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

dňa 13.06.2013 
 

 
Uznesenie č. 25/2013 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 
program zasadnutia obecného zastupiteľstva 
určuje 
zapisovateľa : Renátu Luptákovú, overovateľov prijatých uznesení a zápisnice : Beata 
Adamová, Viera Zúbeková. 
Za uznesenie hlasovali: Beata Adamová, Božena Píšová, Viera Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce .................... 

 
 
Uznesenie č. 26/2013 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
b e r i e  n a  v e d o m i e 
kontrolu plnenia uznesení č. 16-24/2013 prijatých OZ dňa 26.04.2013 a vyjadrenie 
overovateľov zápisnice z rokovania OZ dňa 26.04.2013. 
Za uznesenie hlasovali : Beata Adamová, Božena Píšová, Viera Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ................... 
 
 
Uznesenie č. 27/2013 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie 
stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce Kľak za rok 2012. 
Za uznesenie hlasovali : Beata Adamová, Božena Píšová, Viera Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ...................................... 
 
 
Uznesenie č. 28/2013 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie 

správu nezávislého audítora o audite individuálnej účtovnej závierky obce Kľak za rok 2012. 
Za uznesenie hlasovali : Beata Adamová, Božena Píšová, Štefan Muller, Zdena 
Supeková,Viera Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ...................................... 
 
 
Uznesenie č. 29/2013 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje  
záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce Kľak za rok 2012 „bez výhrad“. 
Za uznesenie hlasovali: Beata Adamová, Božena Píšová, Viera Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce .................... 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 30/2013 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku  
schvaľuje 
tvorbu rezervného fondu z prebytku hospodárenia obce za rok 2012 v plnej výške 390,84 € 
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: Beata Adamová, Božena Píšová, Viera Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ........................ 
 
 
Uznesenie č. 31/2013 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie  
výročnú správu obce Kľak a hodnotiacu správu programového rozpočtu obce Kľak za rok 
2012. 
Za uznesenie hlasovali : Beata Adamová, Božena Píšová, Viera Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ....................... 
 
 
Uznesenie č. 32/2013 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie 
plán práce hlavnej kontrolórky obce na 2.polrok 2013. 

Za uznesenie hlasovali : Beata Adamová, Božena Píšová, Viera Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ........................ 
 
 
Uznesenie č. 33/2013 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 
zámenu pozemku katastrálne územie Kľak, novovytvorenej CKN parc.č.425/14 záhrady vo 
výmere 1284 m² odčlenenej geometrickým plánom č. 35300060-23/2013 z EKN parc.č. 
1667/383 TTP, zapísanej v LV č. 1 ako vlastníctvo obce Kľak  do vlastníctva Rudolfa 
Zúbeka, bytom 966 77  Kľak č. 99 
za  
pozemok parc.č. 1667/233 záhrady vo výmere 1283 m², parcela registra E zapísaná na LV č. 
362 ako vlastníctvo Rudolfa Zúbeka, 966 77  Kľak č. 99 do vlastníctva Obce Kľak, 966 77  
Kľak č. 9, IČO 00320722 
s tým, že zmluvné strany si navzájom nič nedoplácajú, 
ako dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods.8 písm.e/ zák.č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení nes.predpisov a čl.VI. ods.9 písm.e/ Zásad hospodárenia s majetkom 
obce Kľak – zámena majetku obce, v zmysle zákona č. 258/2009 Z.z. z dôvodu 
majetkoprávneho vysporiadania pozemku pod pamätníkom SNP – kultúrna pamiatka. 
Za uznesenie hlasovali : Beata Adamová, Božena Píšová, Viera Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ....................... 
 
 
Uznesenie č. 34/2013 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie  

usporiadanie kultúrnych podujatí : akcia 3 v1 – 6.7.2013, Vatra SNP – 28.8.2013 a Memoriál 

Jozefa Zúbeka – 1.9.2013.  
Za uznesenie hlasovali: Beata Adamová, Božena Píšová, Viera Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ....................... 



Uznesenie č. 35/2013 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
doporučuje  

starostovi obce zaslať Alene Zúbekovej oznámenie o vykonaní nápravných opatrení 

súvisiacich s pohybom koní po cudzích nehnuteľnostiach, zaslať žiadosť na SPF v Žiari nad 

Hronom o poskytnutie informácie o vlastníctve resp. prenájme pozemku a povoleniach na 

stavbu hospodárskej budovy. Sťažnosť Valérie Bodnárovej dať preveriť stavebnému úradu. 
Za uznesenie hlasovali: Beata Adamová, Božena Píšová, Viera Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ....................... 

 

 

V Kľaku 14.06.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                  Ľuboš Haring 
                                                                                               starosta obce Kľak 
 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia :                                                                                            

 

 

 

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

 

 

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

 


