
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného 

 dňa 12.12.2019 
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 a   

                 Paulína Zúbeková - poslanci obecného zastupiteľstva  

                 Anna Prôčková – kontrolórka obce              

Neprítomní : -                                                                      

Občania : - 

 

Program :  

1. Otvorenie zasadnutia a určenie zapisovateľa 

2. Schválenie programu, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice zo zasadnutia OZ 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1.polrok 2020 

5. Určenie inventarizačných komisií : dielčia a ústredná 

6. Úprava rozpočtu obce – rok 2019 

7. Správa o kontrolnej činnosti hl. kontrolórky obce za 3.štvrťrok 2019 

8. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu viacročnému rozpočtu obce 

9. Finančný rozpočet obce Kľak na rok 2020 a viacročný rozpočet na roky 2021-2022 

10. Žiadosť o zriadenie vecného bremena 

11. Rôzne : 

- informácia o komunálnom odpade 

- plánované aktivity a podujatia : Silvester 2019, spomienkové zhromaždenie 

12. Interpelácie poslancov OZ a občanov obce 

13. Návrh prijatých uznesení 

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 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 bodov 

14. Požiadal poslancov o ich návrhy a doplnenia. Poslanci nemali návrh na doplnenie a 

program rokovania  OZ jednohlasne schválili v počte bodov 14. Za zapisovateľku 

zasadnutia OZ určil starosta obce Renátu Luptákovú a za overovateľov zápisnice 

a prijatých uznesení : Miroslava Vajdová, Ľudmila Mesiariková 

 
Uznesenie č. 36/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 
program zasadnutia obecného zastupiteľstva v počte bodov 14 



určuje 
zapisovateľa : Renátu Luptákovú, overovateľov prijatých uznesení a zápisnice : 
Miroslavu Vajdovú a Ľudmilu Mesiarikovú. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 5 
Za : 5   /proti:0, zdržal sa : 0/   

 

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

plnenia uznesení previedol starosta obce, konštatoval, že dňa 12.09.2019 boli prijaté 

uznesenia od č. 30/2019 po č. 35/2019, ktoré boli starostom obce podpísané. Uzn.č. 

31/2019 a 33/2019 brali na vedomie kontrolu plnenia uznesení, návrh plánu kontrolnej 

činnosti hlav. kontrolórky obce na 2.polrok 2019 a správu o kontrolnej činnosti za 

2.štvrťrok 2019. Uzn.č. 34/2019 schválilo v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. 

a zák.SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení nes. predpisov zriadiť na 

pozemky vo vlastníctve obce Kľak parc. č.  EKN 1801/17, 1801/32, 1801/37 vecné 

bremeno v prospech Mgr. Ingrid Karas, bytom Bratislava bezodplatne a na dobu 

neurčitú. Zmluva o zriadení vecného bremena bola podpísaná starostom obce 

a zavkladovaná na Okresnom úrade v Žarnovici, katastrálny odbor. Uzn.č. 35/2019 

bralo na vedomie vyhotovenú správu o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb 

obce Kľak za rok 2018, plánované aktivity a podujatia. 

Uznesenia brali na vedomie a schvaľovali  – starosta obce konštatoval, že všetky 

uznesenia boli splnené. 

 
Uznesenie č. 37/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
b e r i e  n a  v e d o m i e 
kontrolu plnenia uznesení č. 30-35/2019 prijatých OZ dňa 12.09.2019 a vyjadrenie 
overovateľov zápisnice z rokovania OZ dňa 12.09.2019. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 5 

Za : 5           /proti : 0, zdržali sa : 0/ 

 

4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1.polrok 2020 

Plán kontrolnej činnosti na 1.polrok 2020 predložila kontrolórku obce, ktorá uviedla 

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

kontrolované v 1.polroku 2020. 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. 38/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

berie na vedomie 

návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1.polrok 2020. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 5 
Za : 5   /proti:0, zdržal sa : 0/ 

 

5. Určenie inventarizačných komisií – dielčia a ústredná 

Starosta obce konštatoval, že sa blíži koniec roka a je potrebné vykonať inventarizáciu 

majetku, záväzkov a pohľadávok obce k 31.12.2019. Požiadal poslancov o ich 

dobrovoľné sa prihlásenie za členov inventarizačných komisií. Poslanci navrhli : 

Michala Sestreneka a Miroslavu Vajdovú. 



