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

konaného dňa 06.12.2018 
 
Uznesenie č. 58/2018 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
určuje 
zapisovateľa : Renátu Luptákovú, overovateľov prijatých uznesení a vyhotovenej zápisnice : Michal 
Sestrenek, Ľudmila Mesiariková. 
Za uznesenie hlasovali : Ľudmila Mesiariková, Michal Sestrenek, Michaela Sivoková, Miroslava 
Vajdová, Paulína Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce .................... 
 
Uznesenie č. 59/2018 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

A.berie na vedomie 

1.výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 

2.vystúpenie novozvoleného starostu 

B.konštatuje že 

1.novozvolený starosta obce Ľuboš Haring zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce 

2.zvolení poslanci obecného zastupiteľstva Ľudmila Mesiariková, Michal Sestrenek, Michaela 

Sivoková, Miroslava Vajdová, Paulína Zúbeková zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného 

zastupiteľstva. 
Za uznesenie hlasovali : Ľudmila Mesiariková, Michal Sestrenek, Michaela Sivoková, Miroslava 
Vajdová, Paulína Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ................... 
 
Uznesenie č. 60/2018 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

schvaľuje   

program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
Za uznesenie hlasovali : Ľudmila Mesiariková, Michal Sestrenek, Michaela Sivoková, Miroslava 
Vajdová, Paulína Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce .................... 
 

Uznesenie č. 61/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

A. zriaďuje 

- komisiu pre ochranu verejného poriadku a všestranných potrieb obyvateľstva 

       a/   volí 

- predsedu komisie : Michal Sestrenek 

- členov komisie z poslancov : Miroslava Vajdová 

- odborníkov z radov obyvateľov obce : Božena Píšová, Rastislav Sivok 

B. zriaďuje 

- komisiu pre oblasť kultúry a športu 

       b/   volí 

- predsedu komisie : Paulína Zúbeková 

- členov komisie z poslancov : Ľudmila Mesiariková 

- odborníkov z radov obyvateľov obce : Viera Zúbeková, Beata Adamová, Zuzana 

Sestrenek 

C. zriaďuje 

- komisiu pre výstavbu a rozvoj  

       c/   volí 

- predsedu komisie : Michaela Sivoková 

- členov komisie z poslancov : Michal Sestrenek 

- odborníkov z radov obyvateľov obce : Pavel Bista, Tibor Zúbek 



Za uznesenie hlasovali : Ľudmila Mesiariková, Michal Sestrenek, Michaela Sivoková, Miroslava 
Vajdová, Paulína Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce .................... 

 

Uznesenie č. 62/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

A. zriaďuje 

- komisiu podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu 

pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov 

       a/   volí 

- predsedu komisie : Miroslava Vajdová 

- členov komisie  : Michal Sestrenek, Ľudmila Mesiariková 
Za uznesenie hlasovali : Ľudmila Mesiariková, Michal Sestrenek, Michaela Sivoková, Miroslava 
Vajdová, Paulína Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce .................... 
 
Uznesenie č. 63/2018 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

poveruje poslanca Michala Sestreneka zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva  

/zástupcu starostu/ v prípadoch podľa § 12 ods.2 prvá veta, ods.3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 

tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
Za uznesenie hlasovali : Ľudmila Mesiariková, Michal Sestrenek, Michaela Sivoková, Miroslava 
Vajdová, Paulína Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce .................... 
 
Uznesenie č. 64/2018 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje  
1.odmenu starostovi obce Ľubošovi Haringovi za rok 2018 vo výške 500 €, určuje plat starostu obce za mesiac 

december 2018 vo výške 2.074,-€, 

2.odmenu hlavnej kontrolórke obce za rok 2018 vo výške 200 €, plat za mesiac 12/2018 bude vo výške 310 €. 

3. odmenu pracovníčke obce za rok 2018 vo výške 200 € a pracovníkovi obce za rok 2018 vo výške 200 €. 

Za uznesenie hlasovali : Ľudmila Mesiariková, Michal Sestrenek, Michaela Sivoková, Miroslava 
Vajdová, Paulína Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ....................... 
 
Uznesenie č. 65/2018 
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 mesačný plat starostu Ľuboša Haringa vo výške 

1.574,- Eur od 01.01.2019. 
Za uznesenie hlasovali : Ľudmila Mesiariková, Michal Sestrenek, Michaela Sivoková, Miroslava 
Vajdová, Paulína Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce .................... 
 
