
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 

13.06.2013 
o 17.30 hod. v zasadačke Obecného úradu v Kľaku 

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

Prítomní : Ľuboš Haring – starosta obce 

                 Beata Adamová, Boţena Píšová, Viera Zúbeková -  poslanci obecného   

                 zastupiteľstva  

                Anna Prôčková – hlavný kontrolór obce                                                                                   

Občania : Soňa Zúbeková 

Neprítomní – ospravedlnení : Zdena Supeková, Štefan Muller – poslanci OZ 

 

Program :  

1. Otvorenie zasadnutia a určenie zapisovateľa 

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

3. Kontrola plnenia uznesení – vyjadrenie overovateľov zápisnice z OZ 

4. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2012 

5. Správa nezávislého audítora o audite individuálnej účtovnej závierky za rok 2012 

6. Záverečný účet obce Kľak a celoročné hospodárenie za rok 2012 

7. Tvorba rezervného fondu z prebytku hospodárenia obce 

8. Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Kľak za rok 2012, výročná správa 

obce Kľak  za rok 2012 

9. Plán práce hlavnej kontrolórky obce na 2.polrok 2013 

10. Zámena pozemkov 

11. Rôzne : 

- Kultúrne podujatia 

- Sťaţnosti 

12. Interpelácie poslancov OZ a občanov obce 

13. Návrh na uznesenia 

14. 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, občanov obce a kontrolórku obce. 

Konštatoval, ţe sú prítomní poslanci v počte 3 /celkový počet poslancov 5/ 

a zasadnutie OZ je uznášania schopné.  

 

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

OZ : starosta obce predloţil poslancom OZ návrh programu zasadnutia OZ a poţiadal 

ich o návrhy a doplnenia. Poslanci nemali návrh na doplnenie programu a program 

rokovania jednohlasne schválili v počte bodov 14. Za zapisovateľku zasadnutia OZ 

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

: Beata Adamová a Viera Zúbeková. 

 
 
 



Uznesenie č. 25/2013 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 
program zasadnutia obecného zastupiteľstva v počte bodov 14 
určuje 
zapisovateľa : Renátu Luptákovú, overovateľov prijatých uznesení a zápisnice : Beata 
Adamová,  Viera Zúbeková. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 3 
Za : 3   /proti:0, zdržal sa : 0/ 

 

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

plnenia uznesení previedol starosta obce, konštatoval, ţe dňa 26.4.2013 boli prijaté 

uznesenia od č. 16/2013 po č. 24/2013, ktoré boli starostom obce podpísané. 

Uznesenie č. 19/2013 odporúčalo vykonať zámenu pozemku pod pamätníkom SNP vo 

vlastníctve R.Zúbeka za pozemok obce Kľak o rovnakej výmere a schvaľovalo 

geodétom zamerať, odčleniť novovytvorenú parcelu. Starosta konštatoval, ţe bola 

odčlenená novovytvorená parcela a bol vyhotovený geometrický plán, uznesenie bolo 

splnené. Uznesenie č. 21 určilo plat starostu obce, ktorý bol uplatnený s účinnosťou od 

1.5.2013. Uznesenie č. 22 určilo dodávateľa ozvučovacej techniky do domu smúţku – 

dodávka uskutočnená, uznesenie splnené. Uznesenia brali na vedomie, určovali, 

schvaľovali  – starosta obce konštatoval, ţe všetky uznesenia boli splnené.  
Uznesenie č. 26/2013 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
b e r i e  n a  v e d o m i e 
kontrolu plnenia uznesení č. 16-24/2013 prijatých OZ dňa 26.04.2013 a vyjadrenie 
overovateľov zápisnice z rokovania OZ dňa 26.04.2013. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 3 
Za : 3   /proti:0, zdržal sa : 0/ 

 

4. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2012 :  

predloţila kontrolórka obce Anna Prôčková. Po predloţení stanoviska vyzvala 

kontrolórka poslancov o ich pripomienky a návrhy. Nakoľko poslanci nemali ţiadne 

pripomienky, jednohlasne vzali na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce 

k záverečnému účtu obce za rok 2012. 
 Uznesenie č. 27/2013  
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku  
berie na vedomie  
stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Kľak za rok 2012. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 3 
Za : 3 /proti:0, zdržal sa: 0/ 

             

5. Správa nezávislého audítora o audite individuálnej účtovnej závierky za rok 2012 

:  predloţila pracovníčka obce Renáta Luptáková. Nakoľko poslanci OZ nemali ţiadne 

pripomienky k predloţenej správe,  jednohlasne vzali na vedomie správu nezávislého 

audítora o audite individuálnej účtovnej závierky za rok 2012. 
 Uznesenie č. 28/2013  
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku  
berie na vedomie  
správu nezávislého audítora o audite individuálnej účtovnej závierky obce Kľak za rok 2012. 
 



Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 3 
Za : 3 /proti:0, zdržal sa: 0/ 
 

6. Záverečný účet obce Kľak a celoročné hospodárenie za rok 2012  : pracovníčka 

obce predloţila poslancom OZ záverečný účet obce za rok 2012. Po predloţení 

prečítala poloţkovité plnenie rozpočtu z uzávierky obce k 31.12.2012.  

Poslanci jednohlasne schválili záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce 

Kľak za rok 2012 „bez výhrad“.             
 Uznesenie č. 29/2013  
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku  
schvaľuje  
záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce Kľak za rok 2012 „bez výhrad“. 

Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 3 
Za : 3 /proti:0, zdržal sa: 0/ 

 

7. Tvorba rezervného fondu z prebytku hospodárenia obce : 

Pracovníčka obce na základe údajov zo záverečného účtu obce za rok 2012 uviedla, ţe 

obec Kľak dosiahla za rok 2012 prebytok hospodárenia vo výške 390,84 Eur. 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 z prebytku hospodárenia obce za rok 2012 v plnej výške 390,84 €.   

 
Uznesenie č. 30/2013  
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku  
schvaľuje  
tvorbu rezervného fondu z prebytku hospodárenia obce za rok 2012 v plnej výške 
390,84 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písme. a  a b  zákona č. 583/2004 

Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 

            Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 3 
Za : 3  /proti:0, zdržal sa: 0     

 

8. Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Kľak za rok 2012 a výročná 

správa obce Kľak za rok 2012: predloţila pracovníčka obce Renáta Luptáková, ktorá 

prečítala hodnotenie plnenia programového rozpočtu a údaje z výročnej správy obce 

za rok 2012. 

Nakoľko poslanci nemali pripomienky hodnotiacu správu programového rozpočtu 

a výročnú správu obce Kľak za rok 2012 jednohlasne vzali na vedomie. 
  
Uznesenie č. 31/2013  
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku  
berie na vedomie  

hodnotiacu správu programového rozpočtu obce Kľak za rok 2012 a výročnú správu obce 

Kľak za rok 2012. 
           Všetkých poslancov : 5 
            Prítomných : 3 

Za : 3      /proti : 0, zdrţal sa : 0/ 

 

 



9. Plán práce hlavnej kontrolórky obce na 2.polrok 2013:  
predložila kontrolórka obce, ktorá poslancom uviedla okruhy oblastí, na ktoré bude 
zameraná jej kontrolná činnosť v 2. polroku 2013. Požiadala poslancov o ich návrhy 
prípadne doplnenia kontrolovaných oblastí. Nakoľko poslanci OZ nemali žiadne 
doplnenia a návrhy plán práce hlavnej kontrolórky obce jednohlasne zobrali na 
vedomie. 
Uznesenie č. 32/2013 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie 
plán práce hlavnej kontrolórky obce na 2.polrok 2013. 
Všetkých poslancov : 5 

            Prítomných : 3 
Za : 3      /proti : 0, zdrţal sa : 0/ 

 

10. Zámena pozemkov: 

Starosta obce informoval poslancov, ţe  na základe prijatého uznesenia č. 19/2013, 

ktoré odporúčalo vykonať zámenu pozemkov a schvaľovalo zameranie a odčlenenie 

novovytvorenej parcely, bol geodétom zameraný pozemok na zámenu.  Vznikla 
novovytvorená parcela CKN parc.č.425/14 záhrady vo výmere 1284 m² odčlenená 

geometrickým plánom č. 35300060-23/2013 z EKN parc.č. 1667/383 TTP, zapísanej v LV č. 

1. Ďalej starosta obce uviedol, ţe presnú výmeru 1283 m² nebolo moţné zamerať. Poţiadal 

poslancov o ich vyjadrenia. Poslanci uţ zámenu predbeţne schvaľovali a preto nemali ţiadne 

doplnenia a návrhy. Zámenu pozemku CKN parc.č. 425/14, záhrady vo výmere 1284 m² vo 

vlastníctve obce, LV č. 1 za pozemok EKN parc.č. 1667/233,záhrady vo výmere 1283 m², vo 

vlastníctve Rudolfa Zúbeka, Kľak č. 99, zap.na LV č. 362 jednoznačne schválili s tým, ţe 

zmluvné strany si nič nedoplácajú.  

 
Uznesenie č. 33/2013  
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku  
schvaľuje  
zámenu pozemku katastrálne územie Kľak, novovytvorenej CKN parc.č.425/14 
záhrady vo výmere 1284 m² odčlenenej geometrickým plánom č. 35300060-23/2013 
z EKN parc.č. 1667/383 TTP, zapísanej v LV č. 1 ako vlastníctvo obce Kľak  do 
vlastníctva Rudolfa Zúbeka, bytom 966 77  Kľak č. 99 
za  
pozemok parc.č. 1667/233 záhrady vo výmere 1283 m², parcela registra E zapísaná 
na LV č. 362 ako vlastníctvo Rudolfa Zúbeka, 966 77  Kľak č. 99 do vlastníctva Obce 
Kľak, 966 77  Kľak č. 9, IČO 00320722 
s tým, že zmluvné strany si navzájom nič nedoplácajú, 
ako dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods.8 písm.e/ zák.č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení nes.predpisov a čl.VI. ods.9 písm.e/ Zásad hospodárenia 
s majetkom obce Kľak – zámena majetku obce, v zmysle zákona č. 258/2009 Z.z. 
z dôvodu majetkoprávneho vysporiadania pozemku pod pamätníkom SNP – kultúrna 
pamiatka. 

