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

dňa 24.10.2014 
 
 
Uznesenie č. 49/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 
program zasadnutia obecného zastupiteľstva 
určuje 
zapisovateľa : Renátu Luptákovú, overovateľov prijatých uznesení a zápisnice : Božena 
Píšová, Beata Adamová. 
Za uznesenie hlasovali: Beata Adamová, Božena Píšová,Zdenka Supeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce .................... 

 
Uznesenie č. 50/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
b e r i e  n a  v e d o m i e 
kontrolu plnenia uznesení č. 37-48/2014 prijatých OZ dňa 10.09.2014 a vyjadrenie 
overovateľov zápisnice z rokovania OZ dňa 10.09.2014. 
Za uznesenie hlasovali : Beata Adamová,Božena Píšová,Zdenka Supeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ................... 
 
Uznesenie č. 51/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 
povodňový plán záchranných prác obce Kľak. 
Za uznesenie hlasovali : Beata Adamová,Božena Píšová,Zdenka Supeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ...................................... 
 
Uznesenie č. 52/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 
program odpadového hospodárstva obce Kľak. 

Za uznesenie hlasovali : Beata Adamová,Božena Píšová,Zdenka Supeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ........................ 
 
Uznesenie č. 53/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie 
zásady verejného obstarávania pre zadávanie podlimitných zákaziek. 

Za uznesenie hlasovali : Beata Adamová,Božena Píšová,Zdenka Supeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ...................................... 
 
Uznesenie č. 54/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
určuje 
dielčiu inventarizačnú komisiu v zložení : predseda – Božena Píšová, členovia – Beata 
Adamová, Renáta Luptáková a ústrednú inventarizačnú komisiu v zložení : predseda – 
Ľuboš Haring, členovia : Beata Adamová, Božena Píšová, Renáta Luptáková pre vykonanie 
inventarizácie majetku obce /pohľadávok, záväzkov/ k 31.12.2014. 
Za uznesenie hlasovali: Beata Adamová,Božena Píšová,Zdenka Supeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce .................... 
 



Uznesenie č. 55/2014 
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 2014.  
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,Zdenka Supeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ........................ 
 
Uznesenie č. 56/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie  
zhodnotenie podujatí v obci, plánované podujatie – Mikuláš pre deti obce a vykonané aktivity 
v obci. 
Za uznesenie hlasovali : Beata Adamová,Božena Píšová,Zdenka Supeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ....................... 
 
 

V Kľaku 27.10.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                  Ľuboš Haring 
                                                                                               starosta obce Kľak 
 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia :                                                                                            

 

 

 

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

 

 

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

 

 

 

 


