
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 

23.06.2022 
o 17.30 hod. v zasadačke Obecného úradu v Kľaku 

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

Prítomní : Ľuboš Haring – starosta obce 

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

                 poslanci obecného zastupiteľstva  

                Anna Prôčková – hlavný kontrolór obce                                                                                   

Neprítomný – ospravedlnený : Michal Sestrenek 

 

Program :  

1. Otvorenie zasadnutia a určenie zapisovateľa 

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

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2021 

5. Správa nezávislého audítora o audite individuálnej účtovnej závierky za rok 2021 

6. Záverečný účet obce Kľak a celoročné hospodárenie za rok 2021 

7. Tvorba rezervného fondu obce 

8. Výročná správa obce Kľak  za rok 2021 

9. Návrh plánu kontr. činnosti hlavného kontrolóra obce na 2.polrok 2022 

10. Schválenie volebného obvodu, počtu poslancov, úväzku starostu obce 

11. Sťažnosť 

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 kontrolórku obce. Konštatoval, že sú prítomní 4 

poslanci, neprítomný – ospravedlnený: Michal Sestrenek /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  a požiadal ich 

o 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 : Ľudmilu 

Mesiarikovú a Michaelu Sivokovú. 
Uznesenie č. 17/2022 
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 : Ľudmila Mesiariková a Michaela Sivoková. 



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

 

3. Kontrola plnenia uznesení 

kontrolu plnenia uznesení previedol starosta obce, konštatoval, že dňa 28.04.2022 boli 

prijaté uznesenia od č. 10/2022 po č. 16/2022, ktoré boli starostom obce podpísané. 

Uznesenia  brali na vedomie a schvaľovali. Starosta obce jednotlivo prečítal prijaté 

uznesenia od č. 10/2022 po č. 16/2022 a konštatoval, že všetky uznesenia boli splnené. 
Uznesenie č. 18/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
b e r i e  n a  v e d o m i e 
kontrolu plnenia uznesení č. 10-16/2022 prijatých OZ dňa 28.04.2022 a vyjadrenie 
overovateľov zápisnice z rokovania OZ dňa 28.04.2022. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 4 
Za : 4                 /proti:0, zdržal sa : 0/         

 

4. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2021   
predložila kontrolórka obce Anna Prôčková, ktorá informovala poslancov, že návrh 

záverečného účtu obce Kľak za rok 2021 je spracovaný v súlade s ustanovením § 16 

zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje 

všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 tohto zákona. Návrh záverečného účtu 

obce za rok 2021 bol zverejnený na verejnú diskusiu dňa 19.05.2022 na úradnej tabuli 

v obci a aj na stránke obce. Kontrolórka obce doporučila poslancom schváliť záverečný 

účet obce za rok 2021 bez výhrad, nakoľko je spracovaný v súlade s príslušnými 

právnymi normami a objektívne vyjadruje rozpočtové hospodárenie, ako aj stav 

majetku a záväzkov obce, zobrazuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce 

Kľak a úspešne bol overený audítorom. Po predložení stanoviska vyzvala kontrolórka 

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

jednohlasne vzali na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu 

obce za rok 2021. 
Uznesenie č. 19/2022  
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku  
berie na vedomie  
stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Kľak za rok 2021. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 4 
Za : 4                  /proti:0, zdržal sa: 0/            

             

5. Správa nezávislého audítora o audite individuálnej účtovnej závierky za rok 2021 

predložil starosta obce Ľuboš Haring, ktorý informoval, že stanovisko nezávislého 

audítora bolo kladné a neboli zistené žiadne nedostatky. Na základe overenia 

dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, 

platných v SR pre územnú samosprávu audítor konštatoval, že obec Kľak konala 

v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách. Nakoľko poslanci OZ 

nemali žiadne pripomienky k predloženej správe,  jednohlasne vzali na vedomie správu 

nezávislého audítora o audite individuálnej účtovnej závierky za rok 2021. 

Starosta obce konštatoval, že je spokojný s výsledkom a všetkým poďakoval za ich 

výbornú prácu. 