Starosta určil komisie nasledovne : ústredná v zložení – predseda : Ľuboš Haring, 

členovia : Renáta Luptáková, Michal Sestrenek, Miroslava Vajdová 

dielčia v zložení – predseda : Michal Sestrenek, členovia : Renáta Luptáková, Miroslava 

Vajdová. 

Poslanci jednohlasne prijali uznesenia: 
Uznesenie č. 39/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

určuje  

dielčiu inventarizačnú komisiu v zložení : predseda – Michal Sestrenek, členovia : 

Miroslava Vajdová, Renáta Luptáková a ústrednú inventarizačnú komisiu v zložení : 

predseda – Ľuboš Haring, členovia – Michal Sestrenek, Miroslava Vajdová, Renáta 

Luptáková. 

pre výkon inventarizácie majetku obce, pohľadávok a záväzkov k 31.12.2019. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 5 
Za : 5         /proti:0, zdržal sa: 0/ 

 

6. Úprava finančného rozpočtu obce Kľak v roku 2019 

Úpravu rozpočtu predložila v zmysle rozpočtového opatrenia č. 3/2019 pracovníčka 

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

a kapitol. Úprava bola vykonaná nasledovne : bežné príjmy – 102.550 €, bežné výdavky 

– 98.380,- €, finančné operácie – 4.000 €, kapitálové výdavky – 4.000 €.  

Poslanci jednohlasne schválili predložený návrh úpravy rozpočtu obce na rok 2019 v 

časti bežné príjmy, bežné výdavky, finančné operácie, kapitálové výdavky v zmysle 

rozpočtového opatrenia č.3/2019 a prijali uznesenie :  
           Uznesenie č. 40/2019 

          Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
              schvaľuje 

              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,  presunom v príjmovej a výdavkovej časti bežného rozpočtu medzi   

             jednotlivými položkami, kapitálové výdavky, finančné operácie na základe prijatého         

             rozpočtového opatrenia č.3/2019 /v prílohe uznesenia/. 

           Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 5 

Za : 5              /proti : 0, zdržali sa: 0/                  

 

7. Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za 3.štvrťrok 2019 

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

kontrolované oblasti v zmysle plánu práce na 2.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 3. 

štvrťrok  2019. 
Uznesenie č. 41/2019  
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku  
berie na vedomie  

správu hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za 3. štvrťrok 2019. 
Všetkých poslancov : 5 

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

 

 



8. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu viacročného rozpočtu obce 

Kontrolórka obce Anna Prôčková predniesla správu – stanovisko kontrolóra k návrhu    

finančného rozpočtu obce na rok 2020, ktorý je záväzný a k návrhu rozpočtu na roky 

2021–2022, ktorý je výhľadový, uviedla východiská spracovania a tvorby, zákonnosť 

predloženého návrhu a zhrnutie zostaveného rozpočtu. Konštatovala, že v zmysle 

zákona č. 583/2004 Z.z. účinného od 29.11.2013 sa obec Kľak s počtom obyvateľov do 

2000 rozhodla neuplatňovať programy. Na záver doporučila poslancom predložený 

návrh schváliť.  Kontrolórka požiadala poslancov o ich pripomienky k jej stanovisku.  

Nakoľko poslanci nemali žiadne pripomienky, jednohlasne vzali na vedomie stanovisko 

hlavného kontrolóra obce k viacročnému rozpočtu obce. 
           Uznesenie č. 42/2019 
           Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
            berie na vedomie   

            stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu viacročného rozpočtu obce Kľak na roky    

            2020-2022.                      

