
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného 

 dňa 09.12.2021 
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, Michaela Sivoková, Miroslava Vajdová,            

                 Paulína Zúbeková - poslanci obecného zastupiteľstva  

Neprítomní ospravedlnení :Ľudmila Mesiariková, Anna Prôčková                                                                      

Občania : Božena Píšová, Augustín Baniari, Augustín Mesiarik, Anton Repiský 

 

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 rok 2021 – rozp.opatr.č. 5/2021 

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I.polrok 2022 

6. Správa o kontrolnej činnosti hl. kontrolórky obce za 3.štvrťrok 2021 

7. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu viacročnému rozpočtu obce 

8. Finančný rozpočet obce Kľak na rok 2022 a viacročný rozpočet na roky 2023-2024 

9. Schválenie PHSR obce Kľak na roky 2021 - 2027 

10. Schválenie zápisu vecného bremena do katastra nehnuteľností 

11. VZN č. 1/2021 o podmienkach určovania a vyberania poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady 

12. Rôzne  

13. Interpelácie poslancov OZ a občanov obce 

14. Návrh prijatých uznesení 

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 a občanov obce. Konštatoval, že sú prítomní 4 

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

Ospravedlnil neúčasť p. Ľ. Mesiarikovej a  kontrolórky obce zo zdravotných dôvodov. 

 

2. Schválenie programu, overovateľov zápisnice a prijatých uznesení zo zasadnutia 

OZ : starosta obce predložil poslancom OZ návrh programu zasadnutia v počte bodov 

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

program rokovania  OZ jednohlasne schválili v počte bodov 15. Za zapisovateľku 

zasadnutia OZ určil starosta obce Renátu Luptákovú a za overovateľov zápisnice 

a prijatých uznesení : Michal Sestrenek, Paulína Zúbeková. 
Uznesenie č. 50/2021 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 
program zasadnutia obecného zastupiteľstva v počte bodov 15, 
 



určuje 
zapisovateľa : Renátu Luptákovú, overovateľov prijatých uznesení a zápisnice : 
Michala Sestreneka a Paulínu Zúbekovú. 
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 27.10.2021 boli prijaté 

uznesenia od č. 42/2021 po č. 49/2021, ktoré boli starostom obce podpísané. Uzn.č. 

43/2021 bralo na vedomie kontrolu plnenia uznesení. Uzn.č. 44/2021 schválilo použitie 

finančných prostriedkov rezervného fondu obce na úhradu kapitálových výdavkov – 

splnené. Uzn.č. 45/2021 schválilo zmenu rozpočtu v roku 2021 rozp.opatr. 4/2021 - 

vykonané. Uzn.č. 46/2021 bralo na vedomie žiadosť Róberta Páleníka, Milana Marka, 

Dariny Markovej a súhlasilo s odpredajom pozemku CKN par.č. 356/27 za stanovených 

podmienok. Uzn.č. 47/2021 bralo na vedomie žiadosť firmy MG GROUP, Kľak 93 

a súhlasilo s rozdelením pozemku CKN par.č. 411/3. Uzn.č. 48/2021 určilo 

inventarizačné komisie na vykonanie inventarizácie majetku obce k 31.12.2021. Uzn.č. 

49/2021 bralo na vedomie zoznam neplatičov daní a poplatkov a určilo zaslanie výziev 

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

uznesenia boli splnené. 
Uznesenie č. 51/2021 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
b e r i e  n a  v e d o m i e 
kontrolu plnenia uznesení č. 42-49/2021 prijatých OZ dňa 27.10.2021 a vyjadrenie 
overovateľov zápisnice z rokovania OZ dňa 27.10.2021. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 4 

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

 

4. Úprava finančného rozpočtu obce Kľak v roku 2021 

Úpravu rozpočtu predložila v zmysle rozpočtového opatrenia č. 5/2021 pracovníčka 

obce R. Luptáková, ktorá presne špecifikovala upravený návrh rozpočtu presunom 

v príjmovej a výdavkovej časti bežného rozpočtu podľa položiek a kapitol. Úprava bola 

vykonaná nasledovne : bežné príjmy – 118.113,- €, bežné výdavky – 116.568,- €.  

Michal Sestrenek sa informoval aký je zostatok financií na rezervnom fonde obce. 