 

 



Uznesenie č. 20/2022  
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku  
berie na vedomie  
správu nezávislého audítora o audite individuálnej účtovnej závierky obce Kľak za rok 2021. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 4 
Za : 4                 /proti:0, zdržal sa: 0/        
 

6. Záverečný účet obce Kľak a celoročné hospodárenie za rok 2021   
Pracovníčka obce predložila poslancom OZ záverečný účet obce za rok 2021, ktorá 

uviedla celoročné hospodárenie obce, stavy jednotlivých účtov a inventarizácie majetku 

všetkých účtov. Predložila rozbor plnenia príjmov a výdavkov, tvorbu a použitie 

rezervného a sociálneho fondu, prehľad o stave a vývoji dlhu, bilanciu aktív a pasív, 

prehľad o poskytnutých zárukách a výsledok hospodárenia obce Kľak. Po predložení 

prečítala položkovite plnenie rozpočtu z uzávierky obce k 31.12.2021.  

Poslanci nemali pripomienky a jednohlasne schválili záverečný účet obce a celoročné 

hospodárenie obce Kľak za rok 2021 „bez výhrad“.             
Uznesenie č. 21/2022  
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku  
schvaľuje  
záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce Kľak za rok 2021 „bez výhrad“. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 4 
Za : 4                  /proti:0, zdržal sa: 0/      

 

7. Tvorba rezervného fondu obce  
Starosta obce na základe údajov zo záverečného účtu obce za rok 2021 uviedol, že obec 

Kľak dosiahla za rok 2021 schodok rozpočtu v sume 980,19 Eur a prebytok – zostatok 

z finančných operácií v sume 1.548,62 Eur. Starosta obce odporučil zostatok 

finančných operácií v plnej výške použiť na tvorbu rezervného fondu. Obec je povinná 

v zmysle zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách v znení neskorších zmien a 

doplnkov vytvoriť rezervný fond a to buď 10% z prebytku hospodárenia, alebo v plnej 

výške prebytku hospodárenia.  

Poslanci jednohlasne schválili tvorbu rezervného fondu zo zostatku finančných operácií 

za rok 2021 v plnej výške 1.548,62 €.   
 
Uznesenie č. 22/2022  
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku  
schvaľuje  
tvorbu rezervného fondu zo zostatku finančných operácií za rok 2021 vo výške 1.548,62 € 

zisteného podľa ustanovenia § 15 ods. 1 písm. c﴿ zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. 

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

8. Výročná správa obce Kľak za rok 2021 

Predložila pracovníčka obce Renáta Luptáková, ktorá uviedla, že správa obsahuje : 

históriu obce, analýzu obce, obecného úradu, zloženie obyvateľov, informácie 

o starostovi obce, pracovníkoch, poslancoch, kontrolórke obce, organizácií v obci, 

inštitúcie, všetky dôležité informácie o obci a jej hospodárení, členenie príjmov, 

výdavkov, aktív, pasív a vyčíslenie prebytku hospodárenia 



Nakoľko poslanci nemali pripomienky výročnú správu obce Kľak za rok 2021 

jednohlasne vzali na vedomie. 
Uznesenie č. 23/2022  
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku  
berie na vedomie  

výročnú správu obce Kľak za rok 2021. 
Všetkých poslancov : 5 

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

 
9. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2.polrok 2022 

predložila kontrolórka obce Anna Prôčková, ktorá uviedla základné úlohy, kontrolné 

činnosti, ostatné vykonávané činnosti a určila presné oblasti a doklady, ktoré budú 

kontrolované v 2.polroku 2022. 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, schválili uznesenie : 

Uznesenie č. 24/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

berie na vedomie 

návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2.polrok 2022. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 4 
Za : 4              /proti:0, zdržal sa : 0/ 
      

10. Schválenie volebného obvodu, počtu poslancov, úväzku starostu obce 
Starosta obce uviedol, že v zmysle § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach 

výkonu volebného práva v znení neskor. predpisov určí obecné zastupiteľstvo obce Kľak počet 

volebných obvodov a počet poslancov, ktorý sa má v nich voliť. Starosta obce konštatoval, že 

v obci bol v predchádzajúcich voľbách určený 1. volebný obvod a volilo sa v ňom 5. poslancov. 

Poslanci jednohlasne určili v obci Kľak 1. volebný obvod a počet poslancov obecného 

zastupiteľstva 5 pre voľby do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať 29.10.2022. 

