
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 

12.09.2019 
o 17.30 hod. v zasadačke Obecného úradu v Kľaku 

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

Prítomní : Ľuboš Haring – starosta obce 

                 Michal Sestrenek, Ľudmila Mesiariková, Michaela Sivoková, Paulína Zúbeková -     

                 poslanci  OZ, 

                 Anna Prôčková – kontrolórka obce 

                 Neprítomní – ospravedlnení : Miroslava Vajdová – 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 2019 

5. Správa o kontr. činnosti hlav. kontrolóra obce za 2.štrvrťrok 2019 

6. Zmluva o zriadení vecného bremena 

7. Rôzne : 

- Plánované aktivity a podujatia 

8. Interpelácie poslancov OZ a občanov obce 

9. Návrh na uznesenia 

10. 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 10. Za zapisovateľku zasadnutia OZ 

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

: Michal Sestrenek a Michaela Sivoková. 

 
Uznesenie č. 30/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 
program zasadnutia obecného zastupiteľstva v počte bodov 10 
určuje 
zapisovateľa : Renátu Luptákovú, overovateľov prijatých uznesení a zápisnice : Michal 
Sestrenek a Michaela Sivoková. 
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 24.06.2019 boli prijaté 

uznesenia od č. 19/2019 po č. 29/2019, ktoré boli starostom obce podpísané. Uzn.č. 20 

až 22/2019 brali na vedomie kontrolu plnenia uznesení, stanovisko hlav. kontrolórky 

obce k záverečnému účtu obce Kľak za r. 2018 a správu nezávislého audítora o audite 

indiv. účt. závierky obce za rok 2018. Uznesenie č. 23/2019 schválilo záverečný účet 

obce za r.2018. Uznesenie č. 34/2019 schválilo tvorbu rezervného fondu – splnené, 

financie odvedené. Uzn. 25-26/2019 brali na vedomie výročnú správu obce a správu hl. 

kontrolórky obce za 1.štv. 2019. Uznesenie č. 27/2019 – schválilo použitie finančných 

prostriedkov rezervného fondu vo výške 4.500 Eur a úpravu rozpočtu – finančné 

operácie, kapitálové výdavky. Uzn.č.28/2019 schválilo uzatvorenie zmluvy 

o poskytnutí služieb v rámci projektu Wifi pre Teba. Uzn. č. 29 bralo na vedomie 

plánované aktivity a plánované podujatia. Uznesenia boli splnené.  
Uznesenie č. 31/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
b e r i e  n a  v e d o m i e 
kontrolu plnenia uznesení č. 19-29/2019 prijatých OZ dňa 24.06.2019 a vyjadrenie 
overovateľov zápisnice z rokovania OZ dňa 24.06.2019. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 4 
Za : 4   /proti:0, zdržal sa : 0/ 

 

4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlav. kontrolóra obce na 2.polrok 2019 

Plán kontrolnej činnosti na 2.polrok 2019 predložila kontrolórka obce, ktorá uviedla 

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

a doklady, ktoré budú kontrolované v 2.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, 

schválili uznesenie : 

Uznesenie č. 32/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

berie na vedomie 

návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2.polrok 2019. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 4 
Za : 4        /proti:0, zdržal sa : 0/ 
 

5. Správa o kontr. činnosti hlav. kontrolóra obce za 2. štvrťrok 2019 
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  

2019. 

Uznesenie č. 33/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

berie na vedomie 

správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za 2.štvrťrok  2019. 

Všetkých poslancov : 5 

Prítomných : 4 

Za : 4   /proti:0, zdržal sa : 0/ 

 

 



6. Zmluva o zriadení vecného bremena 
Starosta obce informoval poslancov, že so stavebníkmi Ingrid Karas a Vladimír Karas 

bola uzatvorená zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, ktorá spočíva 

v zriadení vstupu na pozemok pešo, osobnými a nákladnými vozidlami, uložením sietí 

– elektrická, vodovodná a plynová. V zmysle uzatvorenej zmluvy o budúcej zmluve 

bude uzatvorená priama zmluva o zriadení vecného bremena na pozemok EKN parc.č. 

