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

dňa 07.12.2012 
 
 
 
Uznesenie č. 70/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 
program zasadnutia obecného zastupiteľstva 
určuje 
zapisovateľa : Renátu Luptákovú, overovateľov prijatých uznesení a zápisnice : Beata 
Adamová, Božena Píšová. 
Za uznesenie hlasovali : Beata Adamová, Božena Píšová,  Viera Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce .................... 

 
Uznesenie č. 71/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
b e r i e  n a  v e d o m i e 
kontrolu plnenia uznesení č. 60-69/2012 prijatých OZ dňa 25.10.2012 a vyjadrenie 
overovateľov zápisnice z rokovania OZ dňa 25.10.2012. 
Za uznesenie hlasovali : Beata Adamová, Božena Píšová, Viera Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ................... 
 
Uznesenie č. 72/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
ruší 
uznesenie č. 63/2012 prijaté na zasadnutí OZ dňa 25.10.2012. 
Za uznesenie hlasovali : Beata Adamová, Božena Píšová, Viera Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ...................................... 
 
Uznesenie č. 73/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
prerokovalo 

návrh VZN obce Kľak č. 2/2012  o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným 

odpadom na území obce Kľak 

sa uznáša 

na vydaní VZN obce Kľak č. 2/2012  o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným 

stavebným odpadom na území obce Kľak 

ukladá 

starostovi obce vyvesenie vydaného znenia VZN obce Kľak č. 2/2012  na úradnej tabuli obce 

10.12.2012. 
Za uznesenie hlasovali : Beata Adamová, Božena Píšová, Viera Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ...................................... 
 
Uznesenie č. 74/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

prerokovalo  

návrh VZN obce Kľak č. 3/2012 o miestnej dani z nehnuteľnosti na rok 2013 

sa uznáša  

na vydaní VZN obce Kľak č. 3/2012 o miestnej dani z nehnuteľnosti na rok 2013 

 

 



ukladá 

starostovi obce vyvesenie vydaného znenia VZN obce Kľak č. 3/2012 na úradnej tabuli obce 

10.12.2012. 
Za uznesenie hlasovali : Beata Adamová, Božena Píšová,  Viera Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce .................... 
 
Uznesenie č. 75/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku  

prerokovalo  

návrh VZN obce Kľak č. 4/2012 o miestnych daniach na rok 2013 

sa uznáša 

na vydaní VZN obce Kľak č. 4/2012 o miestnych daniach na rok 2013 

ukladá  

starostovi obce vyvesenie vydaného znenia VZN obce Kľak č. 4/2012 na úradnej tabuli obce 

10.12.2012. 
Za uznesenie hlasovali : Beata Adamová, Božena Píšová, Viera Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ........................ 
 
Uznesenie č. 76/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

prerokovalo  

návrh VZN obce Kľak č. 5/2012 o podmienkach určovania a vyberania poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2013 

sa uznáša 

na vydaní VZN obce Kľak č. 5/2012 o podmienkach určovania a vyberania poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2013 

ukladá  

starostovi obce vyvesenie vydaného znenia VZN obce Kľak č. 5/2012 na úradnej tabuli obce 

10.12.2012. 
Za uznesenie hlasovali : Beata Adamová, Božena Píšová, Viera Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ....................... 
 
Uznesenie č. 77/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 

smernicu č. 1/2012 o finančnej kontrole a vnútornom audite. 
Za uznesenie hlasovali : Beata Adamová, Božena Píšová, Viera Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ........................ 
 
Uznesenie č. 78/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje  

prevod a použitie finančných prostriedkov v roku 2012 v sume 2.140,- € z rezervného fondu 

obce na nákup pluhu na traktor. 
Za uznesenie hlasovali : Beata Adamová, Božena Píšová,  Viera Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ....................... 
 
Uznesenie č. 79/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 

zmenu programového rozpočtu obce na rok 2012 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, finančné operácie, kapitálové výdavky na základe 

prijatého rozpočtového opatrenia nasledovne : 

- bežné príjmy 74.214 € 

- bežné výdavky 79.914 € 

- kapitálové príjmy 396 € 

- kapitálové výdavky 4.580 € 

- finančné operácie príjmové  9.884 € 
Za uznesenie hlasovali : Beata Adamová, Božena Píšová, Viera Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ....................... 
 
Uznesenie č. 80/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie  

stanovisko hlavného kontrolóra obce k programového rozpočtu obce Kľak na roky 2013-

2015.  
Za uznesenie hlasovali : Beata Adamová, Božena Píšová,  Viera Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ....................... 

 
Uznesenie č. 81/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje  

rozpočet obce na rok 2013 nasledovne: bežné príjmy – 76.750 €, bežné výdavky – 76.750 € 

ako aj nasledovné použitie finančných prostriedkov podľa jednotlivých oddielov, skupín tried, 

položiek a podpoložiek tak ako je uvedené v prílohe tohto uznesenia 

programový rozpočet na roky 2013-2015, ktorý je totožný s finančným rozpočtom a je 

rozpracovaný do 5 programov, obsahuje predpokladaný rozpočet na roky 2014 a 2015, ktorý 

je informatívny, nie záväzný. Programy sa členia : identifikácia programu, realizátor 

programu, rozpočet v eurách. Programový rozpočet je prílohou uznesenia. 
Za uznesenie hlasovali : Beata Adamová, Božena Píšová,  Viera Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ....................... 

 
Uznesenie č. 82/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie  

usporiadanie Silvestra 2012 v obci Kľak.  
Za uznesenie hlasovali : Beata Adamová, Božena Píšová,  Viera Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ....................... 

 
Uznesenie č. 83/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie  

informáciu o spomienkovom zhromaždení, ktoré sa uskutoční 20.1.2013.  
Za uznesenie hlasovali : Beata Adamová, Božena Píšová,  Viera Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ....................... 
 
Uznesenie č. 84/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie  

aktivity obce.  
Za uznesenie hlasovali : Beata Adamová, Božena Píšová,  Viera Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ....................... 
 

 



Uznesenie č. 85/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
vyhlasuje  

verejnú finančnú zbierku na pomoc rodine Vajdovej pre syna Mirka, Kľak č. 27, financie sa 

budú zbierať v hotovosti na Obecnom úrade v Kľaku, zbierka potrvá do 28.2.2013.  
Za uznesenie hlasovali : Beata Adamová, Božena Píšová,  Viera Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ....................... 

 
Uznesenie č. 86/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje   

uzatvoriť zmluvu o spolupráci s ENVI-PAK, a.s., Galvaniho 7/B, Bratislava na podporu 

prevádzky integrovaných systémov separovaného zberu komunálnych odpadov v riadiacej 

pôsobnosti samosprávneho celku, prostrecníctvom ktorých sa na území realizuje zber 

odpadov z obalov od spotrebiteľa.  
Za uznesenie hlasovali : Beata Adamová, Božena Píšová,  Viera Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ....................... 

 

V Kľaku 10.12.2012 

 

 

 

 
                                                                                                  Ľuboš Haring 
                                                                                               starosta obce Kľak 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia :                                                                                            

 

Beata Adamová           ................................                    

 

Božena Píšová             ................................                   


