
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 

03.03.2021 
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  

Neprítomní:  Anna Prôčková –  kontrolórka obce                                                                              

Občania : - 

 

Program :  

1. Otvorenie zasadnutia a určenie zapisovateľa 

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

3. Kontrola plnenia uznesení  

4. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za 4.štvr.2020 

5. Ročná správa o kontrolnej činnosti hlav. kontrolórky obce za rok 2020 

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlav. kontrolórky obce na I. polrok 2021 

7. Návrh plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce na rok 2021 

8. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Kľak na rok 2020 – SZPB,ZO Kľak 

9. Rôzne  

10. Interpelácie poslancov OZ a občanov obce 

11. Návrh na uznesenia 

12. 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 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 12 

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

programu, predložený program rokovania  v počte bodov 12 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. 1/2021 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 
program zasadnutia obecného zastupiteľstva v počte bodov 12, 
určuje 
zapisovateľa : Renátu Luptákovú, návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice zo 
zasadnutia OZ : 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 10.12.2020 boli prijaté uznesenia od č. 50 po č. 

62/2020, ktoré boli starostom obce podpísané. Uznesenie č. 50/2020 schválilo program 

zasadnutia, určilo zapisovateľa a overovateľov zasadnutia OZ. Uznesenia č. 51 bralo na 

vedomie kontrolu plnenia uznesení. Uzn.č.52/2020 určilo dielčiu a ústrednú 

inventarizačnú komisiu za účelom vykonania inventarizácie k 31.12.2020 – 

inventarizácia bola vykonaná a vyhotovený zápis. Uzn.č. 53/2020 schválilo zmenu 

rozpočtu obce na rok 2020 v zmysle rozp. opatrenia č.2/2020. Uznesenia č. 54 a 55/2020 

brali na vedomie správu o kontrolnej činnosti hl.kontrolórky obce a stanovisko hl. 

kontrolórky obce k návrhu viacročnému rozpočtu obce. Uzn.č. 56/2020 prerokovalo 

a schválilo viacročný rozpočet obce na roky 2021-2023. Uzn. č. 57 a 58/2020 rušilo 

uznesenia č. 47 a 48/2020, bralo na vedomie žiadosti firmy PINOBUILDING s.r.o., 

Zohor a pani Jany Macharaček, Rakúsko, schválilo zriadenie vecného bremena za 

účelom vybudovania inžinierskych sietí – podzemná elektrická a vodovodná prípojka 

z dôvodu plánovanej výstavby – podpis zmlúv ešte nebol vykonaný, nakoľko prebieha 

nové trasovanie vodovodnej prípojky . Uzn č. 59/2020 schválilo smernicu č. 1/2020 – 

sadzobník poplatkov za služby poskytované obcou Kľak. Uzn. č. 60/2020 schválilo 

VZN obce Kľak č. 2/2020 – prevádzkový poriadok pohrebiska obce Kľak – vyvesené, 

právoplatné. Uzn. č. 61/2020 schválilo VZN obce Kľak č. 3/2020 o podmienkach 

určovania a vyberania poplatku za KO a DSO – vyvesené, právoplatné. Uzn. č. 62/2020 

schválilo VZN obce Kľak č. 4/2020 o miestnych daniach na rok 2021 – vyvesené, 

právoplatné. Všetky uznesenia boli splnené. 
Uznesenie č. 2/2021 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
b e r i e  n a  v e d o m i e 
kontrolu plnenia uznesení č. 50-62/2020 prijatých OZ dňa 10.12.2020 a vyjadrenie 
overovateľov zápisnice z rokovania OZ dňa 10.12.2020. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 5 
Za : 5   /proti:0, zdržal sa : 0/           ...................... 

 

4. Správa o kontrolnej činnosti hl. kontrolórky obce za 4.štvrťrok 2020 

nakoľko kontrolórka obce nebol prítomná správu predložila pracovníčka 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  2020. 

Uznesenie č. 3/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

berie na vedomie 

správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za 4. štvrťrok 2020. 