            Všetkých poslancov: 5 

Prítomných : 5 

Za : 5        /proti : 0, zdržali sa : 0/ 

 

9. Finančný rozpočet obce Kľak na rok 2020 a viacročný rozpočet na roky 2021-2022 

Rozpočet obce predložila pracovníčka obce Renáta Luptáková, ktorá uviedla, že 

rozpočet fin. prostriedkov na rok 2020 sa zostavil podľa skutočného čerpania v roku 

2019 a bol doplnený o plánované aktivity – údržby, opravy na budovách v jednotlivých 

výdavkových položkách. Finančný rozpočet na rok 2020 je navrhnutý nasledovne: 

bežné príjmy – 109.950 €, bežné výdavky – 109.950 €, ako aj nasledovné použitie 

finančných prostriedkov podľa jednotlivých oddielov, skupín tried, položiek 

a podpoložiek. Rozpočet je plánovaný ako záväzný na rok 2020 a s výhľadom na roky 

2021 a 2022. 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne prijalo : 
          Uznesenie č. 43/2019 
          Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
           prerokovalo 

            návrh viacročného rozpočtu obce Kľak na roky 2020-2022, 

            schvaľuje  

            rozpočet obce na rok 2020 nasledovne: celkové príjmy – 109.950 €, celkové výdavky –               

            109.950 €, ako aj nasledovné použitie finančných prostriedkov podľa jednotlivých oddielov,   

            skupín tried, položiek a podpoložiek tak ako je uvedené v prílohe tohto uznesenia, 

            berie na vedomie rozpočet obce Kľak na roky 2021-2022 v členení podľa funkčnej   

            a ekonomickej klasifikácii, 

            schvaľuje zostavenie a predkladanie rozpočtu obce na roky 2020-2022 bez programovej          

            štruktúry v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. účinnej od 29.11.2013 /počet obyvateľov do 2000/. 

          Všetkých poslancov : 5 
           Prítomných : 5 
            Za : 5          /proti : 0, zdržali sa : 0/  

 
10. Žiadosť o zriadenie vecného bremena 

Starosta obce predložil poslancom žiadosť pána Mgr. Maroša Formela, bytom Nitra – 

Klokočina, ktorý žiada obec o zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve 

obce Kľak, zapísané na LV č. 1 a to CKN parc.č. 451/1, 451/2 spočívajúce 

v prevádzkovaní, rekonštrukcii, modernizácii, opravy a údržby stavby vodomernej 

šachty nachádzajúcej sa na pozemku vo vlastníctve žiadateľa. Poslanci jednohlasne 

súhlasili so zriadením vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve obce Kľak, 



doporučili žiadateľovi vypracovať zmluvu o zriadení vecného bremena, návrh na vklad 

do katastra nehnuteľností a stanovili, že všetky náklady spojené so zriadením vecného 

bremena a zápisom do katastra nehnuteľností bude znášať kupujúci. 

Všetci poslanci jednohlasne schválili uznesenie :  

Uznesenie č. 44/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

berie na vedomie  

žiadosť pána Mgr. Maroša Formela, bytom Novomeského 512/2, Nitra – Klokočina 

o zriadenie vecného bremena, 

súhlasí so zriadením vecného bremena na pozemkoch CKN parc.č. 451/1, 451/2 

zapísané na LV č. 1 vo vlastníctve obce Kľak, spočívajúce v prevádzkovaní, 

rekonštrukcii, modernizácii, opravy a údržby stavby vodomernej šachty pána Mgr. 

Maroša Formela, 

doporučuje žiadateľovi vypracovať zmluvu o zriadení vecného bremena a návrh na 

vklad do katastra nehnuteľností. Všetky náklady spojené so zriadením vecného 

bremena a so zápisom do katastra nehnuteľností bude znášať oprávnený z vecného 

bremena. 

