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

dňa 10.12.2015 
Uznesenie č. 64/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 
program zasadnutia obecného zastupiteľstva v počte 16 bodov 
určuje 
zapisovateľa : Renátu Luptákovú, overovateľov prijatých uznesení a zápisnice : Tibor Zúbek, Miroslava 
Vajdová. 
Za uznesenie hlasovali : Ľudmila Mesiariková, Michal Sestrenek, Miroslava Vajdová, Tibor Zúbek, Viera 
Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce .................... 
 
Uznesenie č. 65/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
b e r i e  n a  v e d o m i e 
kontrolu plnenia uznesení č. 51-63/2015 prijatých OZ dňa 29.10.2015 a vyjadrenie overovateľov 
zápisnice z rokovania OZ dňa 29.10.2015. 
Za uznesenie hlasovali :  Ľudmila Mesiariková, Michal Sestrenek, Miroslava Vajdová, Tibor Zúbek, Viera 
Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ................... 
 
Uznesenie č. 66/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie  
stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu viacročného rozpočtu obce Kľak na roky 2016-2018.  

Za uznesenie hlasovali : Ľudmila Mesiariková, Michal Sestrenek, Miroslava Vajdová, Tibor Zúbek, Viera 
Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ....................... 
 
Uznesenie č. 67/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 
zmenu rozpočtu obce na rok 2015 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, kapitálové príjmy a výdavky na 

základe prijatého rozpočtového opatrenia č.4/2015 /v prílohe uznesenia/. 

Za uznesenie hlasovali : Ľudmila Mesiariková, Michal Sestrenek, Miroslava Vajdová, Tibor Zúbek, Viera 
Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ........................ 
 
Uznesenie č. 68/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
prerokovalo  

návrh VZN obce Kľak č. 2/2015 o nakladaní s KO a DSO na území obce Kľak 

sa uznáša  

na vydaní VZN obce Kľak č.2/2015 o nakladaní s KO a DSO na území obce Kľak 

doporučuje starostovi obce vyvesenie vydaného znenia VZN obce Kľak č. 2/2015 na úradnej tabuli obce 

11.12.2015. 

Za uznesenie hlasovali : Ľudmila Mesiariková, Michal Sestrenek, Miroslava Vajdová, Tibor Zúbek, Viera 
Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce .................... 
 
Uznesenie č. 69/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
prerokovalo  

návrh VZN obce Kľak č. 3/2015 o miestnej dani z nehnuteľnosti na rok 2016 

sa uznáša  

na vydaní VZN obce Kľak č. 3/2015 o miestnej dani z nehnuteľnosti na rok 2016 



doporučuje starostovi obce vyvesenie vydaného znenia VZN obce Kľak č. 3/2015 na úradnej tabuli obce 

11.12.2015. 

Za uznesenie hlasovali : Ľudmila Mesiariková, Michal Sestrenek, Miroslava Vajdová, Tibor Zúbek, Viera 
Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce .................... 
 
Uznesenie č. 70/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku  
prerokovalo  

návrh VZN obce Kľak č. 4/2015 o miestnych daniach na rok 2016 

sa uznáša 

na vydaní VZN obce Kľak č. 4/2015 o miestnych daniach na rok 2016 

doporučuje starostovi obce vyvesenie vydaného znenia VZN obce Kľak č. 4/2015 na úradnej tabuli obce 

11.12.2015. 

Za uznesenie hlasovali : Ľudmila Mesiariková, Michal Sestrenek, Miroslava Vajdová, Tibor Zúbek, Viera 
Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ........................ 
 
Uznesenie č. 71/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
prerokovalo  

návrh VZN obce Kľak č. 5/2015 o podmienkach určovania a vyberania poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na rok 2016 

sa uznáša 

na vydaní VZN obce Kľak č. 5/2015 o podmienkach určovania a vyberania poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady na rok 2016 

doporučuje starostovi obce vyvesenie vydaného znenia VZN obce Kľak č. 5/2015 na úradnej tabuli obce 

11.12.2015. 

Za uznesenie hlasovali : Ľudmila Mesiariková, Michal Sestrenek, Miroslava Vajdová, Tibor Zúbek, Viera 
Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ....................... 
 

Uznesenie č. 72/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
prerokovalo  

návrh VZN obce Kľak č. 6/2015 o určení miest na umiestňovanie volebných plagátov v obci počas kampaní pred 

konaním volieb 

sa uznáša 

na vydaní VZN obce Kľak č. 6/2015 o určení miest na umiestňovanie volebných plagátov v obci počas kampaní 

pred konaním volieb 

doporučuje starostovi obce vyvesenie vydaného znenia VZN obce Kľak č. 6/2015 na úradnej tabuli obce 

11.12.2015. 

Za uznesenie hlasovali : Ľudmila Mesiariková, Michal Sestrenek, Miroslava Vajdová, Tibor Zúbek, Viera 
Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ....................... 
 

Uznesenie č. 73/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
prerokovalo 

návrh viacročného rozpočtu obce Kľak na roky 2016-2018, 

schvaľuje  

rozpočet obce na rok 2016 nasledovne: celkové príjmy – 128.935 €, celkové výdavky – 128.935 €, ako aj 

nasledovné použitie finančných prostriedkov podľa jednotlivých oddielov, skupín tried, položiek a podpoložiek 

tak ako je uvedené v prílohe tohto uznesenia, 

schvaľuje zostavenie a predkladanie rozpočtu obce na roky 2016-2018 bez programovej štruktúry v zmysle 

novely zákona č. 583/2004 Z.z. účinnej od 29.11.2013 /počet obyvateľov do 2000/, 

berie na vedomie rozpočet obce Kľak na roky 2017-2018 v členení podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácii. 

Za uznesenie hlasovali : Ľudmila Mesiariková, Michal Sestrenek, Miroslava Vajdová, Tibor Zúbek, Viera 
Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ....................... 



 

Uznesenie č. 74/2015  
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje   

zrušenie dlhu na miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zomrelých : Jolana 

Zúbeková, Pavol Lalík, naposledy bytom Kľak č. 146. 

Za uznesenie hlasovali: Ľudmila Mesiariková, Michal Sestrenek, Miroslava Vajdová, Tibor Zúbek, Viera 
Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ....................... 
 

Uznesenie č. 75/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie  
informáciu o konaní spomienkového zhromaždenia dňa 24.1.2016.  

Za uznesenie hlasovali : Ľudmila Mesiariková, Michal Sestrenek, Miroslava Vajdová, Tibor Zúbek, Viera 
Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ....................... 
 

Uznesenie č. 76/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie  
plánované aktivity a podujatia.  

Za uznesenie hlasovali : Ľudmila Mesiariková, Michal Sestrenek, Miroslava Vajdová, Tibor Zúbek, Viera 
Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ....................... 
 

Uznesenie č. 77/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje  
odmenu starostovi obce Ľubošovi Haringovi za rok 2015 vo výške 200 €, určuje plat starostu obce za mesiac 

december 2015 vo výške 1.479,-€, 

určuje plat starostu obce od 01.01.2016 vo výške 1.279,- €.  

Za uznesenie hlasovali : Ľudmila Mesiariková, Michal Sestrenek, Miroslava Vajdová, Tibor Zúbek, Viera 
Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ....................... 
 

 

V Kľaku 11.12.2015 

 

 

 

Overovatelia :                                                             

                                

Tibor Zúbek                               

Miroslava Vajdová       

 

 

 

 

            

                                                                                                  Ľuboš Haring 
                                                                                               starosta obce Kľak 


