
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 

13.09.2018 
o 17.30 hod. v zasadačke Obecného úradu v Kľaku 

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

Prítomní : Ľuboš Haring – starosta obce 

                 Michal Sestrenek, Miroslava Vajdová, Viera Zúbeková,  Tibor Zúbek -   poslanci   

                 OZ, Anna Prôčková – kontrolórka obce,  

                 Občania obce : Božena Píšová, Eva Šranková, Soňa Zúbeková 

                 Neprítomná – ospravedlnená : Ľudmila Mesiariková – poslanec OZ 

 

Program :  

1. Otvorenie zasadnutia a určenie zapisovateľa 

2. Schválenie programu, overovateľov zápisnice a prijatých uznesení z OZ 

3. Kontrola plnenia uznesení  

4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlav. kontrolóra obce na 2.polrok 2018 

5. Správa o kontr. činnosti hlav. kontrolóra obce za 2.štrvrťrok 2018 

6. Úprava rozpočtu obce Kľak v roku 2018 – rozpočtové opatrenie č. 1/2018 

7. Sťažnosť 

8. Rôzne : 

- Plánované aktivity  

- Dotácie : Lesy SR, BBSK, MF SR 

- Podujatia : Kačacie hody, mesiac úcty k starším 

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. Konštatoval, že sú prítomní 4 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 program 

rokovania  OZ jednohlasne schválili v počte bodov 11. Za zapisovateľku zasadnutia OZ 

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

: Miroslavu Vajdovú a Tibora Zúbeka. 

 
Uznesenie č. 42/2018 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 
program zasadnutia obecného zastupiteľstva v počte bodov 11 
určuje 
zapisovateľa : Renátu Luptákovú, overovateľov prijatých uznesení a zápisnice : 
Miroslava Vajdová a Tibor Zúbek. 
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 dňa 25.06.2018 boli prijaté 

uznesenia od č. 27/2018 po č. 41/2018, ktoré boli starostom obce podpísané. Uzn.č. 28 

až 30/2018 brali na vedomie kontrolu plnenia uznesení, stanovisko hlav. kontrolórky 

obce k záverečnému účtu obce Kľak za r. 2017 a správu nezávislého audítora o audite 

indiv. účt. závierky obce za rok 2017. Uznesenie č. 31/2018 schválilo záverečný účet 

obce za r.2017. Uznesenie č. 32/2018 schválilo tvorbu rezervného fondu – splnené, 

financie odvedené. Uzn. 33-34/2018 brali na vedomie výročnú správu obce a správu hl. 

kontrolórky obce za 1.štv. 2018. Uzn. č. 35/2018 určilo volebný obvod, schválilo počet 

poslancov a úväzok starostu obce pre volebné obdobie 2018-2022. Uzn. č. 36/2018 

schválilo zásady odmeňovania poslancov OZ. Uzn. č. 37/2018 bralo na vedomie 

sťažnosť na opakované rušenie nočného kľudu – výzva s prílohou VZN bola majiteľke 

Krejzinky zaslaná. Uzn.č. 38/2018 schválilo zámer predaja pozemku v zmysle 

osobitného zreteľa žiadateľovi Ondrejovi Zúbekovi, ktorý doloží vypracovaný 

geometrický plán a až potom rozhodne Obecné zastupiteľstvo. Zámer odpredaja bol 

zverejnený. Uzn. č. 39 – 41 brali na vedomie plánované aktivity, návrh vyhotovenia 

pamätnej tabule a plánované podujatia. Uznesenia boli splnené.  
Uznesenie č. 43/2018 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
b e r i e  n a  v e d o m i e 
kontrolu plnenia uznesení č. 27-41/2018 prijatých OZ dňa 25.06.2018 a vyjadrenie 
overovateľov zápisnice z rokovania OZ dňa 25.06.2018. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 4 
Za : 4   /proti:0, zdržal sa : 0/ 

 

4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlav. kontrolóra obce na 2.polrok 2018 

