
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 

24.06.2019 
o 17.30 hod. v zasadačke Obecného úradu v Kľaku 

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

Prítomní : Ľuboš Haring – starosta obce 

                 Ľudmila Mesiariková, Michaela Sivoková, Miroslava Vajdová, Paulína Zúbeková -    

                 poslanci obecného zastupiteľstva  

                Anna Prôčková – hlavný kontrolór obce                                                                                   

Neprítomný – ospravedlnený : Michal Sestrenek 

 

Program :  

1. Otvorenie zasadnutia a určenie zapisovateľa 

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

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2018 

5. Správa nezávislého audítora o audite individuálnej účtovnej závierky za rok 2018 

6. Záverečný účet obce Kľak a celoročné hospodárenie za rok 2018 

7. Tvorba rezervného fondu z prebytku hospodárenia obce za rok 2018 

8. Výročná správa obce Kľak  za rok 2018 

9. Správa o kontrl. činnosti hlavného kontrolóra obce a 1.štvrťrok 2019 

10. Použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu, úprava rozpočtu 

11. Zmluva o poskytnutí služieb so spoločnosťou Prorozvoj s.r.o., Bratislava 

12. Rôzne : 

- plánované 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 4 

poslanci, neprítomný – ospravedlnený: Michal Sestrenek /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 v počte bodov 15 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. 19/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 
program zasadnutia obecného zastupiteľstva v počte bodov 15, 
určuje 



zapisovateľa : Renátu Luptákovú, overovateľov prijatých uznesení a zápisnice : 
Miroslava Vajdová a Paulína 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 previedol starosta obce, konštatoval, že dňa 18.04.2019 boli 

prijaté uznesenia od č. 12/2019 po č. 18/2019, ktoré boli starostom obce podpísané. 

Uznesenie č. 14/2019 –  bralo na vedomie oznámenie funkcií, zamestnaní, činností 

a majetkových pomerov starostu obce Kľak k 31.3.2019, uznesenie č. 15/2019 bralo na 

vedomie inventarizáciu majetku obce k 31.12.2018 a vyhotovený inventarizačný zápis, 

uznesenie č. 16/2019 určilo komisiu pre vykonanie priebehu verejných obstarávaní 

v roku 2019, uznesenie č. 17/2019 schválilo poskytnutie finan. prostriedkov obci 

Župkov na 1.polrok 2019 a na II. polrok 2019 na deti z obce Kľak navštevujúce 

mimoškolskú činnosť v ZŠ s MŠ Župkov, schválilo zmluvu o poskytnutí 

finan.prostriedkov na záuj.vzdelávanie detí s trvalým pobytom v obci Kľak- financie 

boli zaslané na účet obce. Uznesenie č. 18/2019 – bralo na vedomie plánované aktivity 

a podujatia v obci Kľak. Starosta obce konštatoval, že všetky uznesenia boli splnené.  
Uznesenie č. 20/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
b e r i e  n a  v e d o m i e 
kontrolu plnenia uznesení č. 12-18/2019 prijatých OZ dňa 18.04.2019 a vyjadrenie 
overovateľov zápisnice z rokovania OZ dňa 18.04.2019. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 4 
Za : 4   /proti:0, zdržal sa : 0/        ............................... 

 

4. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2018   
predložila kontrolórka obce Anna Prôčková, ktorá navrhla poslancom schváliť 

záverečný účet obce za rok 2018 bez výhrad, nakoľko celé účtovníctvo a 

inventarizovanie účtov je v súlade so zákonom o účtovníctve, zobrazuje pravdivý 

a verný obraz finančnej situácie obce Kľak a úspešne prešlo auditom. Po predložení 

stanoviska vyzvala kontrolórka poslancov o ich pripomienky a návrhy. Nakoľko 

poslanci nemali žiadne pripomienky, jednohlasne vzali na vedomie stanovisko hlavného 

kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2018. 
Uznesenie č. 21/2019  
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku  
berie na vedomie  
stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Kľak za rok 2018. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 4 
Za : 4  /proti:0, zdržal sa: 0/            ............................... 

             

5. Správa nezávislého audítora o audite individuálnej účtovnej závierky za rok 2018 

predložil starosta obce Ľuboš Haring, ktorý uviedol, že stanovisko nezávislého audítora 

bolo kladné a neboli zistené žiadne nedostatky. Nakoľko poslanci OZ nemali žiadne 

pripomienky k predloženej správe,  jednohlasne vzali na vedomie správu nezávislého 

audítora o audite individuálnej účtovnej závierky za rok 2018. 