1801/17, 1801/32, 1801/37, druh pôdy ostatné plochy, zapísané na LV č. 1 obce Kľak. 

Starosta obce navrhol zmluvu uzatvoriť na dobu neurčitú a bezodplatne. Všetky náklady 

spojené so zriadením vecného bremena a zápisom do katastra nehnuteľností budú 

znášať stavebníci. Poslanci jednohlasne súhlasili zriadiť na pozemky vo vlastníctve 

obce Kľak vecné bremeno a schválili uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena, 

prijali uznesenie : 

Uznesenie č. 34/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

schvaľuje  

v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení nesk. predpisov zriadiť na pozemky vo vlastníctve obce Kľak, ktoré sú 

zapísané v katastri nehnuteľností pre katastrálne územie Kľak, v LV č. 1, v registri E 

parciel evidovaných ako parc. č. 1801/17, druh - ostatná plocha o výmere 673 m², 

parc.č. 1801/32, druh  ostatná plocha o výmere 235 m², parc.č. 1801/37, druh - ostatná 

plocha o výmere 3515 m². 

Vecné bremeno bude spočívať v práve vstupu pešo, osobnými a nákladnými 

motorovými vozidlami, ako aj právo umiestnenia, uloženia, prevádzkovania údržby 

a opráv inžinierskych sietí – elektrického vedenia, plynovodu, vodovodu v rozsahu 

geometrického plánu číslo G1 – 183/2019, ktorý vypracovala Ing. Iveta Lörincziová zo 

dňa 30.04.2019, úradne bol overený Okresným úradom Žarnovica, katastrálny odbor 

dňa 29.05.2019. 

Vecné bremeno bude zriadené v prospech vlastníka nehnuteľností – pozemku, ktorý je 

zapísaný v katastri nehnuteľností pre katastrálne územie Kľak, v LV č. 563 – pozemok 

C KN parc.č. 417/3, druh - trvalý trávny porast o výmere 3172 m² t.j. Mgr. Ingrid Karas 

rod. Zúbeková, trvale bytom Janka Alexyho 3355/13, 841 01 Bratislava. Vecné 

bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú a to bezodplatne. Všetky náklady spojené so 

zriadením vecného bremena a so zápisom do katastra nehnuteľností budú znášať 

oprávnení z vecného bremena. 

Poveruje starostu obce podpísaním Zmluvy o zriadení vecného bremena podľa 

schvaľovacej časti uznesenia. 

Všetkých poslancov : 5 

Prítomných : 4 

Za : 4   /proti:0, zdržal sa : 0/ 

 

7. Rôzne : 

- Plánované aktivity a podujatia 

Aktivity : starosta obce predložil správu o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb 

obce Kľak za rok 2018- terénna opatrovateľská služba – nebola v obci realizovaná, 

starostlivosť o deti, nezamestnanosť v obci, bezbariérovosť – tieto služby sa v roku 

2018 v obci Kľak neposkytovali. 

Ďalej starosta obce informoval o prebiehajúcich prácach – oprava oplotenia pri ihrisku 

– trapézový plech, kosenie a úprava verejných priestranstiev. 

Podujatia : 12.10.2019 Kačacie hody spojené s hodovou zábavou – vystúpenie 

domáceho súboru Kľakovianka. 



Uznesenie č. 35/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie  
aktivity : 

- správu o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb obce Kľak za rok 2018 
- plánované aktivity 

podujatia : Hodová zábava – kačacie hody a mesiac úcty k starším dňa 
12.10.2019.Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 4 

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

 
 

8. Interpelácie poslancov OZ a občanov obce:  
- 

9. Návrh na uznesenie 

             Predložený návrh na uznesenia z rokovania OZ č. 30/2019 – 35/2019  poslanci        

             jednohlasne schválili. 

 

10. Ukončenie zasadnutia :  

Starosta obce ukončil zasadnutie OZ o 19.00 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 :                                                       

 

     Michal Sestrenek                                     

 

     Michaela Sivoková                

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

                                                                                                         Ľuboš Haring 

                                                                                                         starosta obce 
 