           Všetkých poslancov : 5 
            Prítomných : 3 

Za : 3      /proti : 0, zdrţal sa : 0/ 

 

11. Rôzne : 

- Kultúrne podujatia 

Starosta obce informoval poslancov, ţe cez letné mesiace by sa konali nasledovné 

akcie : 6.7.2013 akcia 3 v 1 – deň otcov, odmena deťom za dobré vysvedčenie, dňa 

28.8.2013 bude zapálená vatra pri príleţitosti 69.výročia SNP a dňa 31.8.2013 sa bude 

konať 3.ročník minifutbalového turnaja Memoriál Jozefa Zúbeka. K presnému 



usporiadaniu a určeniu priebehu akcií sa budú konať stretnutia poslancov so starostom 

obce. 
Uznesenie č. 34/2013  
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku  
berie na vedomie  

usporiadanie kultúrnych podujatí : akcia 3 v1 – 6.7.2013, Vatra SNP – 28.8.2013 

a Memoriál Jozefa Zúbeka – 31.8.2013.  
            Všetkých poslancov : 5 

Prítomných : 3 
            Za : 3      /proti : 0, zdrţal sa : 0/ 

 

- Sťažnosti 

Starosta obce predloţil poslancom OZ doručené sťaţnosti Valérie Bodnárovej a Anny 

Ondreičkovej, ktoré poslanci mali v pracovných materiáloch. Konštatoval, ţe sťaţnosť Valérie 

Bodnárovej týkajúcej sa preverenia stavieb bola odovzdaná stavebnej komisii – predsedovi 

Štefanovi Mullerovi a sťaţnosť Anny Ondreičkovej týkajúca sa nevhodného správania Aleny 

Zúbekovej a neoprávneného vstupu je koní na pozemky bola odovzdaná komisii na ochranu 

verejného poriadku – predsedovi Boţenke Píšovej.  

Boţenka Píšová – uviedla, ţe nemá zmysel, aby takéto prípady riešili komisie nakoľko aj tak 

nedôjde k ţiadnej náprave a k ţiadnemu výsledku. Najlepším riešením by bolo, keby obec 

preverila vlastníctvo a nájom pozemku cez SPF a následne riešil vzniknutú situáciu stavebný 

úrad. Poslanci jednohlasne doporučili nasledovné uznesenie : 

Uznesenie č. 35/2013  
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku  
doporučuje  

starostovi obce zaslať Alene Zúbekovej oznámenie o vykonaní nápravných opatrení 

súvisiacich s pohybom koní po cudzích nehnuteľnostiach, zaslať ţiadosť na SPF 

v Ţiari nad Hronom o poskytnutie informácie o vlastníctve resp. prenájme pozemku 

a povoleniach na stavbu hospodárskej budovy. Sťaţnosť Valérie Bodnárovej dať 

preveriť stavebnému úradu. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 3 

            Za : 3      /proti : 0, zdrţal sa : 0/ 

 

12. Interpelácie poslancov OZ a občanov obce:  
Starosta obce predloţil poslancom ponuku firmy Priemer Consulting s.r.o., Komárno, 

ktorá odporučila zaslať ţiadosť o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja 

vidieka s účelovým určením na zavedenie optického internetu v obci. Firma 

Consulting by obci poskytla úver, vypracovala projekt za úhradu a získané financie 

z projektu by sa vrátili firme.  

Bea Adamová – je to dosť komplikované, v obci uţ je internet a ten je postačujúci, nie 

je potrebné zriadiť iný. 

Ďalej starosta obce informoval, ţe boli objednané farebné plastové nádoby – kuka, na 

triedený odpad.  

Starosta obce podal informáciu o tom, ţe Mikroregión Kľakovská dolina získal 

financie  vo výške 8.000 € na vytvorenie cykloturistiky v regióne, v obci Kľak by to 

mal byť úsek na Ostrovicu. 

13. Návrh na uznesenie 

             Predloţený návrh na uznesenia z rokovania OZ č. 25/2013 – 35/2013 poslanci        

             jednohlasne schválili. 

 

 



14. Ukončenie zasadnutia :  

Starosta obce ukončil zasadnutie OZ, 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 :                                                       

 

     Beata Adamová        .................................                   

 

     Viera Zúbeková        ................................. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   .......................................... 

                                                                                                            Ľuboš Haring 

                                                                                                             starosta obce 


