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

dňa 20.04.2017 
 
 
 
 
Uznesenie č. 14/2017 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 
program zasadnutia obecného zastupiteľstva v počte 13 bodov 
určuje 
zapisovateľa : Renátu Luptákovú, overovateľov prijatých uznesení a zápisnice : 
Miroslava Vajdová, Viera Zúbeková. 
Za uznesenie hlasovali: Michal Sestrenek, Ľudmila Mesiariková, Miroslava Vajdová, 
Viera Zúbeková a Tibor Zúbek. 
Ľuboš Haring, starosta obce .................... 
 
Uznesenie č. 15/2017 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
b e r i e  n a  v e d o m i e 
kontrolu plnenia uznesení č. 1- 13/2017 prijatých OZ dňa 16.02.2017 a vyjadrenie 
overovateľov zápisnice z rokovania OZ dňa 16.02.2017. 
Za uznesenie hlasovali : Michal Sestrenek, Ľudmila Mesiariková, Miroslava Vajdová, 
Viera Zúbeková a Tibor Zúbek. 
Ľuboš Haring, starosta obce ................... 
 
Uznesenie č. 16/2017 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku  
schvaľuje 
poskytnutie finančných prostriedkov Obci Župkov na 1. polrok 2017 na deti z obce Kľak 

navštevujúce mimoškolskú činnosť v ZŠ s MŠ Župkov v sume 200,- Eur. 

Za uznesenie hlasovali: Michal Sestrenek, Ľudmila Mesiariková, Miroslava Vajdová, 
Viera Zúbeková a Tibor Zúbek. 
Ľuboš Haring, starosta obce ........................ 
 
Uznesenie č. 17/2017 
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.1/2017 /v prílohe uznesenia/. 

Za uznesenie hlasovali : Michal Sestrenek, Ľudmila Mesiariková, Miroslava Vajdová, 
Viera Zúbeková a Tibor Zúbek. 
Ľuboš Haring, starosta obce ....................... 
 
 
 



Uznesenie č. 18/2017 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
a/vyhlasuje v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov deň konania voľby kontrolóra obce na deň 22.6.2017- príloha č.1 uznesení  

b/ poveruje pracovníčku obce zverejniť vyhlásenie dňa konania voľby kontrolóra obce na 

úradnej tabuli a spôsobom v obci obvyklým, 

c/ ustanovuje spôsob a podmienky vykonania voľby kontrolóra obce – príloha č.2 uznesení  

Za uznesenie hlasovali : Michal Sestrenek, Ľudmila Mesiariková, Miroslava Vajdová, 
Viera Zúbeková a Tibor Zúbek. 
Ľuboš Haring, starosta obce ....................... 
 
Uznesenie č. 19/2017 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 

vykonať zámenu pozemku kat. územie Kľak, parc. č. 425/1 TTP, zapísanej v LV č. 1 ako 

vlastníctvo obce Kľak, z ktorej bude geometrickým plánom odčlenená novovytvorená parcela 

vo výmere 120 m² do vlastníctva Ondreja Zúbeka, bytom Kľakovská 878/8, Žarnovica 

za  

novovytvorenú parcelu CKN parc.č. 412/6 TTP vo výmere 120 m², ktorá bola GP odňatá od 

parcely EKN č. 1667/300 zapísaná na LV č. 408 ako vlastníctvo Ondreja Zúbeka, bytom 

Kľakovská 878/8, Žarnovica 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 – je majetkoprávne vysporiadanie pozemku pod miestnou komunikáciou vo 

verejnom záujme, 

schvaľuje 

geodétom zamerať a odčleniť novovytvorenú parcelu z pozemku parc.č. 425/1 TTP o výmere 

120 m², ktorá bude predmetom zámeny. 

Za uznesenie hlasovali: Michal Sestrenek, Ľudmila Mesiariková, Miroslava Vajdová, 
Viera Zúbeková a Tibor Zúbek. 
Ľuboš Haring, starosta obce ........................ 
 
Uznesenie č. 20/2017 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie 
a/ oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce Kľak 

k 31.3.2017. 

b/ inventarizačný zápis k 31.12.2016 

Za uznesenie hlasovali: Michal Sestrenek, Ľudmila Mesiariková, Miroslava Vajdová, 
Viera Zúbeková a Tibor Zúbek. 
Ľuboš Haring, starosta obce ...................................... 
Uznesenie č. 21/2017 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
určuje 

komisiu pre vykonanie priebehu verejných obstarávaní v roku 2017 : predseda Michal 

Sestrenek, členovia : Pavel Bista, Tibor Zúbek. 

Za uznesenie hlasovali: Michal Sestrenek, Ľudmila Mesiariková, Miroslava Vajdová, 
Viera Zúbeková a Tibor Zúbek. 
Ľuboš Haring, starosta obce .................... 



 
Uznesenie č. 22/2017 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie  

poskytnutie dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR na revitalizáciu pamätníka SNP 

v obci Kľak. 

Za uznesenie hlasovali : Michal Sestrenek, Ľudmila Mesiariková, Miroslava Vajdová, 
Viera Zúbeková a Tibor Zúbek. 
Ľuboš Haring, starosta obce ....................... 
 

Uznesenie č. 23/2017 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie  

plánované aktivity a podujatia : 30.04.2017 – stavanie mája, 06.05.2017 – zjazd motorkárov pri 

pamätníku SNP, 14.05.2017 – Deň Matiek, 04.06.2017 – MDD, 08.07..2017 – Kľakovský 

kotlík. 

Za uznesenie hlasovali : Michal Sestrenek, Ľudmila Mesiariková, Miroslava Vajdová, 
Viera Zúbeková a Tibor Zúbek. 
Ľuboš Haring, starosta obce ....................... 
 

 

 

V Kľaku 21.04.2017 

 

 

 
 
 
 
 
                                                                                                  Ľuboš Haring 
                                                                                               starosta obce Kľak 
 

 

 

 

 

 

Overovatelia :                                                                                            

 

 

Miroslava Vajdová      

 

Viera Zúbeková        

 

 

 