Všetkých : 5 

            Prítomných : 5 

             Za : 5         /proti : 0, zdržali sa : 0/      

 

11. Rôzne : 

- informácia o komunálnom odpade : starosta obce informoval poslancom 

o novom cenníku zberovej spoločnosti a skládky odpadov za odpad a to 

nasledovne : uloženie komunálneho odpadu 25,- €/t a objemný odpad 27,- €/t. 

- plánované aktivity a podujatia : Silvester – ukončenie roku 2019 so začiatkom 

od 23.00 hod. na námestí obce pri vianočnom stromčeku – o občerstvenie bude 

postarané. Pietne spomienkové zhromaždenie sa bude konať 19.1.2020 so 

začiatkom v obci Ostrý Grúň. Ďalej informoval, že so starostom obce Ostrý 

Grúň spoločne začali prípravu, pozvánky sú už vyhotovené a zaslané poštou.  

- návrh zástupcu starostu obce – schválenie odmien starostovi obce 

a zamestnancom obce. Michal Sestrenek pochválil prácu starostu 

a zamestnancov obce, s výkonom všetkých aktivít a dosiahnutými výsledkami 

je veľmi spokojný. K návrhu odmien sa pridala aj kontrolórka obce, ktorá na 

základe vykonaných kontrol konštatovala, že dosiahnuté výsledky v roku 2019 

sú dobré a preto si zamestnanci a starosta obce zaslúžia odmeny. Poslanci 

jednohlasne schválili odmeny : starostovi obce vo výške 600,- € a všetkým 

zamestnancom vo výške 300 €. Starosta obce poďakoval poslancom za ich 

celoročnú záslužnú prácu a pomoc obce a navrhol poslancom vyplatiť odmeny 

vo výške 100 €/poslanec. 

- Poslanci prijali nasledovné uznesenia : 

 
Uznesenie č. 45/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie  
informáciu o zmene výšky poplatkov pre zberovú spoločnosť a skládku odpadov. 

Všetkých : 5 
Prítomných : 5 
Za : 5         /proti : 0, zdržali sa : 0/    
 
   



Uznesenie č. 46/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie  
plánované aktivity a podujatia – Silvester – 31.12.2019 a Pietne spomienkové zhromaždenie dňa  

19.01.2020.  

Všetkých : 5 
 Prítomných : 5 
 Za : 5         /proti : 0, zdržali sa : 0/      
 
Uznesenie č. 47/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje  
1.odmenu starostovi obce Ľubošovi Haringovi za rok 2019 vo výške 600 €, určuje plat starostu obce za 

mesiac december 2019 vo výške 2.273,-€, 

2.odmenu hlavnej kontrolórke obce za rok 2019 vo výške 300 €, plat za mesiac 12/2019 bude vo výške 

417 €. 

3.odmenu pracovníčke obce za rok 2019 vo výške 300 € a pracovníkovi obce za rok 2019 vo výške 300 

€. 

4. odmenu poslancom Obecného zastupiteľstva vo výške 100 €/poslanec za mesiac 12/2019. 

Všetkých : 5 
 Prítomných : 5 
 Za : 5         /proti : 0, zdržali sa : 0/      
 
Uznesenie č. 48/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
určuje  

v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.Z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov 

obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov mesačný plat starostu Ľuboša Haringa vo výške 

1.673,- Eur od 01.01.2020. 

Všetkých : 5 
Prítomných : 5 
Za : 5         /proti : 0, zdržali sa : 0/      

 

 

12. Interpelácie :  - 

 

 

13.  Návrh na uznesenie 

             Predložený návrh na uznesenia z rokovania OZ č. 36/2019 – 48/2019 poslanci        

             jednohlasne schválili. 

 

 

14. Záver :  

Starosta obce ukončil zasadnutie OZ o 20.00 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 :                                                       

 

     Ľudmila Mesiariková             

 

     Miroslava Vajdová          

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

                                                                                                            Ľuboš Haring 

                                                                                                             starosta obce 

 
 

 

 


