
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 

16.09.2021 
o 17.30 hod. v zasadačke Obecného úradu v Kľaku 

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

Prítomní : Ľuboš Haring – starosta obce 

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

                 poslanci  OZ, 

                 Anna Prôčková – kontrolórka obce 

Neprítomný – ospravedlnený : 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. Úprava rozpočtu obce Kľak na rok 2021 – rozpočtové opatrenie č. 3/2021 

5. Správa o kontr. činnosti hlav. kontrolóra obce za 2.štrvrťrok 2021 

6. Výber nájomcu dvojizbového bytu vo vlastníctve obce Kľak 

7. Darovanie pozemku obce 

8. Žiadosť o preplatenie výdavkov – ZO JDS Kľak 

9. Rôzne : 

- kamerový systém 

- hlásenie rozhlasu 

- kačacie hody 

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 a kontrolórku obce. Konštatoval, že sú prítomní 4 

poslanci /celkový počet poslancov 5/ a zasadnutie OZ je uznášania schopné. 

Neprítomný – ospravedlnený poslanec OZ – Michal Sestrenek.  

 

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 12. Za zapisovateľku zasadnutia OZ 

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

: Paulína Zúbeková a Ľudmila Mesiariková. 

 
Uznesenie č. 32/2021 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 
program zasadnutia obecného zastupiteľstva v počte bodov 12 
určuje 



zapisovateľa : Renátu Luptákovú, overovateľov prijatých uznesení a zápisnice : 
Paulína Zúbeková a Ľudmila Mesiariková. 
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 23.06.2021 boli prijaté 

uznesenia od č. 20/2021 po č. 31/2021, ktoré boli starostom obce podpísané. Uzn.č. 20 

až 23/2021 brali na vedomie kontrolu plnenia uznesení, stanovisko hlav. kontrolórky 

obce k záverečnému účtu obce Kľak za r. 2020 a správu nezávislého audítora o audite 

indiv. účt. závierky obce za rok 2020. Uznesenie č. 24/2021 schválilo záverečný účet 

obce za r.2020. Uzn. 25/2021 bralo na vedomie výročnú správu obce za r. 2020. Uzn. 

č. 26/2021 schválilo plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Kľak na 2.polrok 

2021. Uznesenia č. 27 a 28 rušili uznesenia č. 57 a 58/2021, brali na vedomie žiadosti 

firmy PINOBUILDING s.r.o, Zohor a pani Jany Macharaček, Hornstein a schvaľovali 

zriadenie vecného bremena na pozemkoch z dôvodu vybudovania inžinierskych sietí – 

uznesenia boli znovu zmenené nakoľko došlo ku zmenám trasovania – uloženia inž. 

sietí. Uzn.č. 29/2021 bralo na vedomie žiadosť Ľuboša Haringa, Kľak 124 a súhlasilo 

s rozdelením parcely EKN č. 1576/87 z dôvodu darovania pozemkov deťom – zaslaný 

súhlas. Uzn.č. 30/2021 bralo na vedomie žiadosť firmy Medi-Pharm Centrum s.r.o., 

Nové Zámky o odkúpenie pozemku a nesúhlasilo s predloženým návrhom zamerania 

pozemku za účelom odkúpenia – zaslané vyjadrenie obce. Uzn.č. 31/2021 určilo výšku 

nájmu dvojizbového bytu súp.č.133. 

Uznesenia boli splnené.  
Uznesenie č. 33/2021 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
b e r i e  n a  v e d o m i e 
kontrolu plnenia uznesení č. 20-31/2021 prijatých OZ dňa 23.06.2021 a vyjadrenie 
overovateľov zápisnice z rokovania OZ dňa 23.06.2021. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 4 
Za : 4   /proti:0, zdržal sa : 0/ 

 

4. Úprava rozpočtu obce Kľak na rok 2021 – rozp.opatr.č. 3/2021 
Úpravu rozpočtu predložila v zmysle rozpočtového opatrenia č. 3/2021 pracovníčka obce R. 

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

Úprava bude vykonaná : navýšením  príjmovej a výdavkovej časti kapitálového rozpočtu 

o sumu 780 Eur a to nasledovne - kapitálové príjmy /predaj pozemku/ 780 €, kapitálové 
výdavky 780 € /rekonštrukcia miestnych komunikácií/  
Poslanci jednohlasne schválili predložený návrh úpravy rozpočtu obce na rok 2021 v zmysle 

rozpočtového opatrenia č.3/2021 a prijali uznesenie :  

Uznesenie č. 34/2021                                  
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 nasledovne : kapitálové príjmy – 780 €, 
navýšenie kapitálové výdavky o 780 € na základe prijatého rozpočtového opatrenia č. 
3/2021 /v prílohe uznesenia/. 
Všetkých poslancov : 5 

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



 

5. Správa o kontr. činnosti hlav. kontrolóra obce za 2. štvrťrok 2021 
správu predložila kontrolórka obce Anna Prôčková, ktorá uviedla všetky kontrolované 

oblasti a závery z vykonaných kontrol.. 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  2021. 

Uznesenie č. 35/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

berie na vedomie 

správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za 2.štvrťrok  2021. 

Všetkých poslancov : 5 

Prítomných : 4 

Za : 4   /proti:0, zdržal sa : 0/ 

 
6. Výber nájomcu dovjizbového bytu vo vlastníctve obce Kľak 

Starosta obce konštatoval, že na základe zverejneného inzerátu na prenájom 

dvojizbového bytu v obci Kľak bola doručená len jedna žiadosť a to od pána Antona 

Repiského, trvale bytom Kľak č. 26.  