Starosta obce uviedol, že zostatok je vo výške 5.669,26 €. 

Poslanci jednohlasne schválili predložený návrh úpravy rozpočtu obce na rok 2021 

v zmysle rozpočtového opatrenia č.5/2021 a prijali uznesenie :  
           Uznesenie č. 52/2021 

          Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
              schvaľuje 

              zmenu rozpočtu obce 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,  presunom v príjmovej a výdavkovej časti bežného rozpočtu medzi   

             jednotlivými položkami, na základe prijatého rozpočtového opatrenia č.5/2021 /v prílohe    

             uznesenia/. 

           Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 4 

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

       

 



5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1.polrok 2022 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1.polrok 2022 predložil starosta 

obce, nakoľko kontrolórka obce nebola prítomná. Z plánu uviedol presne určené oblasti 

výkonu kontroly, účtovné doklady, výkazy, ktoré budú kontrolované v 1.polroku 2022. 

Po predložení požiadal 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. 53/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

schvaľuje 

plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1.polrok 2022. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 4 
Za : 4   /proti:0, zdržal sa : 0/ 

 

6. Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za 3.štvrťrok 2021 

Nakoľko kontrolórka obce nebola prítomná predložila pracovníčka obce, ktorá správu 

prečítala a uviedla všetky kontrolované oblasti v zmysle plánu práce hlavnej 

kontrolórky obce na 2.polrok 2021. Nakoľko poslanci nemali žiadne pripomienky, 

jednohlasne vzali na vedomie správu o kontrolnej činnosti za 3. štvrťrok  2021. 
Uznesenie č. 54/2021  
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku  
berie na vedomie  

správu hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za 3. štvrťrok 2021. 
Všetkých poslancov : 5 

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

 

 

7. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu viacročného rozpočtu obce 

Starosta obce predložil poslancom stanovisko kontrolórky obce k návrhu finančného 

rozpočtu obce na rok 2022, ktorý je záväzný a k návrhu rozpočtu na roky 2023–2024, 

ktorý je výhľadový, prečítal východiská spracovania a tvorby, zákonnosť predloženého 

návrhu a zhrnutie zostaveného rozpočtu. Konštatoval, 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 starosta obce prečítal odporučenie kontrolórky obce  

poslancom, predložený návrh schváliť.   

Nakoľko poslanci nemali žiadne pripomienky, jednohlasne vzali na vedomie stanovisko 

hlavnej kontrolórky obce k viacročnému rozpočtu obce. 
           Uznesenie č. 55/2021 
           Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
            berie na vedomie   

              stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na rok 2022 a k návrhu viacročného             
              rozpočtu obce Kľak na roky 2023-2024.  
            Všetkých poslancov: 5 

Prítomných : 4 

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

 

8. Finančný rozpočet obce Kľak na rok 2022 a viacročný rozpočet na roky 2023-2024 

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

rozpočet fin. prostriedkov na rok 2022 sa zostavil podľa skutočného čerpania v roku 

2021 a bol doplnený o plánované aktivity – údržby, opravy na budovách v jednotlivých 



výdavkových položkách. Finančný rozpočet na rok 2022 je navrhnutý nasledovne: 

bežné príjmy – 109.750 €, bežné výdavky – 109.750 €, ako aj nasledovné použitie 

finančných prostriedkov podľa jednotlivých oddielov, skupín tried, položiek 

a podpoložiek. Rozpočet je plánovaný ako záväzný na rok 2022 a s výhľadom na roky 

2023 a 2024. 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne prijalo : 
          Uznesenie č. 56/2021 
          Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
           prerokovalo 

            návrh viacročného rozpočtu obce Kľak na roky 2022-2024, 

            schvaľuje  

            rozpočet obce na rok 2022 nasledovne: celkové príjmy – 109.750 €, celkové výdavky –               

            109.750 €, 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 2023-2024 v členení podľa funkčnej   

            a ekonomickej klasifikácii, 

            schvaľuje zostavenie a predkladanie rozpočtu obce na roky 2022-2024 bez programovej          

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

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

 
9. Schválenie PHSR obce Kľak na roky 2021 - 2027 

Starosta obce informoval, že dal vypracovať PHSR obce Kľak na roky 2021-2027. Je 

to strategický rozvojový dokument obce, ktorý plánuje vedenie obce pre svojich 

obyvateľov, týka sa budúcnosti obce, plánuje realizovanie investícií obce a potrebných 

žiadúcich zmien. Potrebné je stanovenie rozvojových priorít obce, na základe čoho je 

možné žiadať o poskytnutie financií a čerpanie fondov na realizáciu plánovaných 

investícií. Starosta obce požiadal poslancov o ich vyjadrenie k vypracovanému PHSR, 

nakoľko znenie PHSR im bolo poskytnuté na preštudovanie.  

