
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 28.04.2021 

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 

                 Ľudmila Mesiariková, Miroslava Vajdová, Michaela Sivoková,  Paulína Zúbeková 

-  poslanci obecného zastupiteľstva  

Neprítomní – ospravedlnení: Anna Prôčková - kontrolórka obce,   

                                               Michal Sestrenek-poslanec OZ                                                                                   

 

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 1.štv. 2021 

5. Určenie komisie pre vyhodnotenie verejného obstarávania 

6. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce -

komisia podľa čl.7 ods.5 zák.357/2004 Z.z. o ochr.ver.záujmu 

7. Schválenie financovania úveru pre Združenie obcí Kľakovskej doliny 

8. Inventarizácia majetku obce k 31.12.2019 – predloženie inventarizačného zápisu 

9. Schválenie použitia finančných prostriedkov rezervného fondu obce 

10. Úprava rozpočtu obce na rok 2021 – rozpočtové opatrenie č. 1/2021 

11. Schválenie využitia rekonštruovaného bytu 

12. Rôzne : 

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. Konštatoval, že sú prítomní 4 poslanci /celkový 

počet poslancov 5/ a zasadnutie OZ je uznášania schopné. Ospravedlnil kontrolórku 

obce Annu Prôčkovú a poslanca OZ Michala Sestreneka. 

 

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, návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice zo 

zasadnutia OZ určil : Ľudmilu Mesiarikovú a Michaelu Sivokovú. 
 
Uznesenie č. 9/2021 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 
program zasadnutia obecného zastupiteľstva v počte bodov 15 
 
 



určuje 
zapisovateľa : Renátu Luptákovú, návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice zo 

zasadnutia OZ : Ľudmilu Mesiarikovú a Michaelu Sivokovú. 

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

 

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

plnenia uznesení z 03.03.2021 previedol starosta obce, konštatoval, že boli prijaté 

uznesenia od č. 1 po č. 8/2021, ktoré boli starostom obce podpísané. Uznesenia  brali 

na vedomie a schvaľovali. Starosta obce jednotlivo prečítal prijaté uznesenia od č. 1 po 

č. 8 a konštatoval, že všetky uznesenia boli splnené. K uzneseniu č. 8/2021 uviedol, že 

bola uzatvorená zmluva s firmou Prorozvoj s.r.o., Bratislava na vypracovanie PHSR 

obce Kľak na roky 2021-2027. 
Uznesenie č. 10/2021 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
b e r i e  n a  v e d o m i e 
kontrolu plnenia uznesení č. 1-8/2021 prijatých OZ dňa 03.03.2021 a vyjadrenie 
overovateľov zápisnice z rokovania OZ dňa 03.03.2021. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 4 
Za : 4   /proti:0, zdržal sa : 0/ 

 

4. Správa o kontrolnej činnosti hl. kontrolórky obce za 1.štvrťrok 2021 

predložila kontrolórka obce, ktorá zo správy prečítala všetky kontrolované oblasti 

a závery z vykonaných kontrol. Konštatovala, že pri vykonanej kontrole neboli zistené 

žiadne závažné pochybenia a ani porušenia zákonov. Po predložení správy vyzvala 

poslancov o ich pripomienky a návrhy. Nakoľko poslanci nemali žiadne pripomienky, 

jednohlasne vzali na vedomie správu o kontrolnej činnosti za 1. štvrťrok  2021. 

Uznesenie č. 11/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

berie na vedomie 

správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za 1. štvrťrok 2021. 

Všetkých poslancov : 5 

Prítomných : 4 

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

 

5. Určenie komisie pre vyhodnotenie verejného obstarávania 
Starosta obce informoval poslancov, že obec v roku 2021 bude realizovať opravu 

murovaného oplotenia pamätníka SNP, na ktorú získala finančné prostriedky 

z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR a iné rekonštrukcie majetku obce. Uviedol, že 

obec už zverejnila výzvu na predkladanie ponúk Z toho dôvodu  je potrebné určiť 

komisiu na celý priebeh vykonania verejných obstarávaní. Starosta požiadal poslancov 

o ich návrhy na členov komisie : 

poslanci na základe už vykonaných verejných obstarávaní navrhli za členov : predseda 

Michal Sestrenek, členovia : Miroslava Vajdová a Pavel Bista – všetci súhlasili a 

jednohlasne prijali uznesenie : 

Uznesenie č. 12/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

určuje 



komisiu pre vykonanie priebehu verejných obstarávaní v roku 2021 : predseda Michal 

Sestrenek, členovia : Pavel Bista, Miroslava Vajdová. 
Všetkých poslancov : 5 

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

 

6. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce  

Miroslava Vajdová oznámila – ako predseda komisie OZ zriadenej podľa čl. 7 ods. 5 

ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. pre „Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a 

majetkových pomerov“ pri výkone funkcií verejných funkcionárov Obce Kľak, že 

komisia zasadala tohto roku dňa 01.04.2021.  

