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

dňa 12.09.2019 
 
Uznesenie č. 30/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 
program zasadnutia obecného zastupiteľstva -  v počte 10 bodov 
určuje 
zapisovateľa : Renátu Luptákovú, overovateľov prijatých uznesení a zápisnice : Michal 
Sestrenek, Michaela Sivoková. 
Za uznesenie hlasovali: Michal Sestrenek, Michaela Sivoková, Ľudmila Mesiariková, Paulína 
Zúbeková.. 
Ľuboš Haring, starosta obce .................... 

 
Uznesenie č. 31/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
b e r i e  n a  v e d o m i e 
kontrolu plnenia uznesení č. 19-29/2019 prijatých OZ dňa 24.06.2019 a vyjadrenie 
overovateľov zápisnice z rokovania OZ dňa 24.06.2019. 
Za uznesenie hlasovali : Michal Sestrenek, Michaela Sivoková, Ľudmila Mesiariková, Paulína 
Zúbeková.. 
Ľuboš Haring, starosta obce ................... 
 
Uznesenie č. 32/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie 
návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2.polrok 2019. 
Za uznesenie hlasovali : Michal Sestrenek, Michaela Sivoková, Ľudmila Mesiariková, Paulína 
Zúbeková.. 
Ľuboš Haring, starosta obce ...................................... 
 
Uznesenie č. 33/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie 
správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za 2.štvrťrok  2019. 
Za uznesenie hlasovali : Michal Sestrenek, Michaela Sivoková, Ľudmila Mesiariková, Paulína 
Zúbeková.. 
Ľuboš Haring, starosta obce ...................................... 
 
Uznesenie č. 34/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

schvaľuje  

v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení nesk. predpisov zriadiť na pozemky vo vlastníctve obce Kľak, ktoré sú zapísané 

v katastri nehnuteľností pre katastrálne územie Kľak, v LV č. 1, v registri E parciel 

evidovaných ako parc. č. 1801/17, druh - ostatná plocha o výmere 673 m², parc.č. 1801/32, druh  

ostatná plocha o výmere 235 m², parc.č. 1801/37, druh - ostatná plocha o výmere 3515 m². 

Vecné bremeno bude spočívať v práve vstupu pešo, osobnými a nákladnými motorovými 

vozidlami, ako aj právo umiestnenia, uloženia, prevádzkovania údržby a opráv inžinierskych 

sietí – elektrického vedenia, plynovodu, vodovodu v rozsahu geometrického plánu číslo G1 – 

183/2019, ktorý vypracovala Ing. Iveta Lörincziová zo dňa 30.04.2019, úradne bol overený 

Okresným úradom Žarnovica, katastrálny odbor dňa 29.05.2019. 



Vecné bremeno bude zriadené v prospech vlastníka nehnuteľností – pozemku, ktorý je zapísaný 

v katastri nehnuteľností pre katastrálne územie Kľak, v LV č. 563 – pozemok C KN parc.č. 

417/3, druh - trvalý trávny porast o výmere 3172 m² t.j. Mgr. Ingrid Karas rod. Zúbeková, trvale 

bytom Janka Alexyho 3355/13, 841 01 Bratislava. Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú 

a to bezodplatne. Všetky náklady spojené so zriadením vecného bremena a so zápisom do 

katastra nehnuteľností budú znášať oprávnení z vecného bremena. 

Poveruje starostu obce podpísaním Zmluvy o zriadení vecného bremena podľa schvaľovacej 

časti uznesenia. 
Za uznesenie hlasovali : Michal Sestrenek, Michaela Sivoková, Ľudmila Mesiariková, Paulína 
Zúbeková.. 
Ľuboš Haring, starosta obce ...................................... 
 
 
Uznesenie č. 35/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie  
aktivity : 

- správu o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb obce Kľak za rok 2018 
- plánované aktivity 
- podujatia : Hodová zábava – kačacie hody a mesiac úcty k starším dňa 12.10.2019. 

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

 

V Kľaku 13.09.2019 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Overovatelia :     

 

                                                                                    

Michal Sestrenek       

     

Michaela Sivoková           

 

 