Plán kontrolnej činnosti na 2.polrok 2018 predložila kontrolórka obce, ktorá uviedla 

základné úlohy, kontrolné činnosti, ostatné vykonávané činnosti a určila presné oblasti 

a doklady, ktoré budú kontrolované v 2.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, 

schválili uznesenie : 

Uznesenie č. 44/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

berie na vedomie 

návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2.polrok 2018. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 4 
Za : 4        /proti:0, zdržal sa : 0/ 
 

5. Správa o kontr. činnosti hlav. kontrolóra obce za 2. štvrťrok 2018 
správu predložila kontrolórka obce Anna Prôčková. 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 2. štvrťrok  

2018. 

 

 



Uznesenie č. 45/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

berie na vedomie 

správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za 2.štvrťrok  2018. 

Všetkých poslancov : 5 

Prítomných : 4 

Za : 4   /proti:0, zdržal sa : 0/ 

 
6. Úprava rozpočtu obce Kľak v roku 2018 – rozp. opatrenie 1/2018 

Úpravu rozpočtu predložila v zmysle rozpočtového opatrenia č. 1/2018 pracovníčka 

obce R. Luptáková, ktorá presne špecifikovala upravený návrh rozpočtu podľa položiek 

a kapitol. Úprava bola vykonaná v príjmovej a výdavkovej časti bežného rozpočtu 

nasledovne : v príjmovej a výdavkovej časti bežného rozpočtu medzi jednotlivými 

položkami. Poslanci jednohlasne schválili predložený návrh úpravy rozpočtu obce na 

rok 2018 v časti bežné príjmy a bežné výdavky v zmysle rozpočtového opatrenia 

č.1/2018 a prijali uznesenie :  

Uznesenie č. 46/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

schvaľuje 
zmenu rozpočtu obce na rok 2018 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, v príjmovej a výdavkovej časti bežného rozpočtu medzi jednotlivými 
položkami, bežné príjmy a bežné výdavky na základe rozpisu v rozpočtovom opatrení č.1/2018. 

Všetkých poslancov : 5 

Prítomných : 4 

Za : 4   /proti:0, zdržal sa : 0/ 

 
7. Sťažnosť 

Starosta obce predložil poslancom OZ doručenú sťažnosť pani Evy Šrankovej, ktorá sa 

sťažuje na vyhrážanie sa zo strany pána Rudolfa Zúbeka na jej osobu. Pri prechode 

chodníkom poza budovu súp.č. 13 začal pán Zúbek za ňou vykrikovať a vyhrážať sa jej. 

Starosta obce uviedol, že sťažnosť doručil Michalovi Sestrenekovi /predsedovi komisie 

na ochranu verejného poriadku a všes.potr.obyv./ na prešetrenie. Osobne navštívil pána 

Rudolfa Zúbeka a upozornil ho na neprimerané správanie. 

Michal Sestrenek – sa vyjadril, že oslovil pána Zúbeka a upozornil ho na nevhodné 

správanie. Zároveň upozornil aj pani Šrankovú, aby z dôvodu bezpečnosti tento chodník 

nevyužívala. 

Tibor Zúbek – nie je vhodné vyhrážaťsa občanom využívajúcim chodník, môže ich 

upozorniť len slušným spôsobom, že si nepraje aby tadiaľ prechodili. 

Starosta obce – pridelil pani Eve Šrankovej slovo a tá osobne poslancom celú situáciu 

vysvetlila.  

Boženka Pišová – ako členka komisie pre ochranu verejného poriadku a všestranných 

potrieb obyvateľstva upozornila, že takého vyhrážanie sa na osobu pani Evy Šrankovej 

je trestný čin a nie je to ľudské takto vykrikovať a vyjadrovať sa. Konštatovala, že on 

nemá právo vykrikovať za ľuďmi, keď sa pohybujú po miestnej komunikácii. 

