
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 

26.02.2015 
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 

                 Ľudmila Mesiariková, Michal Sestrenek, Miroslava Vajdová, Viera Zúbeková  

                 a Tibor Zúbek, -  poslanci obecného zastupiteľstva  

                Anna Prôčková – hlavná kontrolórka obce 

Neprítomní – ospravedlnení: -                                                                                   

Občania : Michal Lacko, Eva Šranková, Božena Píšová 

 

Program :  

1. Otvorenie zasadnutia a určenie zapisovateľa 

2. Schválenie programu, overovateľov zápisnice a prijatých uznesení z OZ 

3. Kontrola plnenia uznesení – vyjadrenie overovateľov zápisnice z OZ 

4. Komunitný plán sociálnych služieb obce Kľak 2015-2020 

5. Návrh plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2015 

6. Návrh plánu kultúrnych podujatí na rok 2015 

7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1.polrok 2015 

8. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za IV. štvrťrok 2014 

9. Správa hlavnej kontrolórky obce Kľak o kontrolnej činnosti v roku 2014 

10. Žiadosť o vyjadrenie súhlasu s parkovaním – SAD a.s., Žarnovica 

11. Rôzne : 

- Príprava zájazdu do Napajediel 

- Zhodnotenie pietneho spomienkového zhromaždenia a 4 ročníka obecnej 

Kľakovskej zabíjačky 

- Plánované podujatia a aktivity 

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, kontrolórku obce a občanov obce. Konštatoval, že 

sú prítomní 5 poslanci /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 programu a predložený 

program v počte bodov 14 jednohlasne schválili. Za zapisovateľku zasadnutia OZ určil 

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

Ľudmilu Mesiarikovú a Tibora Zúbeka. 

 



Uznesenie č. 1/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 
program zasadnutia obecného zastupiteľstva, 
určuje 
zapisovateľa : Renátu Luptákovú, overovateľov prijatých uznesení a zápisnice : 
Ľudmila Mesiariková, Tibor Zúbek. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 5 
Za : 5   /proti:0, zdržal sa : 0/                ......................... 

 

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

plnenia uznesení previedol starosta obce, konštatoval, že na zasadnutí OZ dňa 

12.12.2014 boli prijaté uznesenia od č. 57 po č. 71/2014, ktoré boli starostom obce 

podpísané. Uznesenie č. 57 určovalo zapisovateľa a overovateľov, uznesenie 58 bralo 

na vedomie výsledky volieb starostu a poslancov, uznesenie č. 59 schválilo program 

ustan.zasadnutia, uznesenie č.60 poverilo poslanca – zástupcu a uznesenie č.61 zriadilo 

komisie. Uznesenie č.62 určilo plat starostu obce, uznesenie č. 63 bralo na vedomie 

správu hl.kontrolórky a uznesenie č. 64 bralo na vedomie stanovisko hl.kontrolórky 

k viacročnému rozpočtu. Uznesenie č.65 schválilo viacročný rozpočet obce. Uznesenia 

č. 66, 67, 68/2014 sa uznášali na vydaní VZN o miestnych daniach a o poplatku za 

komunálne odpady a drob.stav.odpady. Uznesenie č. 69 schválilo poskytnutie dotáciií 

z rozpočtu obce – ZO JDS, ZO SZPB a uznesenie č. 70 poskytnutie finan.prostriedkov 

obci Župkov na dieťa navštevujúce záujmové vzdelávanie. Uznesenie č. 71 doplnilo 

členov do krízového štábu obce. Ostatné uznesenia brali na vedomie a boli splnené. 
Uznesenie č. 2/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
b e r i e  n a  v e d o m i e 
kontrolu plnenia uznesení č. 57-71/2014 prijatých OZ dňa 12.12.2014 a vyjadrenie 
overovateľov zápisnice z rokovania OZ dňa 12.12.2014. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 5 
Za : 5   /proti:0, zdržal sa : 0/           ...................... 

 
4. Komunitný plán sociálnych služieb obce Kľak 2015-2020 

Predložil starosta obce a uviedol, že povinnosť vypracovať komunitný plán má každá 
obec. Komunitný plán nadväzuje na vypracované PHSR obce. Komunitný plán rieši 
komunity v obci, sociálnu odkázanosť, sociálne zariadenia, komunitné zariadenia, 
obyvateľstvo, nezamestnanosť a služby v obci. V zmysle vypracovaného plánu môže 
obec žiadať o poskytnutie dotácií. Komunitný plán bol vypracovaný na podmienky 
obce. Starosta obce požiadal poslancov o ich pripomienky, nakoľko poslanci nemali 
doplnenia a pripomienky jednohlasne prijali uznesenie : 
Uznesenie č. 3/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 
komunitný plán sociálnych služieb obce Kľak na roky 2015-2020. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 5                    
Za hlasovali : 5  /proti : 0, zdržal sa : 0/        ........................ 