Starosta obce konštatoval, že je spokojný s výsledkom a všetkým poďakoval za ich 

výbornú prácu. 

 



Uznesenie č. 22/2019  
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku  
berie na vedomie  
správu nezávislého audítora o audite individuálnej účtovnej závierky obce Kľak za rok 2018. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 4 
Za : 4    /proti:0, zdržal sa: 0/        ............................ 
 

6. Záverečný účet obce Kľak a celoročné hospodárenie za rok 2018   
Pracovníčka obce predložila poslancom OZ záverečný účet obce za rok 2018, ktorá 

uviedla celoročné hospodárenie obce, stavy jednotlivých účtov a inventarizácie majetku 

všetkých účtov. Predložila rozbor plnenia príjmov a výdavkov, tvorbu a použitie 

rezervného a sociálneho fondu, prehľad o stave a vývoji dlhu, bilanciu aktív a pasív, 

prehľad o poskytnutých zárukách a výsledok hospodárenia obce Kľak. Po predložení 

prečítala položkovite plnenie rozpočtu z uzávierky obce k 31.12.2018.  

Poslanci nemali pripomienky a jednohlasne schválili záverečný účet obce a celoročné 

hospodárenie obce Kľak za rok 2018 „bez výhrad“.             
Uznesenie č. 23/2019  
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku  
schvaľuje  
záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce Kľak za rok 2018 „bez výhrad“. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 4 
Za : 4    /proti:0, zdržal sa: 0/      ............................ 

 

7. Tvorba rezervného fondu z prebytku hospodárenia obce  
Starosta obce na základe údajov zo záverečného účtu obce za rok 2018 uviedol, že obec 

Kľak dosiahla za rok 2018 prebytok hospodárenia vo výške 6.988,66 Eur. Starosta obce 

doporučil prebytok hospodárenia v plnej výške použiť na tvorbu rezervného fondu. 

Obec je povinná v zmysle zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách v znení 

neskorších zmien a doplnkov vytvoriť rezervný fond a to buď 10% z prebytku 

hospodárenia, alebo v plnej výške prebytku hospodárenia.  

Poslanci jednohlasne schválili tvorbu rezervného fondu z prebytku hospodárenia obce 

za rok 2018 v plnej výške 6.988,66 €.   
Uznesenie č. 24/2019  
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku  
schvaľuje  
tvorbu rezervného fondu z prebytku hospodárenia obce za rok 2018 v plnej výške 6.988,66 € 

zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písme. a﴿ a b﴿ zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

            Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 4 

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

8. Výročná správa obce Kľak za rok 2018 

Predložila pracovníčka obce Renáta Luptáková, ktorá uviedla, že správa obsahuje : 

históriu obce, analýzu obce, obecného úradu, zloženie obyvateľov, informácie 

o starostovi obce, pracovníkoch, poslancoch, kontrolórke obce, organizácií v obci, 

inštitúcie, všetky dôležité informácie o obci a hospodárení, členenie príjmov, výdavkov, 

aktív, pasív a vyčíslenie prebytku hospodárenia 



Nakoľko poslanci nemali pripomienky výročnú správu obce Kľak za rok 2018 

jednohlasne vzali na vedomie. 
Uznesenie č. 25/2019  
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku  
berie na vedomie  

výročnú správu obce Kľak za rok 2018. 
Všetkých poslancov : 5 

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

 
9. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za 1.štvrťrok 2019 

predložila kontrolórka obce Anna Prôčková, ktorá správu prečítala a uviedla všetky 

kontrolované oblasti v zmysle plánu práce na 1.polrok 2019. 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 1. 