Michal Sestrenek- PHSR je vypracovaný dobre a predpokladá, že sa podarí realizácia 

plánovaných investícií. 

Poslanci jednohlasne prijali uznesenie : 

Uznesenie č. 57/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

schvaľuje 

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Kľak na roky 2021-2027. 
            Všetkých poslancov : 5 
            Prítomných : 4 

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

 

10. Schválenie zápisu vecného bremena do katastra nehnuteľností 

Starosta obce predložil poslancom návrh zápisu vecného bremena do katastra 

nehnuteľností pre pána Ondreja Zúbeka. Konštatoval, že v roku 2018 bola pánovi 

Ondrejovi Zúbekovi, bytom Kľak č. 59 schválená zmluva o budúcej zmluve o zriadení 

vecného bremena na uloženie inžinierskych sietí – elektrickej prípojky pre novostavbu 

rodinného domu v časti obce Hudečkovci, zmluva bola podpísaná dňa 06.09.2018. 

V zmysle tejto zmluvy bola uzatvorená zmluva o zriadení vecného bremena, ktorej 

zápis do katastra nehnuteľností je potrebné schváliť. Všetky náležitosti zmluvy 

o budúcej zmluve ostanú zachované. Starosta obce požiadal poslancov o vyjadrenia : 

Poslanci nemali žiadne pripomienky a zápis vecného bremena jednohlasne schválili 

a prijali uznesenie : 



Uznesenie č. 58/2021 

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 vecné bremeno na pozemok vo vlastníctve obce 

Kľak, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností pre katastrálne územie Kľak, v LV č. 

1, v registri E parciel evidovaný ako parc. č. 1801/41, druh – ostatné plochy o výmere 

10970 m²  a zapísať zriadenie vecného bremena do katastra nehnuteľností vedenom 

katastrálnym odborom Okresného úradu Žarnovica v prospech pána Ondreja Zúbeka, 

bytom Kľak č. 59, 966 77 Ostrý Grúň. 

Vecné bremeno bude spočívať v práve vybudovania elektrickej prípojky, ktorá 

prechádza cez pozemok EKN parc.č. 1801/41, v práve vstupu osôb a vjazdu vozidiel 

z dôvodu prevádzkovania, rekonštrukcii, modernizácii, opravy a údržby stavby 

elektrickej prípojky v rozsahu geometrického plánu číslo 36669105-61/2021 zo dňa 

15.11.2021, ktorý vyhotovil Ing. Michal Kiss, úradne bol overený Okresným úradom 

Žarnovica, katastrálny odbor dňa 19.11.2021, pod číslom : G1 – 526/2021. 

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

zapísaný v katastri nehnuteľností pre katastrálne územie Kľak, v LV č. 243 – pozemok 

C KN parc.č. 162/1, druh pozemku - záhrady o výmere 1287 m² a pozemok CKN parc.č. 

162/2, druh pozemku – ostatná plocha o výmere 608 m² - Ondrej Zúbek, rod. Zúbek, 

trvale bytom Kľak č. 59, 966 77 Ostrý Grúň. V prípade vybudovania, údržby, opráv 

alebo rekonštrukcie elektrickej prípojky a s tým súvisiacich terénnych úprav na 

zaťaženom pozemku je povinný z vecného bremena bezodkladne na vlastné náklady 

uviesť povrch pozemku vždy do pôvodného stavu t.j. v akom sa nachádzal pred jeho 

zásahom. Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú a to bezodplatne. Všetky 

náklady spojené so zriadením vecného bremena a so zápisom do katastra nehnuteľností 

bude znášať oprávnený z vecného bremena. 