 

5. Návrh plánu zasadnutí OZ 2015   -   Starosta obce predložil poslancom OZ návrh 

plánu zasadnutí na rok 2015 a uviedol, že termíny boli zostavené podobne ako v roku 



2014. Požiadal poslancov OZ o ich vyjadrenia a návrhy - poslanci jednohlasne súhlasili 

s návrhom plánu a prijali uznesenie  
Uznesenie č. 4/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 
plán zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Kľak na rok 2015. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 5 
Za : 5   /proti:0, zdržal sa : 0/           ..................... 

 

6. Návrh plánu kultúrnych podujatí na rok 2015 
Plán kultúrnych podujatí zostavil a predložil starosta obce, ktorý konštatoval, že v roku 

2015 podujatia navrhol tak ako boli usporiadané aj v roku 2014. Požiadal poslancov 

o pripomienky a návrhy.  

Michal Sestrenek – navrhol doplniť plán o akciu Majáles v mesiaci Máj 

Viera Zúbeková – navrhla doplniť podujatia o akciu – varenie gulášu, ktoré by sa mohlo 

konať v mesiaci júl. 

Starosta obce súhlasil a konštatoval, že Majáles by bolo vhodné spojiť s dňom Matiek 

a varenie gulášu s navrhnutým stretnutím pre občanov, ktoré chcú usporiadať chatári 

v obci. Presné dátumy usporiadania akcií budú podľa dohody zverejnené.  

Všetci poslanci jednohlasne súhlasili s doplneným návrhom a prijali uznesenie : 
Uznesenie č. 5/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

schvaľuje  

plán kultúrnych podujatí na rok 2015.  
Všetkých poslancov : 5 

            Prítomných : 5 
Za : 5      /proti : 0, zdržal sa : 0/       ..................... 

 

7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1.polrok 2015 
Plán kontrolnej činnosti na 1.polrok 2015 predložila kontrolórka obce, ktorá 

vymenovala presné oblasti a doklady, ktoré budú kontrolované v 1.polroku 2015. 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. 6/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 

plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1.polrok 2015. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 5 
Za : 5    /proti:0, zdržal sa: 0/          ....................... 

 

8. Správa  o kontrolnej činnosti hlav.kontrolóra obce za 4.štvrťrok 2014 :  predložila 

kontrolórka obce Anna Prôčková. 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 4. štvrťrok  2014. 
Uznesenie č. 7/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie 
správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za IV.štvrťrok 2014. 
Všetkých poslancov : 5 



Prítomných : 5 
Za : 5   /proti:0, zdržal sa : 0/          ........................ 
 

9. Správa hlavnej kontrolórky obce Kľak o kontrolnej činnosti v roku 2014 
predložila kontrolórka obce Anna Prôčková. Po predložení správy vyzvala kontrolórka 

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

jednohlasne vzali na vedomie správu o kontrolnej činnosti v roku 2014.  
Uznesenie č. 8/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie  
správu hlavnej kontrolórky obce Kľak o kontrolnej činnosti v roku 2014. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 5 
Za : 5   /proti:0, zdržal sa : 0/          ........................ 

 

10. Žiadosť o vyjadrenie – súhlas s parkovaním autobusov SAD a.s., Žarnovica 
Starosta obce predložil poslancom OZ žiadosť SAD a.s., Žarnovica o súhlas 

s parkovaním 2 autobusov v nočných hodinách pred budovou obecného úradu. Starosta 

obce uviedol poslancom, že tieto autobusy tu už parkujú viac rokov, za parkovanie sa 

neplatí a nevidí žiadny problém v tom, aby parkovali pred budovou obecného úradu 

aj naďalej. Všetci poslanci nemali k parkovaniu žiadne pripomienky a súhlasili 

s vydaním súhlasu na parkovanie. 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne prijalo uznesenie :         
Uznesenie č. 9/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku  

schvaľuje 

žiadosť SAD a.s. Zvolen, OZ Žarnovica a vydáva súhlas na parkovanie dvoch autobusov 

v obci Kľak. 
            Všetkých poslancov : 5 
            Prítomných : 5 

Za : 5      /proti : 0, zdržal sa : 0/                   .......................... 

 

11. Rôzne : 

- Príprava zájazdu do Napajediel 

Starosta obce informoval poslancov, že z mesta Napajedla nás oslovili z dôvodu 

získania informácií , materiálov, fotografií a rôznych prospektov o vypálení našej obce 

a o družbe medzi obcami Kľak, Ostrý Grúň a mestom Napajedla. O získanie informácií 

a poskytnutie rozhovorov sme oslovili prostredníctvom miestneho rozhlasu aj občanov. 

