudmila Mesiariková, Michal Sestrenek,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  

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

k 31.3.2018 

5. Inventarizácia majetku obce k 31.12.2017 – predloženie inventarizačného zápisu 

6. Komisia pre verejné obstarávanie 

7. Žiadosť obce Župkov o poskytnutie finan. prostriedkov na 1.polrok 2018 na deti 

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

8. Zosúladenie právneho stavu v obchodnom registri – zrušenie prevádzkarne Miestny 

národný výbor Kľak 

9. Zámena pozemkov s firmou ENEREX Slovakia s.r.o., Bratislava 

10. Komunitný plán obce 

11. Rôzne : 

- Plánované aktivity – plán činností v roku 2018 

- informácia o poskytnutí finančného príspevku na opravu komun.u Hudečkov 

- podujatia : stavanie mája, Deň Matiek 

- zájazd 

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. Konštatoval, že sú prítomní 4 poslanci /celkový 

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

Miroslavu Vajdovú z dôvodu PN a kontrolórku obce, ktorá sa nedostavila zo 

zdravotných dôvodov. 

 

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 14 jednohlasne schválili. Za zapisovateľku zasadnutia OZ určil 

starosta obce Renátu Luptákovú a za overovateľov zápisnice a prijatých uznesení : 

Tibora Zúbeka a Vieru Zúbekovú. 

 



Uznesenie č. 15/2018 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 
program zasadnutia obecného zastupiteľstva v počte bodov 14 
určuje 
zapisovateľa : Renátu Luptákovú, overovateľov prijatých uznesení a zápisnice : Tibor 
Zúbek, Viera Zúbeková. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 4 
Za : 4    /proti:0, zdržal sa : 0/ 

 

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

plnenia uznesení z 22.02.2018 previedol starosta obce, konštatoval, že boli prijaté 

uznesenia od č. 1 po č. 14/2018, ktoré boli starostom obce podpísané. Uznesenia č. 2, 

3, 4, 5,  brali na vedomie kontrolu plnenia uznesení z 14.12.2017, návrh plánu kontrolnej 

činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1.polrok 2018, správu o kontrolnej činnosti hl. 

kontrolórky obce za 4.štvr. 2017, ročnú správu hlav. kontrolórky obce o kontrolnej 

činnosti v roku 2017. Uznesenie č. 6 schválilo plán zasadnutí OZ na rok 2018, uznesenie 

č. 7 schválilo plán kultúrnych podujatí na rok 2018. Uznesenie č. 8 prerokovalo, sa 

uznieslo na vydaní VZN č. 1/2018 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb- 

VZN bolo zverejnené, právoplatnosť vyznačená. Uznesenie č. 9 schválilo cenník 

obecných poplatkov a dodatok č.1/2018 k cenníku obec.poplatkov. Uznesenia č. 10 a 11 

schválili poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre ZO JDS Kľak vo výške 350 Eur – 150 

Eur bolo poskytnuté v termíne do 31.3.2017 a pre ZO SZPB bola schválená dotácia vo 

výške 150 eur. Uznesenie č. 12/2018 schválilo zámer zameniť nehnuteľnosti v k.ú.Kľak 

s firmou ENEREX Slovakia s.r.o., Bratislava – zámer zverejnený. Uznesenia č. 13 a 14 

brali na vedomie informáciu o projekte cyklomapa Tekov deťom a plánované aktivity 

a podujatia. Všetky uznesenia boli splnené. 
Uznesenie č. 16/2018 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
b e r i e  n a  v e d o m i e 
kontrolu plnenia uznesení č. 1-14/2018 prijatých OZ dňa 22.02.2018 a vyjadrenie 
overovateľov zápisnice z rokovania OZ dňa 22.02.2018. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 4 
Za : 4   /proti:0, zdržal sa : 0/ 

 

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

k 31.3.2018 

Starosta obce informoval poslancov o svojich majetkových pomeroch, uviedol že 

vlastní pozemky a rodinný dom. Tlačivo o majetkových pomeroch bolo spísané a spolu 

s prílohami vložené do trezora obce dňa 26.3.2018. Starosta uviedol, že v prípade 

záujmu poslancov je možné na základe požiadania nahliadnuť do obálky s oznámením.  