Všetkých : 5 

            Prítomných : 4 

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

 

11. VZN č. 1/2021 o podmienkach určovania a vyberania poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady 

Starosta obce predložil poslancom OZ návrh VZN č. 1/2021. Informoval poslancov 

o výške výberu poplatku za KO a DSO od občanov, organizácií a o výške úhrady 

poplatkov spojených s vývozom odpadu z obce za rok 2021. Konštatoval, že obec 

doplatila z rozpočtu obce za vývoz odpadu v roku 2021 cca 1.100 €. Uviedol, že 

separácia odpadu sa v obci zlepšila a občania začali odpad viac separovať. Pri odvoze 

komunálneho odpadu z kuka nádob v roku 2020 dochádzalo k nesprávnym 

a skresľujúcim údajom o hmotnosti odvezeného odpadu a z toho dôvodu Obec 

zabezpečila váženie vozidla a tým došlo k zníženiu hmotnosti vyvezeného odpadu na 

skládku v porovnaní s rokom 2020 o cca 13 ton. Vzhľadom na zvyšovanie cien  

poplatkov za uloženie odpadu na skládku a zvýšenie ceny za odvoz odpadu z kuka 

nádob je predpoklad, že obec by v roku 2022 doplatila zo svojich financií oveľa vyššiu 

sumu ako v roku 2021. Starosta obce navrhol úpravu poplatku nasledovne: 

výška poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  0,0548 eur za osobu a 

kalendárny deň, čo na rok 2022 predstavuje výšku 20,- eur (0,0548 x 365 dní).  Sadzba 

dane pre množstevný zber je navrhnutá 0,025 €/1 l kom. odpadu. Starosta obce požiadal 

poslancov OZ o ich vyjadrenia a návrhy : 

Miroslava Vajdová – súhlasí so zvýšením poplatku na 20 eur na osobu/rok, 



Michal Sestrenek – súhlasí so zvýšením poplatku na 20 eur/osoba a konštatoval, že obec 

by nemala doplácať žiadne financie na vývoz odpadu. 

Ostatní poslanci jednohlasne súhlasili s návrhom a prijali uznesenie : 

Uznesenie č. 59/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

prerokovalo návrh VZN obce Kľak č. 1/2021 o podmienkach určovania a vyberania 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2022 a ďalšie 

zdaňovacie obdobia, 

sa uznáša na vydaní VZN obce Kľak č. 1/2021 o podmienkach určovania a vyberania 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2022 a ďalšie 

zdaňovacie obdobia, 

doporučuje starostovi obce vyvesenie vydaného znenia VZN obce Kľak č. 1/2021 na 

úradnej tabuli obce. 

Všetkých : 5 

 Prítomných : 4 

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

12. Rôzne : 

Starosta obce navrhol poslancom vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu 

s pandémiou COVID 19 neorganizovať verejné pietne spomienkové zhromaždenie 

v roku 2022, ale ho usporiadať v rámci obce za účasti poslancov OZ a jednotlivo 

občanov obce. Starosta obce konštatoval, že spoločne s poslancami OZ si uctia 

pamiatku obetí Krvavej nedele položením venca k pamätníku SNP dňa 21.01.2022, 

kedy bude organizovaný aj beh mieru ZŠ s MŠ Župkov. 

Všetci poslanci OZ jednohlasne súhlasili s návrhom starostu obce  

 

13. Interpelácie :   
Michal Sestrenek – sa vyjadril, že je potrebné upozorniť niektorých občanov obce, aby 

neparkovali vozidlá na verejných priestranstvách v úzkych uliciach obce z dôvodu 

zabezpečenia zimnej údržby a plynulého prejazdu vozidiel uličkami obce. 

Starosta obce – konštatoval, že určitý obyvatelia obce boli osobne upozornení 

a v zimnom období môžu parkovať pred budovou kultúrneho domu. 

Boženka Píšová – navrhla v obci Kľak úplne zrušiť ohňostroje, nakoľko niektorí ľudia 

ich púšťajú aj v iných dňoch ako na Silvestra. 

 

14.  Návrh na uznesenie 

             Predložený návrh na uznesenia z rokovania OZ č. 50/2021 – 59/2021 poslanci   OZ     

             jednohlasne schválili. 

 

15. Ukončenie :  

Starosta obce ukončil zasadnutie OZ o 19.10 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       

     Michal Sestrenek           


