
Zápisnica 
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva,                

konaného dňa 30.08.2016 
o 15.30 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,  

                 Tíbor Zúbek -  poslanci obecného zastupiteľstva  

 

Neprítomní – ospravedlnení: Anna Prôčková – kontrolórka obce                                                                                   

Občania : - 

 

Program :  

1. Otvorenie zasadnutia a určenie zapisovateľa 

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

3. Schválenie použitia finančných prostriedkov rezervného fondu 

4. Úprava rozpočtu obce Kľak na rok 2016 – rozpočtové opatrenie č. 2 

5. Návrh na uznesenia 

6. Ukončenie zasadnutia OZ 

 

 

1. Otvorenie zasadnutia OZ : mimoriadne 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 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 mimor. zasadnutia  

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

predložený program v počte bodov 6 jednohlasne schválili. Za zapisovateľku zasadnutia 

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

uznesení : Ľudmilu Mesiarikovú a Vieru Zúbekovú. 
 
Uznesenie č. 39/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 
program zasadnutia obecného zastupiteľstva 
určuje 
zapisovateľa : Renátu Luptákovú, overovateľov prijatých uznesení a zápisnice : 
Ľudmila Mesiariková, Viera Zúbeková. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 5 
Za : 5   /proti:0, zdržal sa : 0/ 

 

3. Schválenie použitia prostriedkov rezervného fondu:  predložil starosta obce, ktorý 

informoval poslancov, že obec má v pláne postupne upravovať všetky miestne 

komunikácie, ktoré sú v dezolátnom stave a nie sú asfaltované. V tomto období nie sú 



poskytované žiadne dotácie, ktoré by sa dali využiť na rekonštrukciu a modernizáciu 

miestnych komunikácií. Starosta obce navrhol poslancom OZ v tomto roku vykonať 

rekonštrukciu a modernizáciu miestnej komunikácie EKN parc.č. 1801/19 od rodinného 

domu Jaroslava Hudečeka s.č.13 až po rodinný dom Jozefa Bodnára s.č. 120. Podľa 

predbežnej obhliadky je doporučené vykonať rekonštrukciu miestnej komunikácie 

v celkovej šírke 2, 5m, o hrúbke 6 cm, o dĺžke 193 m, ručné finišovanie, zahĺbenie 

a zhutnenie – celková cena je zhruba 13.000 Eur. Starosta obce navrhol použitie 

rezervného fondu na rekonštrukciu a modernizáciu miestnej komunikácie parc.č. EKN 

1801/19 vo výške 13.000 Eur a na zakúpenie pozemku od Lesy SR š.p. Banská Bystrica 

– vysporiadanie pozemkov pod OcÚ a ZŠ v obci Kľak v sume 2.000 Eur. 

Poslanci sa vyjadrili, že je potrebné v obci vykonať rekonštrukciu miestnych 

komunikácií a jednohlasne schválili použitie rezervného fondu na rekonštrukciu 

miestnej komunikácie EKN parc.č. 1801/19 a prijali uznesenie : 
 
Uznesenie č. 40/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

            schvaľuje 

            použitie rezervného fondu obce na rekonštrukciu, modernizáciu miestnej komunikácie  

            EKN parc.č. 1801/19 v sume 13.000 Eur a na nákup pozemku od Lesy SR š.p. Banská  

            Bystrica v sume 2.000 Eur.  
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 5                        Za : 5                     /proti:0, zdržal sa : 0/ 

 

4. Úprava rozpočtu obce Kľak na rok 2016 – rozpočtové opatrenie č. 2 
Starosta obce požiadal pracovníčku obce o predloženie úpravy rozpočtu obce na rok 

2016 – rozpočtové opatrenie č. 2. Pracovníčka obce informovala poslancov o navrhnutej 

úprave nasledovne :  v časti finančné operácie príjmové z rezervného fondu – 15.000 

Eur, kapitálové výdavky – rekonštrukcia a modernizácia 13.000 Eur, nákup pozemku 

2.000 Eur a presun v bežnom rozpočte medzi príjmovými a výdavkovými položkami.   

Poslanci nemali pripomienky k úprave rozpočtu a jednohlasne prijali uznesenie :  

         
          Uznesenie č. 41/2016 
          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 a úpravou v príjmovej a výdavkovej časti  

           bežného rozpočtu medzi jednotlivými položkami, úpravou príjmovej finančnej operácie  

           a výdavkovej časti kapitálového rozpočtu na základe prijatého rozpočtového opatrenia   

           č. 2/2016 /v prílohe uznesenia/. 
          Všetkých poslancov : 5 
           Prítomných : 5 

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

 

5. Návrh na uznesenie 

             Predložený návrh na uznesenia z rokovania OZ č. 39/2016 – 41/2016  poslanci        

             jednohlasne schválili. 

 

 

 

 



6. Ukončenie zasadnutia :  

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

zasadnutí. Ukončenie zasadnutia o 16.10 hod. 

 

 

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

a ostatný pracovný materiál. 

 

 

    

  Overovatelia zápisnice :      

                                               

     

 

 

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

               

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

                                                                                                                                                                 

                                                                     

 

 

 

 

 

                                                                     

 Ľuboš Haring, starosta obce 


