
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 

28.02.2019 
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, Michaela Sivoková, Miroslava Vajdová,        

                 Paulína Zúbeková  -  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  

4. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za 4.štvr.2018 

5. Ročná správa o kontrolnej činnosti hlav. kontrolóra obce za rok 2018 

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1.polrok 2019 

7. Návrh plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce na rok 2019 

8. Návrh plánu kultúrnych podujatí na rok 2019 

9. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Kľak na rok 2019 – SZPB,ZO Kľak 

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

11. Krízový štáb obce 

12. Rôzne : 

- Plánované podujatia a aktivity 

13. Interpelácie poslancov OZ a občanov obce 

14. Návrh na uznesenia 

15. 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  v počte 15 

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

programu, predložený program rokovania  v počte bodov 15 poslanci OZ jednohlasne 

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

overovateľov zápisnice a prijatých uznesení : Miroslavu Vajdovú a Paulínu Zúbekovú. 

 
Uznesenie č. 1/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 
program zasadnutia obecného zastupiteľstva v počte bodov 15, 
určuje 



zapisovateľa : Renátu Luptákovú, overovateľov prijatých uznesení a zápisnice : 
Miroslava Vajdová, Paulína Zúbeková. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 5 
Za : 5        /proti:0, zdržal sa : 0/                ......................... 

 

3. Kontrola plnenia uznesení : kontrolu plnenia uznesení vykonal starosta obce, 

konštatoval, že na zasadnutí OZ dňa 06.12.2018 boli prijaté uznesenia od č. 58 po č. 

73/2018, ktoré boli starostom obce podpísané. Uznesenie č. 58/2018 určilo zapisovateľa 

a overovateľov zasadnutia OZ. Uznesenie č. 59/2018 bralo na vedomie výsledky volieb, 

konštatovalo, že novozvolený starosta obce a poslanci OZ zložili zákonom prepísaný 

sľub. Uznesenia č. 61,62 zriadilo komisie, uznesenie 63 poverilo poslanca zvolávaním 

zasadnutí, zástupcu starostu obce, uznesenie č. 64 schválilo odmeny, č. 65 určilo plat 

starostu obce. 

Uznesenia č. 66, 67 brali na vedomie správu hlavnej kontr. obce za 3.štvr.2018 a 

stanovisko hl. kontrolórky k viacročnému rozpočtu. Uznesenie č. 68 prerokovalo 

a schválilo rozpočet obce na rok 2019, bralo na vedomie rozpočet na roky 2020-2021.  

Uznesenia č. 69, 70, 71/2018 sa uznášali na vydaní VZN dane z nehnuteľností, 

miestnych daní a poplatku za KO – VZN boli vyvesené a nadobudli právoplatnosť od 

1.1.2019. Uznesenia č.  72 a 73/2018 brali na vedomie usporiadanie pietneho 

spomienkového zhromaždenia 20.01.2019 a uspor. Silvestra v obci Kľak. Všetky 

uznesenia boli splnené. 
Uznesenie č. 2/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
b e r i e  n a  v e d o m i e 
kontrolu plnenia uznesení č. 58-73/2018 prijatých OZ dňa 06.12.2018 a vyjadrenie 
overovateľov zápisnice z rokovania OZ dňa 06.12.2018. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 5 
Za : 5   /proti:0, zdržal sa : 0/           ...................... 

 

4. Správa o kontrolnej činnosti hl. kontrolórky obce za 4.štvrťrok 2018 

predložila kontrolórka 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  2018. 

Uznesenie č. 3/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

berie na vedomie 

správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za 4. štvrťrok 2018. 

Všetkých poslancov : 5 

Prítomných : 5 

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

 

5. Ročná správa o kontrolnej činnosti hlav. kontrolórky obce za rok 2018 

predložila kontrolórka obce, ktorá informovala, že správa bola vypracovaná na základe 

vykonaných kontrol v roku 2018 a podľa schváleného plánu práce. Starosta obce 

uviedol, že kontrolórka obce predkladala všetky jednotlivé správy priebežne na 

zasadnutiach OZ v roku 2018.  



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  2018.  
Uznesenie č. 4/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie  
ročnú správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Kľak za rok 2018. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 5 
Za : 5   /proti:0, zdržal sa : 0/          ........................ 

