
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného 

 dňa 13.12.2016 
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, Miroslava Vajdová, Tibor Zúbek a Viera Zúbeková -  poslanci  

                 obecného zastupiteľstva  

                 Anna Prôčková – kontrolórka obce              

Neprítomní : Ľudmila Mesiariková – poslankyňa OZ                                                                      

Občania : - 

 

Program :  

1. Otvorenie zasadnutia a určenie zapisovateľa 

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

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu viacročnému rozpočtu obce na roky 

2017-2019 

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1.polrok 2017 

6. Správa o kontrolnej činnosti hl. kontrolórky obce za 3.štvrťrok 2016 

7. Úprava finančného rozpočtu obce na rok 2016 

8. VZN /návrh/ obce Kľak č. 2/2016 o dani z nehnuteľnosti na rok 2017 

9. VZN /návrh/ obce Kľak č. 3/2016 o miestnych daniach na rok 2017 

10. VZN /návrh/ obce Kľak č. 4/2016 o podmienkach určovania a vyberania poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2017 

11. Finančný rozpočet obce Kľak na rok 2017 a viacročný rozpočet na roky 2018-2019 

12. Žiadosť o dlhodobý prenájom pozemku 

13. Rôzne : 

- plánované aktivity a podujatia 

14. Interpelácie poslancov OZ a občanov obce 

15. Návrh prijatých uznesení 

16. 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. Neprítomná : Ľudmila 

Mesiariková. 

 

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 mali návrh na doplnenie programu a to za bod 12, sa 

dopĺňa bod 13 plat, odmena starostu obce a kontrolórky obce. Poslanci program 

rokovania  OZ po doplnení jednohlasne schválili v počte bodov 17. Za zapisovateľku 



zasadnutia OZ určil starosta obce Renátu Luptákovú a za overovateľov zápisnice 

a prijatých uznesení : Tibor Zúbek a Viera Zúbeková. 

 
Uznesenie č. 56/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 
program zasadnutia obecného zastupiteľstva v počte bodov 17 
určuje 
zapisovateľa : Renátu Luptákovú, overovateľov prijatých uznesení a zápisnice : Tibora 
Zúbeka a Vieru 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 27.10.2016 boli prijaté 

uznesenia od č. 49/2016 po č. 55/2016, ktoré boli starostom obce podpísané. Uzn.č. 

51/2016 bralo na vedomie žiadosť pána Petra Sárinca, bytom Banská Bystrica 

a doporučovalo  vyzvať prevádzkovateľov ubytovacích zariadení v obci o predloženie 

ubytovacích poriadkov, upozorniť ich na dodržiavanie nočného kľudu a prijať VZN 

o ochrane pred hlukom – starosta konštatoval, že prevádzkovatelia boli listom vyzvaný 

o predloženie ubyt.poriadkov a upozornení na dodržiavanie nočného kľudu v obci. 

Uznesenie č. 52/2016 – určilo dielčiu a ústrednú inventarizačnú komisiu pre vykonanie 

inventarizácie majetku obce k 31.12.2016. Uznesenie č. 53/2016 určilo komisiu pre 

verejné obstarávanie na vyhodnotenie ponúk predmetu zákazky – rekonštrukcia časti 

miestnej komunikácie EKN parc.č. 1801/19 od súp.č. 113 – po č. 120 v obci Kľak – 

verejné obstarávanie prebehlo, bol vybraný úspešný uchádzač Via Servis, Voznica, 

rekonštrukcia miestnej komunikácie bola zrealizovaná a faktúra vo výške 11.109,20 eur 

uhradená. Uznesenie č. 54/2016 bralo na vedomie zoznam neplatičov daní z nehnut. 

a poplatkov za KO a určilo neplatičom zaslať upomienky – neplatiči boli vyzvaný na 

úhrady, úhrady boli zrealizované, len 1 daňovníčka bytom v ČR neuhradila dane. 

Uznesenie č. 55/2016 bralo na vedomie plánované aktivity a podujatia. Uznesenia brali 

na vedomie a schvaľovali  – starosta obce konštatoval, že všetky uznesenia boli splnené. 

 
Uznesenie č. 57/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
b e r i e  n a  v e d o m i e 
kontrolu plnenia uznesení č. 49-55/2016 prijatých OZ dňa 27.10.2016 a vyjadrenie 
overovateľov zápisnice z rokovania OZ dňa 27.10.2016. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 4 

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

 

4. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu viacročného rozpočtu obce 

Kontrolórka obce Anna Prôčková predniesla správu – stanovisko kontrolóra k návrhu    

finančného rozpočtu na rok 2017, ktorý je záväzný a k návrhu rozpočtu na roky 2018 – 

2019, ktorý je výhľadový, predniesla východiská spracovania a tvorby, zákonnosť 

predloženého návrhu a zhrnutie zostaveného rozpočtu. Konštatovala, 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 doporučila poslancom predložený 

návrh schváliť.  Kontrolórka požiadala poslancov o ich pripomienky k jej stanovisku.  



