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

dňa 25.10.2012 
 
 
 
Uznesenie č. 60/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 
program zasadnutia obecného zastupiteľstva 
určuje 
zapisovateľa : Renátu Luptákovú, overovateľov prijatých uznesení a zápisnice : Viera 
Zúbeková, Božena Píšová. 
Za uznesenie hlasovali : Beata Adamová, Božena Píšová,  Viera Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce .................... 

 
Uznesenie č. 61/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
b e r i e  n a  v e d o m i e 
kontrolu plnenia uznesení č. 44-59/2012 prijatých OZ dňa 07.09.2012 a vyjadrenie 
overovateľov zápisnice z rokovania OZ dňa 07.09.2012. 
Za uznesenie hlasovali : Beata Adamová, Božena Píšová, Viera Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ................... 
 
Uznesenie č. 62/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie  
záznam z vykonanej kontroly hlavného kontrolóra obce za III.štvrťrok 2012. 
Za uznesenie hlasovali : Beata Adamová, Božena Píšová, Viera Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ...................................... 
 
Uznesenie č. 63/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie 

žiadosť o odpredaj obecného pozemku zapísaného na LV obce č. 1 v katastrálnom území 

Kľak : 

- Ondreja Zúbeka, bytom Kľak č. 59, parcela EKN č. 1801/7 /CKN par.č. 442/ ostatná 

plocha o výmere 516 m², z ktorej bude zameraná a odčlenená len časť pozemku 

geodétom, výmere bude upresnená až na základe novovytvoreného geometrického 

plánu. Pri zameraní pozemku geodétom musí byť prítomný zástupca obce. Cena 

pozemku sa určí až po zameraní a určení výmery. Náklady spojené s vyhotovením 

geometrického plánu, kúpnej zmluvy a správneho poplatku na vklad do katastra 

nehnuteľností bude znášať kupujúci. 
Za uznesenie hlasovali : Beata Adamová, Božena Píšová, Viera Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ...................................... 
 
Uznesenie č. 64/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
neschvaľuje 
žiadosť o splátkový kalendár na odkúpenie pozemkov CKN parc.č. 356/26 a parc.č. 356/28 
vo vlastníctve obce Kľak, kat.územie Kľak, LV č. 1. Doporučuje sumu uhradiť jednorázovo pri 
podpise kúpnej zmluvy. 
Za uznesenie hlasovali : Beata Adamová, Božena Píšová,  Viera Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce .................... 



Uznesenie č. 65/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku  
určuje 

ústrednú inventarizačnú komisiu v zložení : predseda – Ľuboš Haring, členovia : Renáta 

Luptáková, Beata Adamová, Božena Píšová     a 

dielčiu inventarizačnú komisiu v zložení : predseda – Beata Adamová, členovia : Renáta 

Luptáková, Božena Píšová 

pre výkon inventarizácie majetku obce k 31.12.2012. 
Za uznesenie hlasovali : Beata Adamová, Božena Píšová, Viera Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ........................ 
 
Uznesenie č. 66/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie 
zoznam neplatičov dane z nehnuteľností, dane za psa a poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady za rok 2012.  
Určuje 
neplatičom zaslať výzvy na uhradenie dĺžnej sumy dane z nehnuteľností, dane za psa 
a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  
Za uznesenie hlasovali : Beata Adamová, Božena Píšová, Viera Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ....................... 
 
Uznesenie č. 67/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie 
vyhodnotenie hodovej zábavy konanej dňa 13.10.2012. 
Za uznesenie hlasovali : Beata Adamová, Božena Píšová, Viera Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ........................ 
 
Uznesenie č. 68/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie  
usporiadanie kultúrneho podujatia k mesiacu úcty starším dňa 27.10.2012 s programom : 
vystúpenie Uja Maťa. 
Za uznesenie hlasovali : Beata Adamová, Božena Píšová,  Viera Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ....................... 
 
Uznesenie č. 69/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie 
plánované aktivity. 
Za uznesenie hlasovali : Beata Adamová, Božena Píšová, Viera Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ....................... 
 

V Kľaku 29.10.2012 

 
                                                                                                  Ľuboš Haring 
                                                                                               starosta obce Kľak 
 

Overovatelia :                                                                                            

 

Viera Zúbeková           ................................                    

 

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