Tibor Zúbek – sa vyjadril , že to nebude potrebné určite si starosta svoju povinnosť 

splnil podľa zákona. Poslanci nemali pripomienky a oznámenie jednohlasne vzali na 

vedomie. 

Uznesenie č. 17/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

berie na vedomie 

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

k 31.3.2018. 
Všetkých poslancov : 5 



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

5. Inventarizácia majetku obce k 31.12.2017 – 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.  

Tibor Zúbek – oboznámil 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 31.12.2017 jednohlasne 

vzali na vedomie. 

Uznesenie č. 18/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

berie na vedomie 

inventarizáciu majetku obce k 31.12.2017 a vyhotovený inventarizačný zápis 

k 31.12.2017. 

Všetkých poslancov : 5 

Prítomných : 4 

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

 

6. Komisia pre verejné obstarávanie 
Starosta obce informoval poslancov, že obec v januári 2018 zaslala žiadosť na Lesy SR, 

š. p. B.B., OZ Žarnovica o pridelenie financií na opravu miestnej komunikácie v časti 

Hudečkovci smerom od hlavnej cesty až na Megovú. Lesy SR š. p. obci pridelili 

finančný príspevok. Z dôvodu realizácie týchto opráv a pravdepodobne aj realizácie 

rekonštrukcie kultúrneho domu, či domu smútku prebehnú verejné obstarávania, a preto 

je potrebné určiť komisiu na celý priebeh vykonania verejných obstarávaní. Starosta 

požiadal poslancov o ich návrhy na členov komisie : 

poslanci na základe už vykonaných verejných obstarávaní navrhli za členov : predseda 

Michal Sestrenek, členovia : Tibor Zúbek a Pavel Bista – jednohlasne prijali uznesenie  

Uznesenie č. 19/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

určuje 

komisiu pre vykonanie priebehu verejných obstarávaní v roku 2018 : predseda Michal 

Sestrenek, členovia : Pavel Bista, Tibor Zúbek. 
Všetkých poslancov : 5 

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

 

7. Žiadosť obce Župkov o poskytnutie finančných prostriedkov na 1.polrok 2018 na 

dieťa navštevujúce mimoškolskú činnosť v ZŠ s MŠ Župkov 
predložil starosta obce, ktorý informoval, že suma na 1 dieťa je 20 €, počet detí z obce 

navštevujúce mimoškolskú činnosť je 8, takže celková suma príspevku je 160,- €. 

Starosta obce navrhol obci Župkov poskytnúť plnú výšku finančného príspevku, 

nakoľko so ZŠ sú dobré vzťahy a spolupráca pri organizovaní kultúrnych podujatí. 

Požiadal poslancov o ich vyjadrenia.  

Tibor Zúbek – keď sa odsúhlasili dotácie pre ZO JDS, ZO SZPB, určite je potrebné 

schváliť aj poskytnutie dotácie pre naše deti. 

Michal Sestrenek – súhlasí,  



Nakoľko poslanci nemali žiadne pripomienky a s poskytnutím finančného príspevku v 

plnej výške súhlasili prijali uznesenie : 

        
          Uznesenie č. 20/2018 
          Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
          schvaľuje  
           poskytnutie finančných prostriedkov Obci Župkov na 1. polrok 2018 na deti z obce  

           Kľak  navštevujúce mimoškolskú činnosť v ZŠ s MŠ Župkov v sume 160,- Eur 
           Všetkých poslancov : 5 
           Prítomných : 4 
            Za : 4                     /proti : 0, zdržal sa : 0/ 

 

8. Zosúladenie právneho stavu v obchodnom registri – zrušenie prevádzkarne 

Miestny národný výbor Kľak 
Predložil starosta obce, ktorý informoval poslancov, že Okresný súd Žiar nad Hronom zaslal na 

obec žiadosť o zosúladenie právneho stavu a to zrušenie prevádzkarne miestny národný výbor 

Kľak. Žiadajú od obce výpis z uznesení o zrušení tejto prevádzkarne z minulého obdobia. 

