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

dňa 25.10.2018 
 
Uznesenie č. 51/2018 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 
program zasadnutia obecného zastupiteľstva -  v počte 10 bodov 
určuje 
zapisovateľa : Renátu Luptákovú, overovateľov prijatých uznesení a zápisnice : Viera 
Zúbeková, Michal Sestrenek. 
Za uznesenie hlasovali: Ľudmila Mesiariková, Michal Sestrenek, Miroslava Vajdová, Viera 
Zúbeková, Tibor Zúbek. 
Ľuboš Haring, starosta obce .................... 

 
Uznesenie č. 52/2018 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
b e r i e  n a  v e d o m i e 
kontrolu plnenia uznesení č. 42-50/2018 prijatých OZ dňa 13.09.2018 a vyjadrenie 
overovateľov zápisnice z rokovania OZ dňa 13.09.2018. 
Za uznesenie hlasovali : Ľudmila Mesiariková, Michal Sestrenek, Miroslava Vajdová, Viera 
Zúbeková, Tibor Zúbek. 
Ľuboš Haring, starosta obce ................... 
 
Uznesenie č. 53/2018 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
určuje  
dielčiu inventarizačnú komisiu v zložení : predseda – Miroslava Vajdová, členovia : Michal 
Sestrenek, Renáta Luptáková a ústrednú inventarizačnú komisiu v zložení : predseda – Ľuboš 
Haring, členovia – Michal Sestrenek, Miroslava Vajdová, Renáta Luptáková. 
Za uznesenie hlasovali : Ľudmila Mesiariková, Michal Sestrenek, Miroslava Vajdová, Viera 
Zúbeková, Tibor Zúbek. 
Ľuboš Haring, starosta obce ...................................... 
 
Uznesenie č. 54/2018 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie 
zoznam neplatičov dane z nehnuteľností a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za 

rok 2018, 

určuje 

neplatičom zaslať výzvy na uhradenie dlžnej sumy dane z nehnuteľnosti a poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady .  

Za uznesenie hlasovali : Ľudmila Mesiariková, Michal Sestrenek, Miroslava Vajdová, Viera 
Zúbeková, Tibor Zúbek. 
Ľuboš Haring, starosta obce ...................................... 
 
Uznesenie č. 55/2018 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

schvaľuje 
odpredaj nehnuteľnosti v k. ú. Kľak „dielu 1“ o výmere 62 m2, odčlenený z parc. č. EKN 1801/41 

vyznačená ako ostatná plocha o výmere 11032 m2, ktorý prechádza do novovytvorenej parc. č. CKN 

455/3 vyznačená ako ostatná plocha o výmere 62 m2, identifikovaná geometrickým plánom č. 

36 669 105-16/2018, vyhotovený dňa 26.06.2018, úradne overený Ing. Monikou Žňavovou dňa 



09.07.2018, číslo: 268/2018, žiadateľovi Ondrejovi Zúbekovi, rod. Zúbek, nar. 15.02.1995, bytom Kľak 

59, za kúpnu cenu 166,16 € (2,68 Eur/m2 x 62 m2). 

 

Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že v danom prípade sú dôvody hodné osobitného zreteľa, ktoré 

spočívajú v tej skutočnosti, že cez predmetnú nehnuteľnosť má žiadateľ Ondrej Zúbek zabezpečený 

prístup k nehnuteľnosti, ktorá je v jeho výlučnom vlastníctve a to k parc. č. CKN 162, na ktorej bude 

realizovať výstavbu rodinného domu. 

 

Odpredaj nehnuteľnosti bol schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov s tým, že obecné zastupiteľstvo 

rozhodlo podľa § 9a ods. 8 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

s poukazom na dôvod hodný osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tej skutočnosti, že cez novovytvorenú 

parc. č. CKN 455/3 má žiadateľ Ondrej Zúbek zabezpečený prístup k nehnuteľnosti, ktorá je v jeho 

výlučnom vlastníctve a to k parc. č. CKN 162, na ktorej bude realizovať výstavbu rodinného domu.  

 

Zámer odpredať predmetný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a 

ods. 8 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov bol schválený 

obecným zastupiteľstvom uznesením č. 38/2018 zo dňa 25.06.2018. Zámer bol zverejnený na úradnej 

tabuli obce a na webovej stránke obce od 02.10.2018 do 25.10.2018, čím je splnená zákonná povinnosť 

obce zverejniť zámer previesť majetok obce vyššie uvedeným spôsobom najmenej 15 dní pred 

schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom. Náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva 

bude znášať kupujúci. 

Za uznesenie hlasovali : Ľudmila Mesiariková, Michal Sestrenek, Miroslava Vajdová, Viera 
Zúbeková, Tibor Zúbek. 
Ľuboš Haring, starosta obce ...................................... 
 
Uznesenie č. 56/2018 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie  
plánované aktivity a podujatia : Mikuláš  a  Vianočné trhy dňa 08.12.2018 o 14.00 hod. 
Za uznesenie hlasovali: Ľudmila Mesiariková, Michal Sestrenek, Miroslava Vajdová, Viera 
Zúbeková, Tibor Zúbek. 
Ľuboš Haring, starosta obce ....................... 

 
Uznesenie č. 57/2018 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje  
predloženie žiadosti o NFP na SO OP II, názov projektu „Wifi pre obec Kľak“, výška 
maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany obce Kľak z celkových 
oprávnených výdavkov je 750 Eur, kód výzvy : OPII-2018/7/1-DOP. 
Za uznesenie hlasovali: Ľudmila Mesiariková, Michal Sestrenek, Miroslava Vajdová, Viera 
Zúbeková, Tibor Zúbek. 
Ľuboš Haring, starosta obce ....................... 

 

V Kľaku 29.10.2018 
                                                                                                  Ľuboš Haring 
                                                                                               starosta obce Kľak 
 
 
 

Overovatelia :  

                                                                                       

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

         

Michal Sestrenek                      .......................................         