Starosta obce následne predložil poslancom ďalšiu sťažnosť, ktorú doručil pán Rudolf 

Zúbek. Sťažuje sa na poškodenú kanalizáciu, do ktorej pani Eva Šranková zo svojho 

rodinného domu údajne vypúšťa splašky a to mu spôsobuje vlhnutie pivnice a základov 

pod rodinným domom. Na poškodenú kanalizáciu upozornil pani Evu Šrankovú a žiadal 

ju o opravu kanalizácie, čo do dnešného dňa nevykonala. Sľúbila mu, že splašky tam 



vypúšťať nebude. Pán Zúbek žiada o vyriešenie situácie. K podanej sťažnosti sa 

vyjadrila pani Eva Šranková, ktorá tvrdila, že to nie je pravda, majú svoju čističku 

a žiadne splašky tam nevypúšťa.  

Starosta obce konštatoval, že chodník po ktorom sa pohybujú občania nie je oficiálne 

zakreslený v mapách, ľudia ho vychodili už v dávnej minulosti a využívali ho na prístup 

k svojim pozemkom. Je to otázka len ľudskosti, či sa dohodnú a budú tolerovať, ale už 

v minulosti sa využíval a nikdy tam nevznikli žiadne spory. Čo sa týka kanála – je 

zriadený v rozpore so zákonom a preto obec tento problém riešiť nebude. Sťažovateľom 

bude listom odpísané a zaslané vyjadrenie starostu obce. Poslanci sa vyjadrili, že tento 

problém je ťažko riešiteľný a doporučili starostovi obce zaslať písomné stanovisko.  

Uznesenie č. 47/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

A/ berie na vedomie sťažnosť pani Evy Šrankovej a pána Rudolfa Zúbeka, 

B/ doporučuje starostovi obce zaslať písomné vyjadrenia k sťažnostiam. 

Všetkých poslancov : 5 

Prítomných : 4 

Za : 4   /proti:0, zdržal sa : 0/ 

 

8. Rôzne : 

- Plánované aktivity 

starosta obce informoval o prebiehajúcich prácach – oprava miestnej komunikácie 

u Hudečkov, oprava budovy obecného úradu – výmena garážových dverí a okien, 

úprava verejných priestranstiev. 
Uznesenie č. 48/2018 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie  
plánované aktivity. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 4 

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

 

- Dotácie : Lesy SR, BBSK, MF SR 

starosta obce informoval poslancov o poskytnutých dotáciách, ktoré boli obci pridelené 

na základe žiadostí a to na opravu miestnej komunikácie u Hudečkov od Lesy SR vo 

výške 15.000 Eur, na opravu budovy obecného úradu od MF SR vo výške 4.700 Eur 

a na vyhotovenie brožúr k plánovanej akcii -stretnutie rodákov z BBSK vo výške 750 

eur. 
Uznesenie č. 49/2018 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie  
informáciu o poskytnutých dotáciách od Lesy SR š.p., OZ Žarnovica, BBSK, MF SR 
Bratislava a o realizácii prác, plánovej údržby na majetku obce. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 4 

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

 

- Podujatia  

Starosta obce informoval, že aj tento rok  sa budú konať v obci Kačacie hody – hodová 

zábava spojené s programom k mesiacu úcty k starším. Vystúpi súbor Kľakovianka 

a ešte skúsi vybaviť iných vystupujúcich. Hodová zábava a mesiac úcty k starším by sa 



konali dňa 13.10.2018 od 17.00 hod. Priebeh bude taký istý ako v roku 2017. Poslancov 

poprosil o spoluprácu.  
Uznesenie č. 50/2018 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie  
plánované podujatia : Hodová zábava – kačacie hody a mesiac úcty k starším dňa 
13.10.2018. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 4 

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

 

9. Interpelácie poslancov OZ a občanov obce:  
- 

10. Návrh na uznesenie 

             Predložený návrh na uznesenia z rokovania OZ č. 42/2018 – 50/2018  poslanci        

             jednohlasne schválili. 

 

11. Ukončenie zasadnutia :  

Starosta obce ukončil zasadnutie OZ o 19.30 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 :                                                       

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

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

                                                                                                         Ľuboš Haring 

                                                                                                         starosta obce 


