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

dňa 16.06.2020 
 
Uznesenie č. 21/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 
program zasadnutia obecného zastupiteľstva -  v počte 17 bodov 
určuje 
zapisovateľa : Renátu Luptákovú, návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice zo zasadnutia 
OZ : Paulína Zúbeková, Michaela Sivoková. 
Za uznesenie hlasovali: Miroslava Vajdová, Michaela Sivoková, Michal Sestrenek, Paulína 
Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce .................... 

 
Uznesenie č. 22/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
b e r i e  n a  v e d o m i e 
kontrolu plnenia uznesení č. 11-20/2020 prijatých OZ dňa 06.05..2020 a vyjadrenie 
overovateľov zápisnice z rokovania OZ dňa 06.05.2020. 
Za uznesenie hlasovali : Miroslava Vajdová, Michaela Sivoková, Michal Sestrenek, Paulína 
Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ................... 
 
Uznesenie č. 23/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie 
stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce Kľak za rok 2019. 
Za uznesenie hlasovali : Miroslava Vajdová, Michaela Sivoková, Michal Sestrenek, Paulína 
Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ...................................... 
 
Uznesenie č. 24/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie 

správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky obce Kľak za rok 2019. 
Za uznesenie hlasovali : Miroslava Vajdová, Michaela Sivoková, Michal Sestrenek, Paulína 
Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ...................................... 
 
Uznesenie č. 25/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje  

záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce Kľak za rok 2019 „bez výhrad“. 
Za uznesenie hlasovali: Miroslava Vajdová, Michaela Sivoková, Michal Sestrenek, Paulína 
Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce .................... 
 
Uznesenie č. 26/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku  
schvaľuje 
tvorbu rezervného fondu z prebytku hospodárenia obce za rok 2019 v plnej výške 3.230,94 € zistený 

podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písme. a﴿ a b﴿ zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 



Za uznesenie hlasovali: Miroslava Vajdová, Michaela Sivoková, Michal Sestrenek, Paulína 
Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ........................ 
 
Uznesenie č. 27/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie  

výročnú správu obce Kľak za rok 2019. 

Za uznesenie hlasovali : Miroslava Vajdová, Michaela Sivoková, Michal Sestrenek, Paulína 
Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ....................... 
 
Uznesenie č. 28/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie 
správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za 1.štvrťrok 2020. 
Za uznesenie hlasovali : Miroslava Vajdová, Michaela Sivoková, Michal Sestrenek, Paulína 
Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ...................................... 
 
Uznesenie č. 29/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie 

žiadosť pani Zuzany Štefankovej, bytom Slobody 23, Žarnovica o odkúpenie pozemku, ktorý je priľahlý 

k pozemkom EKN parc.č. 1541/1 a 1539, súhlasí s odpredajom pozemku za podmienky odstránenia 

odpadu z pozemku, 

doporučuje 

vyhotoviť geometrický plán podľa skutkového stavu, znalecký posudok a kúpnu zmluvu. 

Za uznesenie hlasovali: Miroslava Vajdová, Michaela Sivoková, Michal Sestrenek, Paulína 
Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce .................... 
 
Uznesenie č. 30/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 

prijatie daru – bezodplatný prevod vlastníckeho práva od darcu pani Margity Boháčovej, bytom Kľak č. 

88 na obdarovaného Obec Kľak, Kľak č. 9 a to nehnuteľnosti – pozemku parc. č. 439/3, parcela registra 

C evidovaná na katastrálnej mape, o výmere 17 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, vo 

veľkosti podielu 1/1, 

poveruje starostu obce podpísaním darovacej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia. 
Za uznesenie hlasovali: Miroslava Vajdová, Michaela Sivoková, Michal Sestrenek, Paulína 
Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce .................... 
 
Uznesenie č. 31/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 

použitie finančných prostriedkov rezervného fondu obce Kľak na kapitálové výdavky : vybudovanie – 

rekonštrukciu miestnej komunikácie v časti obce Kľak od súp.č. 14 po súp.č. 19 vo výške 3.000 € a na 

rekonštrukciu-obnovu budovy vo vlastníctve obce Kľak, súp.č. 133 – ubytovňa  vo výške 4.500 €. 

Za uznesenie hlasovali : Miroslava Vajdová, Michaela Sivoková, Michal Sestrenek, Paulína 
Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ....................... 
 
 



Uznesenie č. 32/2020                                  
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 
zmenu rozpočtu obce Kľak na rok 2020 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 : bežné 

príjmy – 109.950 €, bežné výdavky 109.950 €, kapitálové výdavky vo výške 7.500 € a príjmové finančné 

operácie vo výške 7.500 € na základe prijatého rozpočtového opatrenia č. 1/2020 /v prílohe uznesenia/. 

Za uznesenie hlasovali: Miroslava Vajdová, Michaela Sivoková, Michal Sestrenek, Paulína 
Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ...................... 
 
Uznesenie č. 33/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie 
plánované aktivity. 
Za uznesenie hlasovali: Miroslava Vajdová, Michaela Sivoková, Michal Sestrenek, Paulína 
Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ....................... 

 

 

V Kľaku 17.06.2020 

 

 
 
Overovatelia :         

 

                                                                                   

Michaela Sivoková    

                

Paulína Zúbeková      

 


