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

dňa 10.09.2014 
 
 
Uznesenie č. 37/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 
program zasadnutia obecného zastupiteľstva 
určuje 
zapisovateľa : Renátu Luptákovú, overovateľov prijatých uznesení a zápisnice : Zdenka 
Supeková, Viera Zúbeková. 
Za uznesenie hlasovali: Beata Adamová, Božena Píšová,Zdenka Supeková,Viera Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce .................... 

 
Uznesenie č. 38/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
b e r i e  n a  v e d o m i e 
kontrolu plnenia uznesení č. 23-36/2014 prijatých OZ dňa 13.06.2014 a vyjadrenie 
overovateľov zápisnice z rokovania OZ dňa 13.06.2014. 
Za uznesenie hlasovali :Beata Adamová,Božena Píšová,Zdenka Supeklová,Viera Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ................... 
 
Uznesenie č. 39/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie 
záznam z vykonanej kontroly hlavného kontrolóra obce za 2.štvrťrok 2014. 
Za uznesenie hlasovali :Beata Adamová,Božena Píšová,Zdenka Supeková,Viera Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ...................................... 
 
Uznesenie č. 40/2014 
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 v príjmovej a výdavkovej časti bežného rozpočtu medzi jednotlivými položkami, navýšením 

príjmovej a výdavkovej časti, kapitálové príjmy a výdavky na základe prijatého rozpočtového 

opatrenia nasledovne : 
- bežné príjmy       84.430 € 

- bežné výdavky    84.430 € 

- kapitálové príjmy    335 € 

- kapitálové výdavky 335 € 

Za uznesenie hlasovali : Beata Adamová,Božena Píšová,Zdenka Supeková,Viera Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ........................ 
 
Uznesenie č. 41/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 
VZN obce Kľak č. 1/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 

miestach a trhový poriadok v obci Kľak. 

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



Uznesenie č. 42/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje  
plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kľak na roky 2014 – 2020. 
Za uznesenie hlasovali: Beata Adamová,Božena Píšová,Zdenka Supeková, Viera Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce .................... 
 
Uznesenie č. 43/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku  
berie na vedomie 
sťažnosť pána Stanislava Adamova a doporučuje zaslať list s informáciou o oprave 
poškodeného svietnika v miestnom cintoríne v Kľaku. 
Za uznesenie hlasovali: Beata Adamová,Božena Píšová,Zdenka Supeková, Viera Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ........................ 
 
Uznesenie č. 44/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie  
žiadosť občianky Margity Boháčovej a doporučuje zaslať odpoveď, v ktorej budú uvedené 
prijaté uznesenia  a ich celé znenia týkajúce sa vybudovania komunikácie pri rodinnom dome 
súp.číslo 88. 
Za uznesenie hlasovali : Beata Adamová,Božena Píšová,Zdenka Supeková,Viera Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ....................... 
 
Uznesenie č. 45/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 
zmluvu o zriadení vecného bremena s MUDr. Jurajom Fillom, bytom Záhumenná 328/4, 851 
10 Bratislava a manželkou MUDr. Evou Fillovou, bytom Gorkého 8, 811 01 Bratislava, ktorá 
spočíva v práve uloženia a prevádzkovania podzemnej prípojky /elektrický kábel a stĺp/ na 
pozemku CKN parc.č. 464, pôvodná EKN parc.č. 1801/43, druh pozemku ostatné plochy 
o výmere 1283 m2, ktorá je vybudovaná pre rekreačnú chatu na CKN parc.č. 426/2 
v kat.území Kľak a to podľa zamerania vyznačeného v geometrickom pláne.  
Za uznesenie hlasovali : Beata Adamová,Božena Píšová,Zdenka Supeková,Viera Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ....................... 
 
Uznesenie č. 46/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie  
informáciu o prebiehajúcej výmene okien na budove kultúrneho domu.  
Za uznesenie hlasovali: Beata Adamová,Božena Píšová,Zdenka Supeková, Viera Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ....................... 
 
Uznesenie č. 47/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie  
plánované aktivity  a podujatia – hodová zábava spojená s kačacími hodami a mesiacom 
úcty k starším dňa 18.10.2014. 
Za uznesenie hlasovali: Beata Adamová,Božena Píšová,Zdenka Supeková, Viera Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ....................... 
 

 
 
 
 



Uznesenie č. 48/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
doporučuje  
zaslať list na Coop Jednota s.d. Žarnovica k vyjadreniu zmene otváracích hodín a 
k zásobovaniu tovarom miestnej predajne potravín v Kľaku.  
Za uznesenie hlasovali: Beata Adamová,Božena Píšová,Zdenka Supeková, Viera Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ....................... 
 

V Kľaku 12.09.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                  Ľuboš Haring 
                                                                                               starosta obce Kľak 
 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia :                                                                                            

 

 

 

Zdenka Supeková              ................................                    

 

 

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

 

 

 