Nakoľko obec nemá výpis z uznesení z minulého obdobia, doporučili prijať nové uznesenie 

zastupiteľstvom z dôvodu výmazu prevádzkarne z obchodného registra. Poslanci nemali žiadne 

pripomienky a jednohlasne prijali uznesenie : 

Uznesenie č. 21/2018 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 

             zrušenie prevádzkarne zapísanej v obchodnom registri pod označením „Miestny národný   

             výbor Kľak“ ako drobná prevádzkareň. Kompetencie a majetok drobných prevádzkarní pri  

             Miestnom národnom výbore Kľak prešli na obec Kľak, Kľak č. 9, 966 77 Kľak, IČO  

             00320722. 

           Všetkých poslancov : 5 
            Prítomných : 4 

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

 

9. Zámena pozemkov 

Starosta obce informoval poslancov, že na základe už prijatého uznesenia č. 12/2018, 

ktoré schválilo vykonať zámer zámeny nehnuteľnosti v k.ú. Kľak s firmou ENEREX 

Slovakia s.r.o., Záhumenná 328/4, 851 10 Bratislava, v k.ú. Kľak je potrebné schváliť 

uzavretie zámennej zmluvy. Obec zverejnila zámer zámeny na verejnú tabuľu. Poslanci 

na základe informácií a už prijatého uznesenia jednohlasne schválili uzatvorenie 

zámennej zmluvy s firmou ENEREX Slovakia, s.r.o. ,Bratislava a prijali uznesenie : 

           Uznesenie č. 22/2018 
          Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

schvaľuje 

            uzatvorenie zámennej zmluvy na základe ktorej : 

- 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 rozhodlo 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/ 

 

10. Komunitný plán obce 

Predložil starosta obce, ktorý uviedol, že v zmysle zmeny zákona obec musela dať 

vypracovať nový komunitný plán sociálnych služieb na roky 2018-2022. Obec 

vypracúva a schvaľuje komunitný plán na základe národných priorít rozvoja sociálnych 

služieb, v ktorom sa zohľadňujú miestne podmienky a potreby fyz. osôb v oblasti 

sociálnych služieb poskytovaných v jej obvode a určuje potreby ich rozvoja ako aj 

finančné a organizačné podmienky. Starosta konštatoval, že v obci ešte nebol prípad, 

kedy by obec poskytla opatrovateľku, prevažne si to občania zabezpečujú formou 

umiestnenia do domovov sociálnych služieb, domovov dôchodcov a podobných 

zariadení. Poslanci nemali žiadne pripomienky a komunitný plán jednohlasne vzali na 

vedomie. 
 

Uznesenie č. 23/2018 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie 
komunitný plán sociálnych služieb obce Kľak na roky 2018 - 2022 . 
Všetkých poslancov : 5 

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

 

11. Rôzne : 
- Plánované aktivity – plán činností v roku 2018 

Starosta obce predložil poslancom plán činností v roku 2018, ktoré sa budú realizovať v obci 

presne podľa jednotlivých mesiacov. Jedná sa prevažne o plánované činnosti a práce na majetku 

obce v roku 2018.  

Tibor Zúbek – sa informoval, či bol vykonaný rozhor vody v studničke, ktorá bola 

rekonštruovaná. 

Starosta obce – áno rozbor vody dal vykonať Miroslav Seget, voda je pitná a nie je závadná. 