Poslanci jednohlasne určili za nájomcu dvojizbového bytu v obci Kľak pána Antona 

Repiského a prijali uznesenie: 

Uznesenie č. 36/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

určuje  

za nájomcu dvojizbového bytu Kľak súp. č. 133 vo vlastníctve obce Kľak pána Antona 

Repiského, bytom 966 77 Kľak č. 26, 

poveruje starostu obce podpísaním nájomnej zmluvy na dobu určitú do 31.12.2021, 

podpísaním evidenčného listu dvojizbového obecného nájomného bytu a protokolu 

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

 

7. Darovanie pozemku obci Kľak 
Starosta obce informoval poslancov, že pani Ingrid Karas ponúkla obci Kľak darovanie 

pozemku EKN parc.č. 1576/22, orná pôda o výmere 110 m², zapísaného na LV č. 563 

v jej vlastníctve, ktorý sa nachádza v blízkosti plánovanej komunikácie. Starosta obce 

konštatoval, že uvedený pozemok bude možné využiť na plánovanú výstavbu miestnej 

komunikácie. Poslanci prijali uznesenie : 

Uznesenie č. 37/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

schvaľuje 

prijatie daru – bezodplatný prevod vlastníckeho práva od darcu pani Mgr. Ingrid Karas, 

bytom Janka Alexyho 3355/13, 841 01 Bratislava na obdarovaného Obec Kľak, 966 77 

Kľak č. 9 a to nehnuteľnosť – pozemok  parc. č. 1576/22, parcela registra E evidovaná 

na katastrálnej mape, o výmere 110 m², druh pozemku – orná pôda, vo veľkosti podielu 

1/1, LV č. 563, 

poveruje starostu obce podpísaním darovacej zmluvy podľa schvaľovacej časti 

uznesenia. 

Všetkých poslancov : 5 

Prítomných : 4 

Za : 4   /proti:0, zdržal sa : 0/ 



 

8. Žiadosť o preplatenie výdavkov – ZO JDS Kľak 

Starosta obce predložil poslancom OZ žiadosť, ktorá bola doručená na obec od ZO JDS 

Kľak o preplatenie výdavkov súvisiacich s činnosťou organizácie. Uviedol, že žiadajú 

preplatiť výdavky spojené s účasťou členov na organizovanom podujatí v obci Horné 

Hámre a náklady spojené s varením gulášu v obci. 

Poslanci jednohlasne prehodnotili doložené výdavky organizácie a schválili preplatenie 

výdavkov vo forme poskytnutia dotácie z rozpočtu obce vo výške 62 Eur. 

Poslanci jednohlasne prijali uznesenie: 

Uznesenie č. 38/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

schvaľuje 

preplatenie výdavkov súvisiacich s činnosťou ZO JDS Kľak v sume 62,- Eur. 

Všetkých poslancov : 5 

Prítomných : 4 

Za : 4   /proti:0, zdržal sa : 0/ 

 

9. Rôzne : 

- Kamerový systém : starosta obce predložil poslancom OZ návrh na 

vybudovanie kamerového systému v zbernom dvore obce, ktorý by bol 

v hodnote 1.272,34 € až 1.406,74 €. Poslanci sa vyjadrili, že kamerový systém 

by sa dal vybudovať v závislosti od hospodárenia obce v roku 2021 a zostatku 

finančných prostriedkov. Prijali uznesenie : 

            Uznesenie č. 39/2021 

            Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

            berie na vedomie 

            informáciu o realizácii kamerového systému v areály bývalej ZŠ v obci Kľak.  

           Všetkých poslancov : 5 

            Prítomných : 4 

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

 

- Hlásenie rozhlasu : starosta obce predložil poslancom OZ ponuku Hlásenie 

rozhlasu, ktorý poskytujú službu odosielania správ, oznámení a vyhlásení na 

mobil, e-mail občanom. Vytvorenie systému, inštalácia je v sume 400 € a cena 

za odoslanie 1 oznamu je 0,38 Cent. Poslanci vzali ponuku na vedomie 

a konštatovali, že v obci sa nachádza 40 % obyvateľstva v dôchodkovom veku, 

ktorí by túto službu pravdepodobne nevyužili, viac menej uprednostňujú 

hlásenie rozhlasu v obci. V budúcnosti v prípade dostatku finančných 

prostriedkov bude táto ponuka znovu prehodnotená. Prijali uznesenie : 

           Uznesenie č. 40/2021 

           Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

            berie na vedomie 

            informáciu o spôsobe informovania občanov prostredníctvom Hlásenie rozhlasu.sk. 

           Všetkých poslancov : 5 

            Prítomných : 4 

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

  

  

 

 



- Akcia – kačacie hody : starosta obce konštatoval, vzhľadom na zhoršujúcu sa 

epidemiologickú situáciu pravdepodobne nebude možné akciu usporiadať, 

v prípade ak sa situácia zmení bude poslancov informovať.  

Uznesenie č. 41/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

berie na vedomie 

usporiadanie akcie Kačacie hody v obci Kľak podľa epidemiologickej situácie v čase 

konania podujatia. 
             Všetkých poslancov : 5 

            Prítomných : 4 

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

 

10. Interpelácie poslancov OZ a občanov obce:  
- 

11. Návrh na uznesenie 

             Predložený návrh na uznesenia z rokovania OZ č. 32/2021 – 41/2021  poslanci        

             jednohlasne schválili. 

 

12. Ukončenie zasadnutia :  

Starosta obce ukončil zasadnutie OZ o 20.10 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 :                                                       

 

     Paulína Zúbeková                                  

 

     Ľudmila Mesiariková            

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

                                                                                                         Ľuboš Haring 

                                                                                                      starosta obce Kľak 
 

 

 


