
U Z N E S E N I A 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kľak, 

dňa 19.10.2017 
 
Uznesenie č. 40/2017 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 
program zasadnutia obecného zastupiteľstva -  v počte 13 bodov 
určuje 
zapisovateľa : Renátu Luptákovú, overovateľov prijatých uznesení a zápisnice : Ľudmila 
Mesiariková, Michal Sestrenek. 
Za uznesenie hlasovali: Ľudmila Mesiariková, Michal Sestrenek, Tibor Zúbek. 
Ľuboš Haring, starosta obce .................... 

 
Uznesenie č. 41/2017 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
b e r i e  n a  v e d o m i e 
kontrolu plnenia uznesení č. 24-39/2017 prijatých OZ dňa 22.06.2017 a vyjadrenie 
overovateľov zápisnice z rokovania OZ dňa 22.06.2017. 
Za uznesenie hlasovali : Ľudmila Mesiariková, Michal Sestrenek, Tibor Zúbek. 
Ľuboš Haring, starosta obce ................... 
 
Uznesenie č. 42/2017 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie 
návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2.polrok 2017. 
Za uznesenie hlasovali : Ľudmila Mesiariková, Michal Sestrenek, Tibor Zúbek. 
Ľuboš Haring, starosta obce ...................................... 
 
Uznesenie č. 43/2017 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie 
správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za 2.štvrťrok  2017. 
Za uznesenie hlasovali : Ľudmila Mesiariková, Michal Sestrenek, Tibor Zúbek. 
Ľuboš Haring, starosta obce ...................................... 
 
Uznesenie č. 44/2017 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

schvaľuje 

zmenu rozpočtu obce na rok 2017 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, bežné príjmy a bežné výdavky na základe prijatého rozpočtového 

opatrenia č.3/2017 /v prílohe uznesenia/. 
Za uznesenie hlasovali : Ľudmila Mesiariková, Michal Sestrenek, Tibor Zúbek. 
Ľuboš Haring, starosta obce ...................................... 
 
Uznesenie č. 45/2017 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
A/ berie na vedomie informáciu o zverejnení zámeru zámeny pozemkov dňa 2.10.2017, 

B/ schvaľuje zámer spôsobu prevodu majetku obce Kľak zámenou pozemkov  

C/ schvaľuje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov zámenu pozemkov z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa podľa § 9a ods.8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov a čl.VI. ods.9 písm. e/ Zásad hospodárenia s majetkom obce Kľak, ktorým 



je majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod prístupovou komunikáciou vo verejnom 

záujme, pozemok katastrálne územie Kľak, identifikovaný GP č. 12606103-73/2016 zo dňa 2.2.2017 

ako novovytvorená parcela CKN parc.č. 439/4, druh pozemku ostatná plocha, výmera pozemku 108 m², 

ktorá bola odčlenená od parcely EKN parc.č. 1798/2, zapísaná na LV č. 1 vo vlastníctve obce Kľak, 

966 77 Kľak č. 9 
za  

pozemok, katastrálne územie Kľak, ktorý je identifikovaný GP č. 12606103-73/2016 zo dňa 

2.2.2017 ako novovytvorená parcela CKN parc.č. 252/4, druh pozemku ostatná plocha, výmera 

pozemku 341 m² , ktorá bola odčlenená ako diel 1 od parcely CKN parc.č. 252/1, o výmere 254 

m² a diel 2 od parcely CKN parc.č. 253, o výmere 87 m², zapísané na LV č. 461 vo vlastníctve 

Margity Boháčovej, bytom Kľak č. 88 bezodplatne, s tým že zmluvné strany si navzájom 

nič nedoplácajú. 

D/ poveruje starostu obce na uzatvorenie a podpísanie zámennej zmluvy. Náklady na 

vyhotovenie zámennej zmluvy a návrh na vklad vlastníckych práv do katastra nehnuteľností 

bude znášať obec Kľak. 
Za uznesenie hlasovali : Ľudmila Mesiariková, Michal Sestrenek, Tibor Zúbek. 
Ľuboš Haring, starosta obce ...................................... 
 
Uznesenie č. 46/2017 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
určuje  
dielčiu inventarizačnú komisiu v zložení : predseda – Tibor Zúbek, členovia : Miroslava 
Vajdová, Renáta Luptáková a ústrednú inventarizačnú komisiu v zložení : predseda – Ľuboš 
Haring, členovia – Tibor Zúbek, Miroslava Vajdová, Renáta Luptáková. 
Za uznesenie hlasovali : Ľudmila Mesiariková, Michal Sestrenek, Tibor Zúbek. 
Ľuboš Haring, starosta obce ........................ 
 
Uznesenie č. 47/2017 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie 
zoznam neplatičov dane z nehnuteľností a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za 

rok 2017, 

určuje 

neplatičom zaslať výzvy na uhradenie dlžnej sumy dane z nehnuteľnosti a poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady .  

Za uznesenie hlasovali : Ľudmila Mesiariková, Michal Sestrenek, Tibor Zúbek. 
Ľuboš Haring, starosta obce ...................................... 
 
Uznesenie č. 48/2017 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie  
plánované aktivity a podujatia : Mikuláš  a  Vianočné trhy 09.12.2017 o 14.00 hod. 
Za uznesenie hlasovali: Ľudmila Mesiariková, Michal Sestrenek, Tibor Zúbek. 
Ľuboš Haring, starosta obce ....................... 

 

V Kľaku 20.10.2017 
                                                                                                  Ľuboš Haring 
                                                                                               starosta obce Kľak 
 

Overovatelia :                                                                                        

Ľudmila Mesiariková          

Michal Sestrenek                               