Tibor Zúbek – navrhol vykonať opravu tabúľ, obnoviť nátery resp. ich vymeniť. Jedná sa 

o tabuľu pri pomníku SNP a tabuľu v zákrute časť Hudečkovci. Následne uviedol, že v rokoch 

2003-2004 obecné zastupiteľstvo malo predložený návrh na výstavbu nájomných bytov v škole, 

čo sa vtedy nerealizovalo. Informoval sa, či starosta obce o niečom takom neuvažuje 

v budúcnosti. 

Starosta obce – tabule budú opravené a natreté podľa rozsahu plánovaných prác. 

Starosta obce – sa vyjadril, že pod školou ani v okolí budovy nie je do dnešného dňa 

vysporiadaný pozemok. Obec platí nájom za tieto pozemky a má podanú žiadosť o ich 

odkúpenie. 



Poslanci s plánom činností súhlasili a prijali uznesenie : 

 

Uznesenie č. 24/2018 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie  
plánované aktivity – plán činností na rok 2018. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 4 

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

 

- Informácia o poskytnutí finančného príspevku na opravu komunikácie u Hudečkov 
Starosta obce konštatoval, že už pri bode, kde sa určovala komisia pre verejné obstarávanie bola 

poskytnutá informácia o poskytnutí finančného príspevku z fondu opráv Lesov SR š.p., 

B.Bystrica, OZ Žarnovica na opravu miestnej komunikácie v časti Hudečkovci od hlavnej 

komunikácie smerom na Megovú. Celkový rozpočet na opravu miestnej komunikácie bol 

vo výške 37.000 Eur. Lesy SR š.p., B.B. pridelila obci z fondu opráv finančný príspevok 

vo výške 15.000 Eur.  Obec bude realizovať verejné obstarávanie a celý priebeh v zmysle 

zákona. Poslanci prijali uznesenie : 

 

             Uznesenie č. 25/2018 
             Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

             berie na vedomie  
             poskytnutie finančného príspevku vo výške 15.000 € z fondu opráv od Lesov SR š.p., Banská      

             Bystrica, OZ Žarnovica na opravu miestnej komunikácie v časti Hudečkovci od hlavnej   

             komunikácie III. triedy. 

 

- Podujatia : 
Starosta obce informoval, že na základe návrhu poslancov usporiadať  autobusový zájazd na 

nejaké podujatie vyhľadal realizované podujatia v okolí a to : Detva – 6.-8.7.2018, Hrušov : 17.-

18.8.2018 a Horehronské dni Heľpa 22.-24.6.2018. Požiadal poslancov o výber podujatia, na 

ktorý by sa usporiadal autobusový zájazd. Poslanci sa jednohlasne zhodli na podujatí : 53 

Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve dňa 07.07.2018. Starosta obce konštatoval, že zájazd 

bude vyhlásený v miestnom rozhlase a záujemci sa budú môcť zapísať na Obecnom úrade. 

Ďalej starosta obce uviedol, že Kľakovský kotlík – varenie gulášu spojený s MDD, by sa konal 

dňa 30.06.2018 od 13.30 hod. Poslanci jednohlasne súhlasili a prijali uznesenie : 

 

           Uznesenie č. 26/2018 
           Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
             berie na vedomie  

 usporiadanie podujatí : zájazd do Detvy dňa 7.7.2018, dňa 30.06..2018 – Kľakovský   

 kotlík spojený s MDD. 
              Všetkých poslancov : 5 

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

 

12. Interpelácie poslancov OZ a občanov obce:  

 

- 

 

 

 

 

 



13. Návrh na uznesenie 

             Predložený návrh na uznesenia z rokovania OZ č. 15/2018 – 26/2018  poslanci        

             jednohlasne schválili. 

 

14. Ukončenie zasadnutia :  

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

zasadnutí. Ukončenie zasadnutia o 19.30 hod. 

 

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

a ostatný pracovný materiál. 

 

 

 

 

     Overovatelia zápisnice :      

 

                                               

     Viera Zúbeková            .................................    

               

     Tibor Zúbek                  .................................                                                        

                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         

 Ľuboš Haring, starosta obce 
 