Na svojom zasadnutí overila doručenie a úplnosť písomného „Oznámenia funkcií, 

zamestnaní, činností a majetkových pomerov“ pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov Obce Kľak, ktoré v súlade so zákonom 357/2004 Z. z. doplneným 

zákonom č. 545/2005 Z. z. majú byť doručené do 31. marca aktuálneho roka za 

predchádzajúci kalendárny rok počas výkonu verejnej funkcie.  

Na zasadnutí bolo členmi komisie konštatované, že došlo k dodržaniu všetkých 

zákonných ustanovení.  

Poslanci nemali pripomienky a oznámenie jednohlasne vzali na vedomie. 

Uznesenie č. 13/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

I. k o n š t a t u j e , ž e komisia OZ zriadená podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 

357/2004 Z.z. pre „Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov“ 

pri výkone funkcií verejných funkcionárov Obce Kľak zasadala tohto roku 01.04.2021.  

Na svojom zasadnutí overila doručenie a úplnosť písomných „Oznámení funkcií, 

zamestnaní, činností a majetkových pomerov“ pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov Obce Kľak, ktoré v súlade so zákonom 357/2004 Z. z. doplneným 

zákonom č. 545/2005 Z. z. majú byť doručené do 31. marca aktuálneho roka za 

predchádzajúci kalendárny rok počas výkonu verejnej funkcie.  

Na zasadnutí bolo členmi komisie konštatované, že došlo k dodržaniu všetkých 

zákonných ustanovení.  

II. b e r i e  n a  v e d o m i e , ž e  

starosta obce doručil úplné písomné „Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a 

majetkových pomerov“ pri výkone funkcií verejných funkcionárov obce Kľak podľa 

Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. čl. 7 doplneného zákonom č. 545/2005 Z. z. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 4 
Za : 4   /proti:0, zdržal sa : 0/ 
 

7. Schválenie financovania úveru pre Združenie obcí Kľakovskej doliny 
Starosta obce informoval poslancov, že starostovia obcí Kľakovskej doliny sa dohodli 

v rámci Združenia obcí Kľakovskej doliny na zakúpení žacieho ramena, ktoré bude 

súčasťou nového traktora a bude slúžiť každej obci na kosenie. Nakoľko ZOKD 

nedisponuje dostatkom financií, starostovia obcí sa dohodli na spoločnom úvere z Prima 

banky a.s. Slovensko pre ZOKD vo výške 15.000,- Eur. Doba splácania úveru je 5 

rokov, mesačná splátka úveru je 59 Eur pre každú obce jednotlivo. 

Poslanci zhodnotili, že traktor s príslušenstvom je prínosom pre celú Kľakovskú dolinu 

a jednohlasne schválili úver v Prima banke a.s. Slovensko. 

 

 

 



Uznesenie č. 14/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

súhlasí 

so schválením úveru v Prima banke a.s. Slovensko za účelom prijatia termínovaného 

úveru: nadobudnutie – kúpa HIM ...... vo výške 15 000,00 € , s dobou splácania 5 rokov. 

Mesačná splátka obce Kľak vo forme finančného príspevku pre Združenie obcí 

Kľakovskej doliny bude vo výške 1/5 z celkovej výšky istiny úveru, t.j. 59,-€  a časť 

úrokov, poplatkov a  príslušenstva. 

Všetkých poslancov : 5 

Prítomných : 4 

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

 

8. Inventarizácia majetku obce k 31.12.2020 – predloženie inventarizačného zápisu 
Informácie o priebehu inventarizácie predložila pracovníčka obce, ktorá oboznámila poslancov 

o spôsobe vykonania inventarizácie, predložila inventarizované účty a ich stavy. Ďalej uviedla 

celkovú hodnotu majetku, hodnotu majetku podľa jednotlivých druhov, vyradený majetok 

a majetok zaradený – zakúpený. Starosta obce požiadal poslancov o ich pripomienky.  

Paulína Zúbeková – informovala poslancov ako člen inventarizačnej komisie, že evidencia 

majetku je vedená presne podľa skutočnosti a každý druh majetku je  umiestnený podľa 

evidencie. Všetky zoznamy sú v poriadku a inventarizačný zápis sa zakladá na pravde. Poslanci 

nemali žiadne pripomienky k vykonanej inventarizácií a zápis z inventarizácie majetku obce 

k 31.12.2020 jednohlasne vzali na vedomie. 

Uznesenie č. 15/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

berie na vedomie 

inventarizáciu majetku obce k 31.12.2020 a vyhotovený inventarizačný zápis 

k 31.12.2020. 

Všetkých poslancov : 5 

Prítomných : 4 

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

9. Schválenie použitia finančných prostriedkov rezervného fondu obce 
Starosta obce informoval poslancov, že v roku 2020 bola začatá rekonštrukcia budovy súp.č. 

133, kde bol vybudovaný dvojizbový byt. Na rekonštrukciu bytu bolo v roku 2020 schválené 

použitie finančných prostriedkov rezervného fondu vo výške 4.500 Eur a z toho bolo použitých 

cca 3300 Eur. Nakoľko je potrebné vykonať ešte dokončovacie úpravy rekonštrukcie, ktoré 

budú vo výške cca 1500 Eur, navrhol tieto finančné prostriedky na financovanie použiť 

z rezervného fondu obce.  

