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

dňa 24.06.2019 
 
Uznesenie č. 19/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 
program zasadnutia obecného zastupiteľstva -  v počte 15 bodov 
určuje 
zapisovateľa : Renátu Luptákovú, overovateľov prijatých uznesení a zápisnice : Paulína 
Zúbeková, Miroslava Vajdová. 
Za uznesenie hlasovali: Ľudmila Mesiariková, Miroslava Vajdová, Michaela Sivoková, Paulína 
Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce .................... 

 
Uznesenie č. 20/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
b e r i e  n a  v e d o m i e 
kontrolu plnenia uznesení č. 12-19/2019 prijatých OZ dňa 18.04.2019 a vyjadrenie 
overovateľov zápisnice z rokovania OZ dňa 18.04.2019. 
Za uznesenie hlasovali :Ľudmila Mesiariková, Miroslava Vajdová, Michaela Sivoková, Paulína 
Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ................... 
 
Uznesenie č. 21/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie 
stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce Kľak za rok 2018. 
Za uznesenie hlasovali :Ľudmila Mesiariková, Miroslava Vajdová, Michaela Sivoková, Paulína 
Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ...................................... 
 
Uznesenie č. 22/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie 

správu nezávislého audítora o audite individuálnej účtovnej závierky obce Kľak za rok 2018. 
Za uznesenie hlasovali :Ľudmila Mesiariková, Miroslava Vajdová, Michaela Sivoková, Paulína 
Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ...................................... 
 
Uznesenie č. 23/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje  

záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce Kľak za rok 2018 „bez výhrad“. 
Za uznesenie hlasovali: Ľudmila Mesiariková, Miroslava Vajdová, Michaela Sivoková, Paulína 
Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce .................... 
 
Uznesenie č. 24/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku  
schvaľuje 
tvorbu rezervného fondu z prebytku hospodárenia obce za rok 2018 v plnej výške 6.988,66 € zistený 

podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písme. a﴿ a b﴿ zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 



Za uznesenie hlasovali: Ľudmila Mesiariková, Miroslava Vajdová, Michaela Sivoková, Paulína 
Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ........................ 
 
Uznesenie č. 25/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie  

výročnú správu obce Kľak za rok 2018. 

Za uznesenie hlasovali : Ľudmila Mesiariková, Miroslava Vajdová, Michaela Sivoková, Paulína 
Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ....................... 
 
Uznesenie č. 26/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie 
správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za 1.štvrťrok 2019. 
Za uznesenie hlasovali :Ľudmila Mesiariková, Miroslava Vajdová, Michaela Sivoková, Paulína 
Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ...................................... 
 
Uznesenie č. 27/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 

A/použitie finančných prostriedkov rezervného fondu obce na vybudovanie vykurovania 
priestorov sály kultúrneho domu vo výške 4.500 €, 
B/ zmenu rozpočtu obce na rok 2019 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, 

v časti príjmové finančné operácie vo výške 4.500 € a kapitálové výdavky vo výške 4.500 €,  na základe 

prijatého rozpočtového opatrenia č.1/2019 /v prílohe uznesenia/. 

Za uznesenie hlasovali :Ľudmila Mesiariková, Miroslava Vajdová, Michaela Sivoková, Paulína 
Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ....................... 
 
Uznesenie č. 28/2019                                  
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 
uzatvorenie zmluvy o poskytovaní služieb-externý manažment projektu v rámci žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok /ŽoNFP/ OPII-2018/7/1-DOP, „Wifi pre Teba“ so spoločnosťou PROROZVOJ 

s.r.o., Dostojevského rad 2550/19, Bratislava a poveruje starostu obce podpísaním zmluvy. 

Za uznesenie hlasovali: Ľudmila Mesiariková, Miroslava Vajdová, Michaela Sivoková, Paulína 
Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ...................... 
 
Uznesenie č. 29/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie 
plánované aktivity a podujatia : Kľakovský kotlík – 06.07.2019, Memoriál Jozefa Zúbeka – 
24.8.2019 a Vatra SNP – 29.08.2019. 
Za uznesenie hlasovali: Ľudmila Mesiariková, Miroslava Vajdová, Michaela Sivoková, Paulína 
Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ....................... 

 

V Kľaku 25.06.2019 

 



 
 
Overovatelia :         

 

                                                                                   

Miroslava Vajdová  

                

Paulína Zúbeková                