Nakoľko poslanci nemali žiadne pripomienky, jednohlasne vzali na vedomie stanovisko 

hlavného kontrolóra obce k viacročnému rozpočtu obce. 
           Uznesenie č. 58/2016 
           Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
            berie na vedomie   

            stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu viacročného rozpočtu obce Kľak na roky    

            2017-2019.                      

            Všetkých poslancov: 5 

Prítomných : 4 

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

 

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1.polrok 2017 
Plán kontrolnej činnosti na 1.polrok 2017 predložila kontrolórka obce, ktorá určila 

presné oblasti a doklady, ktoré budú kontrolované v 1.polroku 2017. 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. 59/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie 

návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1.polrok 2017. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 4 
Za : 4    /proti:0, zdržal sa: 0/          ....................... 

 

6. Správa o kontrolnej činnosti hlav.kontrolórky obce za 3.štvrťrok 2016 
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 3. štvrťrok  2016. 

Uznesenie č. 60/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

berie na vedomie 

správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za 3. štvrťrok 2016. 

Všetkých poslancov : 5 

Prítomných : 4 

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

 

7. Úprava finančného rozpočtu obce na rok 2016 
Úpravu rozpočtu predložila v zmysle rozpočtového opatrenia č. 3/2016 pracovníčka 

obce R. Luptáková, ktorá presne špecifikovala upravený návrh rozpočtu podľa položiek 

a kapitol. Úprava bola vykonaná nasledovne : bežné príjmy – 88.942 €, bežné výdavky 

– 92.194,- €, finančné operácie – 21.200 €, kapitálové výdavky – 11.200 €.  

Poslanci jednohlasne schválili predložený návrh úpravy rozpočtu obce na rok 2016 v 

časti bežné príjmy, bežné výdavky, finančné operácie, kapitálové výdavky v zmysle 

rozpočtového opatrenia č.3/2016 a prijali uznesenie :  

           Uznesenie č. 61/2016 
          Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
              schvaľuje 

              zmenu rozpočtu obce na rok 2016 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, kapitálové príjmy a výdavky na základe prijatého rozpočtového  



             opatrenia č.3/2016 /v prílohe uznesenia/. 

           Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 4 

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

 

8. Návrh VZN obce Kľak č. 2/2016 o dani z nehnuteľností na rok 2017 

Návrh VZN č.2/2016 a sadzieb predložil starosta obce. Informoval  poslancov, že návrh 

VZN je vypracovaný bez zmien oproti roku 2016 to znamená, že v roku 2017 sa 

nepočíta so zvýšením sadzby dane z pozemkov.  Daň zo stavieb taktiež podľa návrhu 

zostáva nezmenená. Zníženie dane navrhuje ponechať:  pre rok 2017 podľa možností 

uplatnenia § 17 v zmysle zák. - 30% úľavu na dani z pozemkov u daňovníkov, ktorí 

dosiahli vek 70 rokov a zníženie 30% u dani zo stavieb u daňovníkov, ktorí dosiahli vek 

70 rokov. Starosta obce požiadal poslancov o ich vyjadrenia a návrhy. 

Poslanci nemali žiadne pripomienky a jednohlasne súhlasili s návrhom VZN o dani z 

nehnuteľnosti na rok 2017.  

           Uznesenie č. 62/2016 
           Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
             prerokovalo  

             návrh VZN obce Kľak č. 2/2016 o miestnej dani z nehnuteľnosti na rok 2017 

             sa uznáša  

             na vydaní VZN obce Kľak č. 2/2016 o miestnej dani z nehnuteľnosti na rok 2017 

             doporučuje 

             starostovi obce vyvesenie vydaného znenia VZN obce Kľak č. 2/2016  na úradnej                 

             tabuli obce 14.12.2016. 

             Všetkých : 5 

 Prítomných : 4 

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

 

9. Návrh VZN obce Kľak č. 3/2016 o miestnych daniach na rok 2017 

Starosta obce predložil poslancom OZ návrh VZN č. 3/2016, pričom uviedol aké druhy 

daní sa v obci vyberajú a informoval o výške sadzieb v tomto VZN, ktoré navrhuje 

ponechať bez zmien podľa roku 2016. Zníženie : vlastník psa ZŤP o 60%, vlastník psa 

nad 70 rokov o 20 %. Oslobodenie : súp.č.17 a 109. Poslanci nemali žiadne pripomienky 

a návrh VZN jednohlasne schválili. 

