
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 27.08.2022 

o 18.00 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, Miroslava Vajdová, Michaela Sivoková,  Paulína Zúbeková -  

poslanci obecného zastupiteľstva  

Neprítomní – ospravedlnení: Anna Prôčková - kontrolórka obce,   

                                               Ľudmila Mesiariková-poslankyňa OZ                                                                                   

 

Program :  

1. Otvorenie zasadnutia a určenie zapisovateľa 

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

3. Schválenie použitia finančných prostriedkov rezervného fondu obce 

4. Návrh prijatých uznesení 

5. 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 poslankyňu OZ Ľudmilu Mesiarikovú. 

 

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 5,  jednohlasne schválili. Za zapisovateľku zasadnutia OZ určil 

starosta obce Renátu Luptákovú, návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice zo 

zasadnutia OZ určil : Paulínu Zúbekovú a Michala Sestreneka. 
 
Uznesenie č. 28/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 
program zasadnutia obecného zastupiteľstva v počte bodov 5 
určuje 
zapisovateľa : Renátu Luptákovú, návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice zo 

zasadnutia OZ : Paulína Zúbeková a Michal Sestrenek. 

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

 

3. Schválenie použitia finančných prostriedkov rezervného fondu obce 
Starosta obce informoval poslancov, že z obce bola zaslaná žiadosť na Lesy SR, OZ Tribeč, 

Topoľčianky o poskytnutie finančného príspevku na opravu a rekonštrukciu miestnej 

komunikácie v časti obce Hudečkovci, ktorá bola poškodená pri prechode nákladných vozidiel 

Lesov SR. Obci bola doručená dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov na rekonštrukciu 

komunikácie za nie výhodných podmienok pre obec. Starosta informoval, že stále rokuje 



s vedením Lesov SR š.p. o upravení podmienok v dohode. Z toho dôvodu navrhol na 

rekonštrukciu miestnej komunikácie, ktorú bude financovať aj obec použiť finančné prostriedky 

z rezervného fondu obce v celkovej výške 3.000 Eur. Starosta obce uviedol, že na základe 

zaslanej žiadosti na Ministerstvo obrany SR bola obci poskytnutá dotácia na obnovu 

a rekonštrukciu pamätnej izby v sume 10.000 Eur. Obec aj túto rekonštrukciu musí 

spolufinancovať a preto navrhol použiť finančné prostriedky rezervného fondu obce vo výške 

1.500 Eur.  

             Požiadal poslancov o ich vyjadrenia: 

Michal Sestrenek – súhlasí s použitím finan. prostriedkov rezervného fondu – z dôvodu 

zveľadenia majetku obce. 

Michaela Sivoková – súhlasí použiť finančné prostriedky rezervného fondu na plánované 

rekonštrukcie. Poslanci jednohlasne prijali uznesenie: 

Uznesenie č. 29/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

            schvaľuje 

            použitie finančných prostriedkov rezervného fondu obce Kľak na kapitálové výdavky :   

            vybudovanie – rekonštrukciu miestnej komunikácie v obci Kľak – časť Hudečkovci vo výške                                             

            3.000 € a na rekonštrukciu a modernizáciu pamätnej izby vo výške 1.500 €. 

              Všetkých poslancov : 5 

            Prítomných : 4 

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

 

4. Návrh na uznesenie 

             Predložený návrh na uznesenia z rokovania OZ č. 28/2022 – 29/2022  poslanci        

             jednohlasne schválili. 

 

5. Ukončenie zasadnutia :  

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

zasadnutí. Ukončenie zasadnutia o 18.25 hod. 

 

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

a ostatný pracovný materiál. 

 

  

 

    Overovatelia zápisnice :      

                                     

     Paulína Zúbeková           

               

     Michal Sestrenek                                                        

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

                                                                                                                                         

 Ľuboš Haring, starosta obce 
 


