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

dňa 16.09.2020 
 
Uznesenie č. 34/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 
program zasadnutia obecného zastupiteľstva -  v počte 12 bodov 
určuje 
zapisovateľa : Renátu Luptákovú, návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice zo zasadnutia 
OZ : Michal Sestrenek, Ľudmila Mesiariková. 
Za uznesenie hlasovali: Michal Sestrenek, Michaela Sivoková, Ľudmila Mesiariková, Miroslava 
Vajdová, Paulína Zúbeková.. 
Ľuboš Haring, starosta obce .................... 

 
Uznesenie č. 35/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
b e r i e  n a  v e d o m i e 
kontrolu plnenia uznesení č. 21-33/2020 prijatých OZ dňa 16.06.2020 a vyjadrenie 
overovateľov zápisnice z rokovania OZ dňa 16.06.2020. 
Za uznesenie hlasovali: Michal Sestrenek, Michaela Sivoková, Ľudmila Mesiariková, Miroslava 
Vajdová, Paulína Zúbeková.. 
Ľuboš Haring, starosta obce ................... 
 
Uznesenie č. 36/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2.polrok 2020. 
Za uznesenie hlasovali: Michal Sestrenek, Michaela Sivoková, Ľudmila Mesiariková, Miroslava 
Vajdová, Paulína Zúbeková.. 
Ľuboš Haring, starosta obce ...................................... 
 
Uznesenie č. 37/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie 
správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za 2.štvrťrok  2020. 
Za uznesenie hlasovali: Michal Sestrenek, Michaela Sivoková, Ľudmila Mesiariková, Miroslava 
Vajdová, Paulína Zúbeková.. 
Ľuboš Haring, starosta obce ...................................... 
 
Uznesenie č. 38/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
prerokovalo návrh VZN obce Kľak č. 1/2020 zásady nakladania a hospodárenia s majetkom obce, 

sa uznáša na vydaní VZN obce Kľak č. 1/2020 zásady nakladania a hospodárenia s majetkom obce 

ukladá starostovi obce vyvesenie vydaného znenia VZN obce Kľak č. 1/2020 na úradnej tabuli obce.. 
Za uznesenie hlasovali: Michal Sestrenek, Michaela Sivoková, Ľudmila Mesiariková, Miroslava 
Vajdová, Paulína Zúbeková.. 
Ľuboš Haring, starosta obce ...................................... 
 
Uznesenie č. 39/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

berie na vedomie  

žiadosť pána Ľubomíra Zúbeka, bytom Škultétyho 12, Veľký Krtíš 

 



súhlasí 

so zámerom výstavby v katastrálnom území obce Kľak na pozemku EKN parc.č. 1576/7, ktorý 

bude v zmysle vypracovaného geometrického plánu rozčlenený na parcely CKN č. 416/2, 

416/3, 448/4, 448/5. 
Za uznesenie hlasovali: Michal Sestrenek, Michaela Sivoková, Ľudmila Mesiariková, Miroslava 
Vajdová, Paulína Zúbeková.. 
Ľuboš Haring, starosta obce ...................................... 
 
Uznesenie č. 40/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 
zámer v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov previesť – predať nehnuteľný majetok obce, časť o výmere 
78 m² z pozemkov, ktoré sú zapísané v katastri nehnuteľností pre katastrálne územie Kľak 
v liste vlastníctva č. 1, v registri „E“ parciel evidovaných na katastrálnej mape ako parc.č. 
1801/4, druh pozemku ostatná plocha o výmere 1895 m², parc. č. 1801/5, druh pozemku 
ostatná plocha, o výmere 262 m²  žiadateľke pani Zuzane Štefankovej, trvale bytom Slobody 
23, Žarnovica, podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov, t.j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa za účelom 
zabezpečenia prístupu k nehnuteľnosti a usporiadania hraníc pozemku, ktorý je vo výlučnom 
vlastníctve žiadateľky. 
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že ide o predaj časti susediaceho pozemku 
nachádzajúceho sa medzi miestnou komunikáciou a nehnuteľnosťou, ktorá je vo výlučnom 
vlastníctve žiadateľky za účelom zabezpečenia prístupu k predmetnej nehnuteľnosti. 
O prevode – predaji predmetného nehnuteľného majetku obce rozhodne obecné 
zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov na riadnom zasadnutí OZ po 
zverejnení zámeru predať tento majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa najmenej 
na 15 dní pred schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom na úradnej tabuli obce a na 
webovej stránke obce, pričom zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby, 
doporučuje 
vytýčiť hranice pozemku v zmysle vypracovaného geometrického plánu, 
vyzýva 
žiadateľku na vyčistenie obecného pozemku a jeho uvedenie do pôvodného stavu. 
Za uznesenie hlasovali: Michal Sestrenek, Michaela Sivoková, Ľudmila Mesiariková, Miroslava 
Vajdová, Paulína Zúbeková.. 
Ľuboš Haring, starosta obce ....................... 
 

 

V Kľaku 17.09.2020 

 

 

 

 
 

 

Overovatelia :     

 

                                                                                    

Michal Sestrenek                 

     

Ľudmila Mesiariková      

 

 

 