             Požiadal poslancov o ich vyjadrenia: 

Miroslava Vajdová – vzhľadom na to, že schválené finančné prostriedky v roku 2020 neboli 

v plnej sume použité, súhlasí s použitím finan. prostriedkov rezervného fondu na dokončenie 

rekonštrukcie – z dôvodu zveľadenia majetku obce. 

Michaela Sivoková – súhlasí použiť finančné prostriedky rezervného fondu na plánované 

dokončenie rekonštrukcie budovy. Poslanci jednohlasne prijali uznesenie: 

Uznesenie č. 16/2021 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

            schvaľuje 

            použitie finančných prostriedkov rezervného fondu obce Kľak na kapitálové výdavky :   

            na rekonštrukciu-obnovu budovy vo vlastníctve obce Kľak, súp.č. 133 – dvojizbový byt  vo          

            výške 1.500 €. 

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



 

10. Úprava rozpočtu obce Kľak r. 2021 

Úpravu rozpočtu predložila v zmysle rozpočtového opatrenia č. 1/2021 pracovníčka obce R. 

Luptáková, ktorá presne špecifikovala upravený návrh rozpočtu podľa položiek a kapitol. 

Úprava bude vykonaná : navýšením  príjmovej a výdavkovej časti bežného rozpočtu o sumu 

15.430 Eur a to nasledovne - bežné príjmy  123.080 €, bežné výdavky 123.080 €, v časti 
príjmové finančné operácie /rezervný fond/ vo výške 1.500 € a kapitálové výdavky 
/rekonštrukcia budovy/ vo výške 1.500 €.  
Poslanci jednohlasne schválili predložený návrh úpravy rozpočtu obce na rok 2021 v zmysle 

rozpočtového opatrenia č.1/2021 a prijali uznesenie :  

Uznesenie č. 17/2021                                  
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 
zmenu rozpočtu obce Kľak na rok 2021 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, navýšením príjmovej a výdavkovej 
časti bežného rozpočtu : bežné príjmy – 123.080 €, bežné výdavky 123.080 €, 
kapitálové výdavky vo výške 1.500 € a príjmové finančné operácie vo výške 1.500 € na 
základe prijatého rozpočtového opatrenia č. 1/2021 /v prílohe uznesenia/. 
Všetkých poslancov : 5 

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

 

11. Schválenie využitia rekonštruovaného bytu 

Starosta obce informoval poslancov, že v zmysle konania bolo obci vydané rozhodnutie 

o zmene stavby budovy súp.č. 133 v užívaní na dvojizbový byt a v zmysle vydaného 

rozhodnutia bol vykonaný zápis v katastri nehnuteľností. Z toho dôvodu je potrebné 

schváliť využitie dvojizbového bytu na nájomný byt. 

Poslanci po prerokovaní jednohlasne schválili využitie rekonštruovanej budovy vo 

vlastníctve obce súp.č. 133 na 2 izbový nájomný byt a prijali uznesenie : 

Uznesenie č. 18/2021 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

schvaľuje 

využitie rekonštruovanej budovy vo vlastníctve obce Kľak, súp.č. 133 – ubytovňa – na 

byt, ktorý bude slúžiť ako 2 izbový nájomný byt. 
Všetkých poslancov : 5 

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

 

12. Rôzne : 
- Smernica č. 1/2021 o verejnom obstarávaní  

Smernicu predložil starosta obce, ktorý uviedol, že bola prepracovaná v zmysle novely zákona 

a doplnená o zmeny. Smernicu je potrebné novelizovať aj vzhľadom na vykonávanie verejných 

obstarávaní v roku 2021. 

Poslanci nemali pripomienky a jednohlasne prijali uznesenie : 

Uznesenie č. 19/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

schvaľuje 

smernicu č. 1/2021 o verejnom obstarávaní. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 4 

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

            



- Plánované podujatia – starosta informoval, že dňa 30.04.2021 bude stavanie mája a aj tento rok 

prebehne bez účasti občanov. V miestnom rozhlase bude pustená hudba a vyhlásenie k stavaniu 

mája.  

 

13. Interpelácie poslancov OZ a občanov obce:  

- 

14. Návrh na uznesenie 

             Predložený návrh na uznesenia z rokovania OZ č. 9/2021 – 19/2021  poslanci        

             jednohlasne schválili. 

 

15. Ukončenie zasadnutia :  

Starosta obce ukončil zasadnutie OZ a poďakoval všetkým prítomným za účasť na 

zasadnutí. Ukončenie zasadnutia o 18.59 hod. 

 

Ďalej prílohu tejto zápisnice tvoria : pozvánka, prezenčná listina, zoznam uznesení v počte 

a ostatný pracovný materiál. 

 

  

 

    Overovatelia zápisnice :      

                                     

     Ľudmila Mesiariková           

               

     Michaela Sivoková                                                              

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

                                                                                                                                         

 Ľuboš Haring, starosta obce 
 

 