štvrťrok  2019. 
Uznesenie č. 26/2019  
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku  
berie na vedomie  

správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za 1. štvrťrok 2019. 
Všetkých poslancov : 5 

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

 

10. Použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu, úprava rozpočtu 
Starosta obce informoval poslancov, že má v pláne v tomto roku vybudovať nové kúrenie v sále 

kultúrneho domu, nakoľko v prípade konania akcií v zimnom období je tam dosť veľká zima 

a nie je to možné poriadne vykúriť. Napojenie na starý komín nie je možné, takže je potrebné 

vybudovať nový komín z nerezového plechu pri budove kultúrneho domu. Do sály navrhol 

umiestniť teplovzdušné krbové kachle. Vybudovanie vykurovania starosta obce odporučil 

z finančných prostriedkov rezervného fondu obce. Následne navrhol úpravu rozpočtu – 

príjmové finančné operácie vo výške 4.500 € a kapitálové výdavky vo výške 4500€. Požiadal 

poslancov o ich vyjadrenia: 

Miroslava Vajdová – jednoznačne súhlasí s vybudovaním nového vykurovania v sále KD je to 

potrebné aj pri organizovaní okrúhleho výročia pietneho spomienkového zhromaždenia 

v januári 2020. Súhlasí aj s navrhovanou úpravou rozpočtu obce. 

Ľudmila Mesiariková – súhlasí s vybudovaní vykurovania, už bol najvyšší čas to riešiť  

a zabezpečiť teplo v priestoroch sály KD. Jednohlasne súhlasí aj s úpravou rozpočtu. Poslanci 

jednohlasne prijali uznesenie: 

Uznesenie č. 27/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

            schvaľuje 

           A/použitie finančných prostriedkov rezervného fondu obce na vybudovanie vykurovania   
           priestorov sály kultúrneho domu vo výške 4.500 €, 
           B/ zmenu rozpočtu obce na rok 2019 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 časti príjmové finančné operácie vo výške 4.500 € a kapitálové výdavky vo   

            výške 4.500 €,  na základe prijatého rozpočtového opatrenia č.1/2019 /v prílohe uznesenia/. 

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

 

 

 



11. Zmluva so spoločnosťou Prorozvoj s.r.o., Bratislava 

Starosta obce predložil poslancom OZ návrh zmluvy o poskytovaní služieb - externý 

manažment projektu v rámci žiadosti o nenávratný finančný príspevok /ŽoNFP/ OPII-2018/7/1-

DOP, „Wifi pre Teba“ so spoločnosťou PROROZVOJ s.r.o., Dostojevského rad 2550/19, 

Bratislava. V rámci tejto zmluvy spoločnosť Prorozvoj s.r.o., Bratislava zabezpečovala 

a zabezpečuje obci plánovanie, implementáciu, monitoring, vyhodnotenie, vypracovanie 

žiadosti, hlásení, spracovanie projektu, formálnu kontrolu, spracovanie monitorovacích správ, 

konzultácie a komunikáciu s riadiacim orgánom v rámci celého projektu Wifi pre Teba. Cena 

za tieto služby je vo výške 800 Eur. Poslanci jednohlasne súhlasili uzatvoriť zmluvu 

a splnomocnili starostu obce na jej podpísanie -  prijali uznesenie: 

Uznesenie č. 28/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 
uzatvorenie zmluvy o poskytovaní služieb-externý manažment projektu v rámci 
žiadosti o nenávratný finančný príspevok /ŽoNFP/ OPII-2018/7/1-DOP, „Wifi pre Teba“ 
so spoločnosťou PROROZVOJ s.r.o., Dostojevského rad 2550/19, Bratislava 
a poveruje starostu obce podpísaním zmluvy. 
Všetkých poslancov : 5 

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

 

12. Rôzne : 

- Plánované aktivity a podujatia 

Starosta obce informoval, že sa vykonávajú práce podľa plánu prác – sú to opravné 

práce na majetku obce a kosenie. Podujatia : Varenie gulášu – 06.07.2019, Memoriál 

Jozefa Zúbeka – 24.08.2019, Vatra SNP – 29.08.2019. Ďalej starosta obce informoval 

poslancov o vydaní známky v 1/2020 pri príležitosti 75. výročia vypálenia obcí Kľak 

a Ostrý Grúň. 

Uznesenie č. 29/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

berie na vedomie 

plánované aktivity a podujatia : Kľakovský kotlík – 06.07.2019, Memoriál Jozefa 

Zúbeka – 24.8.2019 a Vatra SNP – 29.08.2019. 

Všetkých poslancov :  5 

Prítomných :  4 

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

13. Interpelácie poslancov OZ a občanov obce:  
- 

14. Návrh na uznesenie 

             Predložený návrh na uznesenia z rokovania OZ č. 19/2019 – 29/2019 poslanci        

             jednohlasne schválili. 

 

15. Ukončenie zasadnutia :  

Starosta obce ukončil zasadnutie OZ o 19.40 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                

               

Paulína Zúbeková                 

 

 

 

 

 

 