Všetkých poslancov : 5 

Prítomných : 5 

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

 

5. Ročná správa o kontrolnej činnosti hlav. kontrolórky obce za rok 2020 

nakoľko kontrolórka obce nebola prítomná správu predložila pracovníčka obce, ktorá 

informovala, že správa bola vypracovaná na základe vykonaných kontrol v roku 2020 

a podľa schváleného plánu práce kontrolórky obce. Starosta obce uviedol, že 



kontrolórka obce predkladala všetky jednotlivé správy priebežne na zasadnutiach OZ 

v roku 2020.  

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  2020.  
Uznesenie č. 4/2021 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie  
ročnú správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Kľak za rok 2020. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 5 
Za : 5   /proti:0, zdržal sa : 0/          ........................ 

 

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1.polrok 2021 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce predložil starosta obce, ktorý 

informoval, že kontrolórka obce v pláne kontrolnej činnosti na 1.polrok 2021 uviedla 

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

a doklady, ktoré budú kontrolované v 1.polroku 2021. Po predložení požiadal poslancov 

o ich prípadné návrhy oblastí, ktoré by mali byť kontrolované kontrolórkou obce. 

Poslanci jednohlasne súhlasili s návrhom plánu kontrolórky obce a nemali návrhy na 

doplnenie, schválili uznesenie : 

Uznesenie č. 5/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

schvaľuje 

plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1.polrok 2021. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 5 
Za : 5        /proti:0, zdržal sa : 0/ 

 

7. Návrh plánu zasadnutí OZ na rok 2021 
Starosta obce predložil poslancom OZ návrh plánu zasadnutí na rok 2021 a uviedol, že 

termíny boli zostavené podobne ako v roku 2020. 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. 6/2021 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 
plán zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Kľak na rok 2021. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 5 
Za : 5   /proti:0, zdržal sa : 0/           ..................... 

 

8. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Kľak na rok 2021 – 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 2021 vo výške 150 Eur. Starosta obce 

uviedol, že dotáciu z roku 2020 vyúčtovali a predložili potrebné doklady. Poslanci 

vzhľadom na nepriaznivú finančnú situáciu obce žiadosť neschválili a konštatovali, že 



v prípade vzniku oprávnených výdavkov môžu organizácie požiadať Obec Kľak o ich 

preplatenie. Následne uviedli, že počas pandémie COVID 19 sa nekonajú žiadne 

spoločenské udalosti a podujatia v obci. Jednohlasne prijali uznesenie: 

Uznesenie č. 7/2021 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
neschvaľuje 
poskytnutie dotácií z rozpočtu obce Kľak na rok 2021 pre organizácie pôsobiace v obci 
z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov /pandémia COVID-19/ a nekonania sa 
spoločenských podujatí. V prípade vzniku oprávnených výdavkov môže organizácia 
požiadať Obec Kľak o ich preplatenie. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 5 
Za : 5   /proti:0, zdržal sa : 0/          ........................ 

 

9. Rôzne : 
 

- Starosta obce informoval, že v roku 2021 je potrebné dať vypracovať PHSR obce Kľak na 

programové obdobie 2021 – 2027  /schválené PHSR obce Kľak skončilo svoju platnosť v roku 

2020/. Do nového PHSR obce budú zozbierané informácie, podklady a aj názory občanov obce 

na základe vyplnenia dotazníkov. Obci boli doručená ponuka od firmy Prorozvoj na 

vypracovanie PHSR za sumu 590,- €. Poslanci berú na vedomie vypracovanie PHS 

 

            Uznesenie č. 8/2021 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie  

informácie o spracovaní PHSR na roky 2021-2027. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 5 
Za : 5      /proti : 0, zdržal sa : 0/           ...................... 

 

10. Interpelácie poslancov OZ a občanov obce:  
Michal Sestrenek – sa informoval, či verejný vodovod v obci vlastní aj obec. 

Starosta obce – uviedol, že verejný vodovod vlastní Stredoslovenská vodárenská 

prevádzková spoločnosť Banská Bystrica a obec má 1301 akcií v hodnote 44.234 Eur. 

Michal Sestrenek konštatoval, že by bolo potrebné riešiť rekonštrukciu vodovodu 

nakoľko sa stále vyskytujú poruchy. 

 

11. Návrh na uznesenie 

             Predložený návrh na uznesenia z rokovania OZ č. 1/2021 – 8/2021  poslanci        

             jednohlasne schválili. 

 

12. Ukončenie zasadnutia :  

Starosta obce  o 19.30 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 
 


