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

dňa 09.05.2014 
Uznesenie č. 14/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 
program zasadnutia obecného zastupiteľstva 
určuje 
zapisovateľa : Renátu Luptákovú, overovateľov prijatých uznesení a zápisnice : Zdenka 
Supeková, Božena Píšová. 
Za uznesenie hlasovali: Beata Adamová, Božena Píšová, Štefan Müller, Zdenka Supeková, 
Viera Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce .................... 

 
Uznesenie č. 15/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
b e r i e  n a  v e d o m i e 
kontrolu plnenia uznesení č. 1-13/2014 prijatých OZ dňa 21.02.2014 a vyjadrenie 
overovateľov zápisnice z rokovania OZ dňa 21.02.2014. 
Za uznesenie hlasovali : Beata Adamová, Božena Píšová, Štefan Müller, Zdenka Supeková, 
Viera Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ................... 
 
Uznesenie č. 16/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie  

záznam hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly za 1.štvrťrok 2014.  
Za uznesenie hlasovali: Beata Adamová, Božena Píšová, Štefan Müller, Zdenka Supeková, 
Viera Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ....................... 
 
Uznesenie č. 17/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

schvaľuje  

zmenu rozpočtu obce na rok 2014 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 rozpočtových prostriedkov v príjmovej a výdavkovej časti 

bežného rozpočtu pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky a kapitálové príjmy 

a výdavky na základe prijatého rozpočtového opatrenia nasledovne : 

- bežné príjmy  80.350 € 

- bežné výdavky  80.350 € 

- kapitálové príjmy  385 € 

- kapitálové výdavky  385 € 
Za uznesenie hlasovali: Beata Adamová, Božena Píšová, Štefan Müller, Zdenka Supeková, 
Viera Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce .................... 
 
Uznesenie č. 18/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
určuje 
v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch 
starostom obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom 
obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat starostu 



vo výške 1.228,-€ /982,- € + 25 % zvýšenie 246,- €/ s platnosťou od 1.6.2014 na úväzok 0,8 

– týž. 30 h. Doporučuje doplatenie mzdy podľa stanovenej priem.mesačnej mzdy v hospod. 

SR za rok 2013 od 1.1.2014. 
Za uznesenie hlasovali : Beata Adamová, Božena Píšová, Štefan Müller, Zdenka Supeková, 
Viera Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ....................... 
 
Uznesenie č. 19/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie 

výmenu okien na budove kultúrneho domu a doporučuje do najbližšieho zasadnutia OZ dať 

vypracovať cenové ponuky aj pre alternatívu : menšie okenné výplne, domurovanie častí v 

stene. 
Za uznesenie hlasovali : Beata Adamová, Božena Píšová, Štefan Müller,Zdenka Supeková, 
Viera Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ...................................... 
 
Uznesenie č. 20/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
doporučuje 
do najbližšieho zasadnutia OZ pripraviť návrhy členov aj z radu občanov, ktorí sú znalí 
v odbore stavebníctva. 
Za uznesenie hlasovali : Beata Adamová, Božena Píšová, Štefan Müller,Zdenka Supeková, 
Viera Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ...................................... 
 
Uznesenie č. 21/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie 

žiadosť Ing. Jozefa Farkaša a Róberta Ollého, obaja bytom Senec a schvaľuje spevnenie 

plochy na pozemku EKN parc.č. 1801/23, ostatné plochy o výmere 124 m² vo vlastníctve 

obce Kľak zapísaného na LV č.1 s dodržaním nasledovných podmienok : spevnenie bude 

vykonané na vlastné náklady žiadateľov, plocha aj po spevnení ostane prejazdná a prístupná 

pre ostatných občanov, Stredosl.vodáren.prevádzk.spoločnosť, Lesy SR š.p. B. Bystrica, pri 

zabezpečení zimnej údržby obcou obvyklým spôsobom v prípade poškodenia upraveného 

povrchu, budú žiadatelia bez nároku náhrady spôsobenej škody. 
Za uznesenie hlasovali : Beata Adamová, Božena Píšová, Štefan Müller, Zdenka Supeková, 
Viera Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ........................ 
 
Uznesenie č. 22/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku  

berie na vedomie  

usporiadanie dňa Matiek 18.05.2014 o 14.00 hod. a usporiadanie MDD dňa 01.06.2014 

o 14.00 hod. 
Za uznesenie hlasovali: Beata Adamová, Božena Píšová, Štefan Müller, Zdenka Supeková, 
Viera Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ........................ 

V Kľaku 12.05.2014                                                                                 Ľuboš Haring 
                                                                                                              starosta obce Kľak 
 

Overovatelia :      Zdenka  Supeková          ................................                    

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