Zo zozbieraných informácií, fotografií a materiálov v Múzeu v meste Napajedla 

pripravili vernisáž a natočili film. Z toho dôvodu pozvali občanov a starostov 

družobných obcí, aby navštívili túto výstavu. Zájazd do mesta Napajedla sa bude konať 

dňa 1.3.2015 o 7.00 hod., príchod do mesta Napajedla bude o 10.30 hod., cena 10,- 

Eur/osoba. Pre občanov a starostov je pripravené privítanie, program a premietanie 

filmu.   
Uznesenie č. 10/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie  
prípravu a konanie zájazdu do mesta Napajedla dňa 1.3.2015. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 5 

             Za : 5      /proti : 0, zdržal sa : 0/       .......................... 

 



- Zhodnotenie pietneho spomienkového zhromaždenia 
Starosta obce konštatoval, že účasť na spomienkovom zhromaždení bola dobrá, príprava 

a organizácia veľmi dobre zabezpečená za čo patrí vďaka aj poslancom OZ. 

Zhodnotenie 4.ročníka obecnej Kľakovskej zabíjačky konanej dňa 14.2.2015 
Starosta obce informoval, že vďaka sponzorom a zostatku financií z predchádzajúcich akcií bola 

celá akcia finančne pokrytá. Akcia bola vydarená, účasť bola vysoká a spokojnosť návštevníkov 

veľmi dobrá. Občania pomáhali, kde bolo potrebné. Záver – akcia vďaka pomoci občanov 

a poslancov OZ dopadla veľmi dobre. 

           Uznesenie č. 11/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie  

zhodnotenie pietneho spomienkového zhromaždenia konaného v obci Kľak 18.1.2015 

a zhodnotenie 4.ročníka obecnej Kľakovskej zabíjačky dňa 14.2.2015.  
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 5 

             Za : 5     /proti : 0, zdržal sa : 0/        ........................ 

 

- Plánované aktivity a podujatia 

Starosta obce informoval, že v roku 2015 je naplánovaná výmena zvyšných okien na budove 

kultúrneho domu, revízia elektriky v kultúrnom dome, oprava sociálnych zariadení vo vestibule 

kultúrneho domu, oprava pamätníka a oprava priepustov miestnych komunikácií. Najbližšie 

podujatia budú deň Matiek a MDD.  

            Uznesenie č. 12/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie  

plánované aktivity a podujatia v obci.  
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 5 
Za : 5      /proti : 0, zdržal sa : 0/           ...................... 

 

12. Interpelácie poslancov OZ a občanov obce:  
Tibor Zúbek – podal pripomienku k poskytnutiu dotácie pre ZO JDS. Uviedol, že ho 

oslovili členovia s pripomienkou na poskytnutú nízku sumu dotácie. Nakoľko dotácia 

slúži pre členov ZO JDS na ich schôdze a podujatia a aj pre členov miestneho spevokolu 

na činnosť je dosť nízka. 

Boženka Píšová – spevokol Kľakovianka vystupuje veľmi pekne a určite má aj príjem 

z ich činnosti a vystúpenia. 

Starosta obce – pri kontrole ich účtovníctva nemali zachytený príjem  z fašiangov. 

V prípade, že dotácia od obce nebude dostačujúca a zdôvodnia obci potrebu ďalších 

financií, na základe podanej  žiadosti sa im môže dotácia ešte v roku 2015 poskytnúť. 

Michal Sestrenek – dúfam, že kvôli financiám nezaniknú a budú svoju činnosť 

vykonávať hlavne dobrovoľne. 

Ľudmila Mesiariková – ak majú námietky k poskytnutiu dotácie môžu prísť na 

zasadnutie OZ , požiadať a zdôvodniť navýšenie financií. 

Viera Zúbeková – sú prínosom pre obec a preto ich treba podporiť. 

Božena Píšová – navrhla, že organizácie by mohli obci poskytnutie dotácií aj nejakým 

spôsobom odplatiť. Napr. členovia ZO SZPB by mohli v januári pri spomienkovom 

zhromaždení obsluhovať delegácie z okresnej OO SZPB a napomáhať pri organizácií 

výročí SNP v auguste. 

Tibor Zúbek – je potrebné nezabúdať, pripomínať si stále smutné udalosti našej obce. 

Navrhol poslancom rozdeliť si obec na určité úseky a starať sa o pamätníky, hroby. 

Starosta obce sa snaží všetko vykonávať a preto je potrebné mu pomôcť.  



Michal Lacko – srdečne poďakoval starostovi obce za pomoc, ocenil jeho prácu 

a výsledky. 

 

13. Návrh na uznesenie 

             Predložený návrh na uznesenia z rokovania OZ č. 1/2015 – 12/2015  poslanci        

             jednohlasne schválili. 

 

14. Ukončenie zasadnutia :  

Starosta obce  o 20.30 hod. 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 :                                                       

 

 

     Ľudmila Mesiariková            .................................                   

 

     Tibor Zúbek                          ................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                                                                                            Ľuboš Haring 

                                                                                                          starosta obce Kľak 