           Uznesenie č. 63/2016 
           Obecné zastupiteľstvo v Kľaku  
            prerokovalo  

            návrh VZN obce Kľak č. 3/2016 o miestnych daniach na rok 2017 

            sa uznáša 

            na vydaní VZN obce Kľak č. 3/2016 o miestnych daniach na rok 2017 

            doporučuje 

            starostovi obce vyvesenie vydaného znenia VZN obce Kľak č. 3/2016 na úradnej        

            tabuli obce 14.12.2016. 

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

 

 



10. Návrh VZN obce Kľak č. 4/2016 o podmienkach určovania a vyberania poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2017 

Starosta obce predložil poslancom OZ návrh VZN č. 4/2016, pričom uviedol, že sadzba 

poplatku je v návrhu uvedená podľa  roku 2016, ale prepočítaná nakoľko rok 2017 má 

365 dní : výška poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad je 0,03427 eur 

za osobu a kalendárny deň, čo na rok 2017 predstavuje výšku 12,51 eur (0,03427 x 365 

dní).  Sadzba dane pre množstevný zber je navrhnutá 0,018 €/1 l kom.odpadu a pribudla 

nová sadzba za DSO a to vo výške 0,078 € za kilogram DSO. Ďalej starosta obce 

oboznámil poslancov aké boli príjmy poplatku za komun.odpady a drobné stav.odpady 

a aké boli výdavky za zvoz komun.odpadov z obce. Informoval, že obec má uzatvorenú 

zmluvu s Mestským podnikom služieb Žarnovica. Starosta obce požiadal poslancov OZ 

o ich vyjadrenia a návrhy : 

Poslanci jednohlasne súhlasili s návrhom  VZN a prijali uznesenie : 

           Uznesenie č. 64/2016 
           Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
            prerokovalo  

            návrh VZN obce Kľak č. 4/2016 o podmienkach určovania a vyberania poplatku za            

            komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2017 

            sa uznáša 

            na vydaní VZN obce Kľak č. 4/2016 o podmienkach určovania a vyberania poplatku za           

            komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2017 

            doporučuje  

            starostovi obce vyvesenie vydaného znenia VZN obce Kľak č. 4/2016 na úradnej tabuli      

            obce 14.12.2016. 

            Všetkých poslancov : 5 

 Prítomných : 4 

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

 

11. Finančný rozpočet obce Kľak na rok 2017 a viacročný rozpočet na roky 2018-2019 

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

rozpočet fin. prostriedkov na rok 2017 sa zostavil podľa skutočnosti roku 2016 a bol 

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

výdavkových položkách. Finančný rozpočet na rok 2017 je navrhnutý nasledovne: 

bežné príjmy – 91.275 €, bežné výdavky – 91.275 €, ako aj nasledovné použitie 

finančných prostriedkov podľa jednotlivých oddielov, skupín tried, položiek 

a podpoložiek. Rozpočet je plánovaný ako záväzný na rok 2017 a s výhľadom na roky 

2018 a 2019. 

Poslanci OZ obdržali k bodu programu písomný materiál. Obecné zastupiteľstvo 

jednohlasne prijalo : 

          Uznesenie č. 65/2016 
          Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
           prerokovalo 

            návrh viacročného rozpočtu obce Kľak na roky 2017-2019, 

            schvaľuje  

            rozpočet obce na rok 2017 nasledovne: celkové príjmy – 91.275 €, celkové výdavky –               

            91.275 €, ako aj nasledovné použitie finančných prostriedkov podľa jednotlivých oddielov,   

            skupín tried, položiek a podpoložiek tak ako je uvedené v prílohe tohto uznesenia, 

            schvaľuje zostavenie a predkladanie rozpočtu obce na roky 2017-2019 bez programovej          

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

            berie na vedomie rozpočet obce Kľak na roky 2018-2019 v členení podľa funkčnej   

            a ekonomickej klasifikácii. 



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

 
12. Žiadosť o dlhodobý prenájom pozemku 

Predložil starosta obce, ktorý uviedol, že pani Alena Zúbeková žiada o vydanie 

stavebného povolenia na prestavbu rodinného domu súp.č.13 na espresso, ktorého 

súčasťou je aj zriadenie 4 parkovacích miest. Povolenie na zriadenie parkovacích miest 

bude vydávať Obec Kľak. Podľa nákresu parkovacích miest bolo zistené, že tieto z časti 

zasahujú do pozemku EKN parc.č. 1801/14, ostatné plochy vo vlastníctve obce Kľak, 

zapísané na LV č. 1. Podľa predbežných odhadov sa jedná cca o 3 m², ktoré zasahujú 

do pozemku obce a z toho dôvodu pani Alena Zúbeková žiada Obec Kľak o dlhodobý 

prenájom predmetného pozemku. Starosta obce požiadal poslancov o ich vyjadrenia 

a návrhy k výške nájmu. 