 

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlav. kontrolóra obce na 1. polrok 2019 

Plán kontrolnej činnosti na 1.polrok 2019 predložila kontrolórku obce, ktorá uviedla 

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

kontrolované v 1.polroku 2019. 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. 5/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

berie na vedomie 

návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1.polrok 2019. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 5 
Za : 5   /proti:0, zdržal sa : 0/ 

 

7. Návrh plánu zasadnutí OZ na rok 2019   -   Starosta obce predložil poslancom OZ 

návrh plánu zasadnutí na rok 2019 a uviedol, že termíny boli zostavené podobne ako 

v roku 2018. 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.  

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

s návrhom plánu a prijali uznesenie : 

 
Uznesenie č. 6/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 
plán zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Kľak na rok 2019. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 5 
Za : 5   /proti:0, zdržal sa : 0/           ..................... 

 

8. Návrh plánu kultúrnych podujatí na rok 2019 
Plán kultúrnych podujatí zostavil a predložil starosta obce, ktorý konštatoval, že v roku 

2019 podujatia navrhol tak, ako boli usporiadané aj v roku 2018 a prispôsobil aj iným 

obciam, aby neboli zhodné termíny pri konaní akcií. Poslancom oznámil, že má v pláne 

usporiadať v obci Kľak stretnutie rodákov. Poslanci po spoločnej dohode navrhli 

usporiadať stretnutie rodákov až v roku 2020 vzhľadom na to, že také stretnutie si 

vyžaduje dlhšiu prípravu a organizáciu. 

Všetci poslanci jednohlasne prijali uznesenie : 

 

 



Uznesenie č. 7/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

schvaľuje  

plán kultúrnych podujatí v obci Kľak na rok 2019.  
Všetkých poslancov : 5 

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

 

9. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Kľak na rok 2019 – 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 2019 vo výške 150 Eur. Starosta obce 

uviedol, že dotáciu z roku 2018 vyúčtovali a predložili potrebné doklady. Poslanci OZ 

nemali pripomienky, jednohlasne schválili poskytnutie dotácie a prijali uznesenie : 

Uznesenie č. 8/2019 
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 2019 vo výške 150,- €. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 5 
Za : 5   /proti:0, zdržal sa : 0/          ........................ 

 

10. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Kľak na rok 2019- 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 na akciách usporiadaných obcou Kľak a reprezentujú obec na 

rôznych podujatiach. Poskytnutú dotáciu v roku 2018 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. 9/2019 
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 2019 vo výške 350,- € /vyplatenie do 30.4.2019/. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 5 
Za : 5   /proti:0, zdržal sa : 0/          ........................ 

 

11. Krízový štáb obce, Štatút krízového štábu obce Kľak 

Starosta obce predložil poslancom návrh Štatútu krízového štábu obce Kľak spolu so 

zmenou členov krízového štábu obce. Za podpredsedu krízového štábu obce navrhol 

poslanca – zástupcu starostu Michala Sestreneka a ostatných poslancov OZ navrhol za 

členov krízového štábu obce. Starosta obce informoval poslancov, že po schválení 

štatútu a krízového štábu bude všetkým členom vystavený menovací dekrét. Poslanci 

OZ s návrhom starostu obce jednohlasne súhlasili a prijali uznesenie : 
Uznesenie č. 10/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

            volí 



            členov krízového štábu obce : podredseda : Michal Sestrenek, členovia : Michaela   

            Sivoková, Ľudmila Mesiariková, Miroslava Vajdová, Paulína Zúbeková, 

            schvaľuje 

            Štatút krízového štábu obce Kľak. 
 

Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 5 

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

 

12. Rôzne : 
 

- Plánované aktivity a podujatia 

Starosta obce informoval poslancov o realizácií prác, ktoré prebiehajú v obci  – výmena kúrenia 

v klubovni kultúrneho domu, výmena svietidiel vo vestibule a klubovni kultúrneho domu. 

Starosta obce uviedol, že obecná zabíjačka sa bude konať 02.03.2019, všetko je už vybavené 

a zakúpené, poprosil poslancov OZ o účasť a pomoc. Poslanci jednohlasne súhlasili. 

 

            Uznesenie č. 11/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie  

plánované aktivity a podujatia: Dedinská zabíjačka 02.03.2019 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 5 
Za : 5      /proti : 0, zdržal sa : 0/           ...................... 

 

13. Interpelácie poslancov OZ a občanov obce:  
- 

14. Návrh na uznesenie 

             Predložený návrh na uznesenia z rokovania OZ č. 1/2019 – 11/2019  poslanci        

             jednohlasne schválili. 

 

15. Ukončenie zasadnutia :  

Starosta obce  o 20.00 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 :                                                       

 

     Miroslava Vajdová                              

 

     Paulína Zúbeková                 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

                                                                                                            Ľuboš Haring 

                                                                                                          starosta obce Kľak 


