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

dňa 24.02.2020 
 
 
 
Uznesenie č. 1/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 
program zasadnutia obecného zastupiteľstva v počte bodov 14 
určuje 
zapisovateľa : Renátu Luptákovú, návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice zo 

zasadnutia OZ: Michal Sestrenek, Paulína Zúbeková. 
Za uznesenie hlasovali: Michal Sestrenek, Michaela Sivoková, Miroslava Vajdová, Ľudmila 
Mesiariková, Paulína Zúbeková. 

Ľuboš Haring, starosta obce .................... 
 
Uznesenie č. 2/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie 
kontrolu plnenia uznesení č. 36 - 48/2019 prijatých OZ dňa 12.12.2019 a vyjadrenie 
overovateľov zápisnice z rokovania OZ dňa 12.12.2019. 
Za uznesenie hlasovali: Michal Sestrenek, Michaela Sivoková, Miroslava Vajdová, Ľudmila 
Mesiariková, Paulína Zúbeková. 

Ľuboš Haring, starosta obce ................... 
 
Uznesenie č. 3/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku  
berie na vedomie 
správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za 4.štvrťrok 2019. 
Za uznesenie hlasovali: Michal Sestrenek, Michaela Sivoková, Miroslava Vajdová, Ľudmila 
Mesiariková, Paulína Zúbeková. 

Ľuboš Haring, starosta obce ........................ 
 
Uznesenie č. 4/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

berie na vedomie  
ročnú správu  o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Kľak za rok 2019. 
Za uznesenie hlasovali: Michal Sestrenek, Michaela Sivoková, Miroslava Vajdová, Ľudmila 
Mesiariková, Paulína Zúbeková. 

Ľuboš Haring, starosta obce ....................... 
 
Uznesenie č. 5/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 
plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Kľak na rok 2020. 
Za uznesenie hlasovali: Michal Sestrenek, Michaela Sivoková, Miroslava Vajdová, Ľudmila 
Mesiariková, Paulína Zúbeková. 

Ľuboš Haring, starosta obce ........................ 
 
 



Uznesenie č. 6/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 
plán kultúrnych podujatí v obci Kľak na rok 2020. 
Za uznesenie hlasovali: Michal Sestrenek, Michaela Sivoková, Miroslava Vajdová, Ľudmila 
Mesiariková, Paulína Zúbeková. 

Ľuboš Haring, starosta obce ...................................... 
 
 
Uznesenie č. 7/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 

poskytnutie dotácie z rozpočtu obce v zmysle prijatého VZN obce Kľak č. 1/2013 pre ZO SZPB 

Kľak na rok 2020 vo výške 150,- Eur. 
Za uznesenie hlasovali: Michal Sestrenek, Michaela Sivoková, Miroslava Vajdová, Ľudmila 
Mesiariková, Paulína Zúbeková. 

Ľuboš Haring, starosta obce ....................... 
 
 
Uznesenie č. 8/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 

poskytnutie dotácie z rozpočtu obce v zmysle prijatého VZN obce Kľak č. 1/2013 pre ZO JDS 

Kľak na rok 2020 vo výške 350,- Eur /vyplatenie do 30.04.2019/. 
Za uznesenie hlasovali: Michal Sestrenek, Michaela Sivoková, Ľudmila Mesiariková, Paulína 
Zúbeková. 
Zdržal sa : Miroslava Vajdová 

Ľuboš Haring, starosta obce ....................... 
 

Uznesenie č. 9/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
a/ schvaľuje  

v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení nesk. predpisov zriadiť vecné bremeno na pozemky vo vlastníctve obce Kľak, ktoré sú 

zapísané v katastri nehnuteľností pre katastrálne územie Kľak, v LV č. 1, v registri C parciel 

evidovaných ako parc. č. 451/1, druh – zastavané plochy a nádvoria o výmere 73 m² /pozemok 

1/, parc.č. 451/2, druh  zastavané plochy a nádvoria o výmere 65 m² /pozemok 2/ a uzatvoriť 

zmluvu o zriadení vecného bremena v prospech pána Maroša Formela, bytom Novomeského 

512/2, 949 12 Nitra. 

Vecné bremeno bude spočívať v práve vybudovania vodovodnej prípojky, ktorá prechádza cez 

pozemok 1 a 2, v práve vstupu osôb a vjazdu vozidiel z dôvodu prevádzkovania, rekonštrukcii, 

modernizácii, opravy a údržby stavby vodomernej šachty v rozsahu geometrického plánu číslo 

10935479-135/19, ktorý vypracoval Viliam Struhár, geodet, Bernolákova 27, 968 01 Nová 

Baňa zo dňa 24.10.2019, úradne bol overený Okresným úradom Žarnovica, katastrálny odbor 

dňa 30.10.2019, pod číslom : G1 – 416/2019. 

Vecné bremeno bude zriadené v prospech vlastníka nehnuteľností – pozemku, ktorý je zapísaný 

v katastri nehnuteľností pre katastrálne územie Kľak, v LV č. 499 – pozemok C KN parc.č. 

195/3, druh pozemku - záhrady o výmere 1653 m² - Mgr. Maroš Formel rod. Formel, trvale 

bytom Novomeského 512/2, 949 12 Nitra. V prípade vybudovania, údržby, opráv alebo 

rekonštrukcie vodovodnej prípojky a s tým súvisiacich terénnych úprav na zaťaženom 

pozemku je povinný z vecného bremena bezodkladne na vlastné náklady uviesť povrch 



pozemkov vždy do pôvodného stavu t.j. v akom sa nachádzali pred jeho zásahom. Vecné 

bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú a to bezodplatne. Všetky náklady spojené so zriadením 

vecného bremena a so zápisom do katastra nehnuteľností bude znášať oprávnený z vecného 

bremena, 

b/ poveruje starostu obce podpísaním Zmluvy o zriadení vecného bremena podľa schvaľovacej 

časti uznesenia. 
Za uznesenie hlasovali: Michal Sestrenek, Michaela Sivoková, Miroslava Vajdová, Ľudmila 
Mesiariková, Paulína Zúbeková. 

Ľuboš Haring, starosta obce ....................... 
 

 

Uznesenie č. 10/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie  

plánované aktivity a podujatia : Stavanie mája dňa 30.04.2020. 
Za uznesenie hlasovali: Michal Sestrenek, Michaela Sivoková, Miroslava Vajdová, Ľudmila 
Mesiariková, Paulína Zúbeková. 

Ľuboš Haring, starosta obce ....................... 
 
 
 
 
 
 

V Kľaku 25.02.2020 

 

 

 

 

 
 
 
                                                                                                  Ľuboš Haring 
                                                                                               starosta obce Kľak 
 

 

 

 

 

 

Overovatelia :                                                                                            

 

Michal Sestrenek           

 

Paulína Zúbeková                     

 

 

 

 

 