Michal Sestrenek – ak je podmienkou stavebného povolenia aj zriadenie parkovacích 

miest a nemá to kde inde umiestniť súhlasí s prenájom 

Viera Zúbeková – súhlasí vyhovieť žiadosti a schváliť dlhodobý prenájom 

Tibor Zúbek – je potrebné pomôcť a vyhovieť žiadosti 

Poslanci po spoločnej dohode určili nájom pozemku vo výške 10 eur a splatnosť 

nájomného do 30.6. kalendárneho roka. 

Všetci poslanci jednohlasne schválili uznesenie :  

Uznesenie č. 66/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

schvaľuje  

dlhodobý prenájom časti pozemku EKN parc.č. 1801/14, ostatné plochy vo výmere 

cca 3 m² zapísaného na LV č. 1 obce Kľak pre pani Alenu Zúbekovú, bytom Kľak č. 

119 za účelom zriadenia 4 parkovacích miest pri prestavbe rodinného domu na 

espresso. K uzatvoreniu nájomnej zmluvy bude doložené presné vytýčenie pozemku. 

Cena za prenájom je stanovená na 10 Eur / ročne na základe uzatvorenej zmluvy 

o nájme. 

OZ splnomocňuje starostu obce na uzatvorenie nájomnej zmluvy. 

Všetkých : 5 

            Prítomných : 4 

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

 

13. Plat, odmeny starostu obce, kontrolórky obce, zamestnancov obce 

V tomto bode vystúpila kontrolórka obce, ktorá pochválila prácu a výsledky starostu 

obce a pracovníkov obce. 

Tibor Zúbek – poďakoval starostovi obce, kontrolórke obce,  pracovníčke obce za 

vynikajúcu prácu a výborné dosiahnuté výsledky.  

Starosta obce – sa vyjadril, že výsledok práce je zásluhou všetkých aj poslancov 

Obecného zastupiteľstva. Poslancom poďakoval za ich obetavú prácu a pomoc pri 

organizovaní všetkých podujatí v obci. 

Poslanci po spoločnej dohode jednohlasne schválili starostovi obce odmenu k platu vo 

výške 500 Eur, kontrolórke obce odmenu k platu vo výške 200 Eur, pracovníčke obce 

odmenu k platu vo výške 200 Eur a pracovníkovi obce odmenu k platu vo výške 200 

Eur. 

Poslanci OZ jednohlasne prijali uznesenie :  

 

 



Uznesenie č. 67/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

schvaľuje  

1.odmenu starostovi obce Ľubošovi Haringovi za rok 2016 vo výške 500 €, určuje plat 

starostu obce za mesiac december 2016 vo výške 1.816,-€, 

2.odmenu hlavnej kontrolórke obce za rok 2016 vo výške 200 €, plat za mesiac 12/2016 

bude vo výške 282 €. 

Všetkých : 5 

            Prítomných : 4 

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

 

Uznesenie č. 68/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

určuje 

v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových 

pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu 

určenom OZ mesačný plat starostu obce od 01.01.2017 vo výške 1.316,- €.  

Všetkých : 5 

            Prítomných : 4 

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

 

14. Rôzne : 

- Spomienkové zhromaždenie : starosta obce informoval, že pozvánky boli 

pripravené firmou BROART Žarnovica, boli podpísané a budeme ich zasielať 

z obce Kľak. Spomienkové zhromaždenie sa bude konať 22.1.2017 so 

začiatkom v obci Kľak od 8,30 hod. bude v miestnom kostole svätá omša 

a o 9.45 hod. sprievod k pamätníku. 

- Plánované aktivity a podujatia : Silvester – ukončenie roku 2016 so začiatkom 

od 23.00 hod. na námestí obce pri vianočnom stromčeku – o občerstvenie bude 

postarané. 

           

            Uznesenie č. 69/2016 

            Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

            berie na vedomie  

            plánované aktivity a podujatia – Silvester – 31.12.2016 a Pietne spomienky        

            22.1.2017.  

            Všetkých : 5 

            Prítomných : 5 

            Za : 5       /proti : 0, zdržali sa : 0/ 

 

 

15. Interpelácie :  - 

 

 

16.  Návrh na uznesenie 

             Predložený návrh na uznesenia z rokovania OZ č. 56/2016 – 69/2016 poslanci        

             jednohlasne schválili. 

 

 

 



 

17. Záver :  

Starosta obce ukončil zasadnutie OZ o 20.10 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 :                                                       

 

 

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                                                                                            Ľuboš Haring 

                                                                                                             starosta obce 

 
 

 