Starosta obce následne informoval poslancov OZ, že v zmysle zákona určujú aj úväzok starostu 

obce na nasledujúce volebné obdobie rokov 2022-2026. Poslanci jednohlasne po vzájomnej 

diskusii schválili úväzok starostu obce Kľak pre volebné obdobie 2022-2026 : 0,8 / 30 hod. 

týždenne – tak ako bol schválený v tomto volebnom období. Poslanci OZ prijali uznesenie : 

 
Uznesenie č. 25/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
A)určuje 
jeden volebný obvod v obci Kľak pre volebné obdobie rokov 2022-2026, 
B)schvaľuje 
5 poslancov ako počet poslancov obecného zastupiteľstva obce Kľak pre volebné 
obdobie 2022-2026 podľa § 11 ods. 3, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení nesk.pred., 
C)schvaľuje 
úväzok starostu obce Kľak 0,8  / 30 hod. týždenne pre volebné obdobie 2022-2026 
podľa § 11 ods. 4 písm. i, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení nesk. 
predpisov. 

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



11. Sťažnosť 
Starosta obce predložil poslancom OZ sťažnosť pána Petra Zúbeka, Kľak č. 182 na 

prevádzkovanú ubytovaciu činnosť pána Ivana Zúbeka v rodinnom dome súp.č. 69, kde 

návštevníci vo večerných hodinách sú nadmerne hluční a rušia nočný kľud, čím sú obyvatelia 

okolitých domov neustále rušení. Sťažuje sa na rušenie svojho súkromia vstupom návštevníkov 

ubytovne na jeho súkromný pozemok, ničia mu súkromný majetok a odhadzujú na jeho 

pozemok odpadky. O danej situácii upovedomil aj pána Ivana Zúbeka, ale do dnešného dňa 

nedošlo k náprave. Ku svojej sťažnosti doložil aj podpisy nespokojných obyvateľov našej obce, 

ktorí sú rušení návštevníkmi ubytovne. Žiada o okamžité odobratie nájomnej – živnostenskej 

činnosti alebo ubytovacej činnosti. Starosta obce informoval, že už v minulosti boli doručené 

sťažnosti na rušenie nočného kľudu návštevníkmi ubytovne, obec zaslala výzvu pánovi Ivanovi 

Zúbekovi na dodržiavanie nočného kľudu v ubytovni, bolo mu doručené prijaté VZN obce, 

ktoré určilo nočný kľud. Nakoľko nie je v právomoci obce odobrať živnostenskú licenciu ani 

zakázať prevádzkovanie ubytovne navrhuje znovu zaslať výzvu pánovi Ivanovi Zúbekovi, aby 

návštevníkov upozornil na dodržiavanie nočného kľudu, aby nevstupovali na cudzie pozemky 

a neznečisťovali ich. Pánovi Petrovi Zúbekovi bude odporučené v prípade ak dôjde 

k opakovanému narúšaniu nočného kľudu, aby privolal hliadku Polície SR. Poslanci súhlasili 

so zaslaním výzvy pánovi Ivanovi Zúbekovi a prijali uznesenie :  

 
Uznesenie č. 26/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

            berie na vedomie 

            sťažnosť pána Petra Zúbeka, bytom Kľak č. 182, 

            doporučuje 

            písomne vyzvať majiteľa ubytovne pána Ivana Zúbeka na dodržiavanie VZN č. 2/2017        

            o verejnom poriadku na území obce Kľak a dodržiavanie nočného kľudu 

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

 

12. Rôzne : 

- Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za 1.štvr. 2022 

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

kontrolované oblasti v zmysle plánu práce na 1.polrok 2022. 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 1. 

štvrťrok  2022. 
 
Uznesenie č. 27/2022  
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku  
berie na vedomie  

správu hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za 1. štvrťrok 2022. 
Všetkých poslancov : 5 

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

 

- Plánované podujatia 

Starosta obce informoval o plánovaných podujatiach : súťaž vo varení gulášu – 

06.08.2022 a SNP – vatra – 27.08.2022. 

 
 

13. Interpelácie poslancov OZ a občanov obce:  
- 



14. Návrh na uznesenie 

             Predložený návrh na uznesenia z rokovania OZ č. 17/2022 – 27/2022 poslanci        

             jednohlasne schválili. 

 

15. Ukončenie zasadnutia :  

Starosta obce ukončil zasadnutie OZ o 19.45 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 :     

                                                   

Michaela Sivoková                      

           

Ľudmila Mesiariková             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    Ľuboš Haring, starosta obce 


