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

dňa 23.04.2018 
 
 
Uznesenie č. 15/2018 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 
program zasadnutia obecného zastupiteľstva v počte 14 bodov 
určuje 
zapisovateľa : Renátu Luptákovú, overovateľov prijatých uznesení a zápisnice : Tibor 
Zúbek, Viera Zúbeková. 
Za uznesenie hlasovali: Michal Sestrenek, Ľudmila Mesiariková, Viera Zúbeková 
a Tibor Zúbek. 
Ľuboš Haring, starosta obce .................... 
 
Uznesenie č. 16/2018 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
b e r i e  n a  v e d o m i e 
kontrolu plnenia uznesení č. 1- 14/2018 prijatých OZ dňa 22.02.2018 a vyjadrenie 
overovateľov zápisnice z rokovania OZ dňa 22.02.2018. 
Za uznesenie hlasovali : Michal Sestrenek, Ľudmila Mesiariková, Viera Zúbeková 
a Tibor Zúbek. 
Ľuboš Haring, starosta obce ................... 
 
Uznesenie č. 17/2018 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie 
oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce Kľak 

k 31.3.2018. 

Za uznesenie hlasovali: Michal Sestrenek, Ľudmila Mesiariková, Viera Zúbeková 
a Tibor Zúbek. 
Ľuboš Haring, starosta obce ...................................... 
 
Uznesenie č. 18/2018 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie 
inventarizáciu majetku obce k 31.12.2017 a vyhotovený inventarizačný zápis k 31.12.2017. 

Za uznesenie hlasovali: Michal Sestrenek, Ľudmila Mesiariková, Viera Zúbeková 
a Tibor Zúbek. 
Ľuboš Haring, starosta obce ...................................... 
 
Uznesenie č. 19/2018 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
určuje 

komisiu pre vykonanie priebehu verejných obstarávaní v roku 2018 v zložení : predseda -

Michal Sestrenek, členovia : Pavel Bista, Tibor Zúbek. 

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



 
Uznesenie č. 20/2018 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku  
schvaľuje 
poskytnutie finančných prostriedkov Obci Župkov na 1. polrok 2018 na deti z obce Kľak 

navštevujúce mimoškolskú činnosť v ZŠ s MŠ Župkov v sume 160,- Eur. 

Za uznesenie hlasovali: Michal Sestrenek, Ľudmila Mesiariková, Viera Zúbeková 
a Tibor Zúbek. 
Ľuboš Haring, starosta obce ........................ 
 
Uznesenie č. 21/2018 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 

zrušenie prevádzkarne zapísanej v obchodnom registri pod označením „Miestny národný výbor 

Kľak“ ako drobná prevádzkareň. Kompetencie a majetok drobných prevádzkarní pri Miestnom 

národnom výbore Kľak prešli na obec Kľak, Kľak č. 9, 966 77 Kľak, IČO 00320722. 

Za uznesenie hlasovali: Michal Sestrenek, Ľudmila Mesiariková, Viera Zúbeková 
a Tibor Zúbek. 
Ľuboš Haring, starosta obce .................... 
 
Uznesenie č. 22/2018 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 

uzatvorenie zámennej zmluvy na základe ktorej : 

- Obec Kľak nadobudne v celosti do vlastníctva z parc.č. CKN 430/2 diel 1 o výmere 208 

m² a z parc.č. CKN 430/3 diel 2 o výmere 7 m², ktorý prechádza do novovytvorenej 

parc.č. CKN 430/8 vyznačená ako ostatná plocha o výmere 215 m², identifikovaná 

geometrickým plánom č. 36635456-1/2018, vyhotovený dňa 10.01.2018, úradne 

overený dňa 05.02.2018, 

- Obec Kľak nadobudne v celosti do vlastníctva parc.č. CKN 430/7 vyznačená ako TTP 

o výmere 67 m², identifikovaná geometrickým plánom č. 36635456-1/2018, 

vyhotovený dňa 10.01.2018, úradne overený dňa 05.02.2018, 

 

- ENEREX Slovakia s.r.o. nadobudne v celosti do vlastníctva z parc. č. EKN 1801/43 

diel 3 o výmere 221 m², ktorý prechádza do novovytvorenej parc.č. CKN 464/3 

vyznačená ako zastavaná plocha o výmere 221 m², identifikovaná geometrickým 

plánom č. 36635456-1/2018, vyhotovený dňa 10.01.2018, úradne overený dňa 

05.02.2018, 

s tým, že medzi účastníkmi Zmluvy nedôjde k finančnému vyrovnaniu, pretože hodnoty 

nehnuteľností sú rovnaké. 
Obecné zastupiteľstvo rozhodlo pri prevode pozemkov uplatniť § 9a ods.8 písm. e) zákona SNR č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení noviel, pretože v danom prípade sú dôvody hodné osobitného 

zreteľa. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je tá skutočnosť, že Obec na nehnuteľnostiach v k.ú. 

Kľak, zamýšľa vybudovanie prístupovej komunikácie vo verejnom záujme. 

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



Uznesenie č. 23/2018 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie  

komunitný plán sociálnych služieb obce Kľak na roky 2018 - 2022 . 

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

Uznesenie č. 24/2018 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie  

plánované aktivity – plán činností na rok 2018. 

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

Uznesenie č. 25/2018 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie  

poskytnutie finančného príspevku vo výške 15.000 € z fondu opráv od Lesov SR š.p., Banská 

Bystrica, OZ Žarnovica na opravu miestnej komunikácie v časti Hudečkovci od hlavnej 

komunikácie III. triedy. 

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

Uznesenie č. 26/2018 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie  

usporiadanie podujatí : zájazd do Detvy dňa 7.7.2018, dňa 30.06..2018 – Kľakovský kotlík 

spojený s MDD. 

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

V Kľaku 24.04.2018 

 

 
                                                                                                  Ľuboš Haring 
                                                                                               starosta obce Kľak 
 

 

Overovatelia :                                                                                            

 

 

Tibor Zúbek             ..............................          

 

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

 