Uznesenie č. 66/2018 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

berie na vedomie   

správu hlavného kontrolóra obce za 3.štvrťrok 2018. 
Za uznesenie hlasovali : Ľudmila Mesiariková, Michal Sestrenek, Michaela Sivoková, Miroslava 
Vajdová, Paulína Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce .................... 
 
Uznesenie č. 67/2018 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

berie na vedomie   

stanovisko hlavného kontrolóra obce k viacročnému rozpočtu obce. 



Za uznesenie hlasovali : Ľudmila Mesiariková, Michal Sestrenek, Michaela Sivoková, Miroslava 
Vajdová, Paulína Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce .................... 
 
Uznesenie č. 68/2018 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

prerokovalo 

návrh viacročného rozpočtu obce Kľak na roky 2019-2021 

schvaľuje rozpočet obce na rok 2019 nasledovne: celkové príjmy – 108.550 €, celkové výdavky – 

108.550 €, ako aj nasledovné použitie finančných prostriedkov podľa jednotlivých oddielov, skupín 

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

berie na vedomie rozpočet obce Kľak na roky 2020-2021 v členení podľa funkčnej a ekonomickej 

klasifikácie, 

schvaľuje zostavenie a predkladanie rozpočtu obce na roky 2019-2021 bez programovej štruktúry 

v zmysle novely zákona č. 583/2004 Z.z. účinnej od 29.11.2013 / počet obyvateľov do 2000/.  
Za uznesenie hlasovali : Ľudmila Mesiariková, Michal Sestrenek Michaela Sivoková, Miroslava Vajdová, 
Paulína Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce .................... 
 
Uznesenie č. 69/2018 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

prerokovalo návrh VZN obce Kľak č. 2/2018 o podmienkach určovania a vyberania poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2019 

sa uznáša na vydaní VZN obce Kľak č. 2/2018 o podmienkach určovania a vyberania poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2019 

ukladá starostovi obce vyvesenie vydaného znenia VZN obce Kľak č. 2/2018 na úradnej tabuli obce. 
Za uznesenie hlasovali : Ľudmila Mesiariková, Michal Sestrenek, Michaela Sivoková, Miroslava 
Vajdová, Paulína Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce .................... 
 
Uznesenie č. 70/2018 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

prerokovalo návrh VZN obce Kľak č. 3/2018 o podmienkach určovania a vyberania dane 

z nehnuteľnosti na rok 2019 

sa uznáša na vydaní VZN obce Kľak č. 3/2018 o podmienkach určovania a vyberania dane 

z nehnuteľnosti na rok 2019 

ukladá starostovi obce vyvesenie vydaného znenia VZN obce Kľak č. 3/2018 na úradnej tabuli obce. 
Za uznesenie hlasovali : Ľudmila Mesiariková, Michal Sestrenek, Michaela Sivoková, Miroslava 
Vajdová, Paulína Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce .................... 
 
Uznesenie č. 71/2018 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku  

prerokovalo návrh VZN obce Kľak č. 4/2018 o miestnych daniach na rok 2019 

sa uznáša na vydaní VZN obce Kľak č. 4/2018 o miestnych daniach na rok 2019 

ukladá starostovi obce vyvesenie vydaného znenia VZN obce Kľak č. 4/2018 na úradnej tabuli obce. 
Za uznesenie hlasovali : Ľudmila Mesiariková, Michal Sestrenek, Michaela Sivoková, Miroslava 
Vajdová, Paulína Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ........................ 
 

Uznesenie č. 72/2018 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie  
usporiadanie pietneho spomienkového zhromaždenia v obci Kľak dňa 20.01.2019. 
Za uznesenie hlasovali : Ľudmila Mesiariková, Michal Sestrenek, Michaela Sivoková, Miroslava 
Vajdová, Paulína Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ....................... 
 



Uznesenie č. 73/2018 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie 

usporiadanie Silvestra v obci Kľak. 
Za uznesenie hlasovali : Ľudmila Mesiariková, Michal Sestrenek, Michaela Sivoková, Miroslava 
Vajdová, Paulína Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ...................... 
 
 
 
 
Overovatelia : 
 
Michal Sestrenek   
Ľudmila Mesiariková 
                                                                                                     


