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

dňa 28.04.2021 
 
 
 
Uznesenie č. 9/2021 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 
program zasadnutia obecného zastupiteľstva v počte 15 bodov 
určuje 
zapisovateľa : Renátu Luptákovú, návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice zo 
zasadnutia OZ : Michaela Sivoková, Ľudmila Mesiariková. 
Za uznesenie hlasovali: Ľudmila Mesiariková, Michaela Sivoková, Miroslava Vajdová 
a Paulína Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce .................... 
 
Uznesenie č. 10/2021 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
b e r i e  n a  v e d o m i e 
kontrolu plnenia uznesení č. 1- 8/2021 prijatých OZ dňa 03.03.2021 a vyjadrenie 
overovateľov zápisnice z rokovania OZ dňa 03.03.2021. 
Za uznesenie hlasovali: Ľudmila Mesiariková, Michaela Sivoková, Miroslava Vajdová 
a Paulína Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ................... 
 
Uznesenie č. 11/2021 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie 
správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za 1.štvrťrok 2021. 

Za uznesenie hlasovali: Ľudmila Mesiariková, Michaela Sivoková, Miroslava Vajdová 
a Paulína Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ...................................... 
 
Uznesenie č. 12/2021 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
určuje 
komisiu pre vykonanie priebehu verejných obstarávaní v roku 2021 v zložení : predseda -

Michal Sestrenek, členovia : Pavel Bista, Miroslava Vajdová. 

Za uznesenie hlasovali: Ľudmila Mesiariková, Michaela Sivoková, Miroslava Vajdová 
a Paulína Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ...................................... 
 
Uznesenie č. 13/2021 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku  
I. k o n š t a t u j e , ž e komisia OZ zriadená podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 

Z.z. pre „Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov“ pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov Obce Kľak zasadala tohto roku 01.04.2021.  

Na svojom zasadnutí overila doručenie a úplnosť písomných „Oznámení funkcií, zamestnaní, 

činností a majetkových pomerov“ pri výkone funkcií verejných funkcionárov Obce Kľak, ktoré 



v súlade so zákonom 357/2004 Z. z. doplneným zákonom č. 545/2005 Z. z. majú byť doručené 

do 31. marca aktuálneho roka za predchádzajúci kalendárny rok počas výkonu verejnej funkcie.  

Na zasadnutí bolo členmi komisie konštatované, že došlo k dodržaniu všetkých zákonných 

ustanovení.  

II. b e r i e  n a  v e d o m i e , ž e  

starosta obce doručil úplné písomné „Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových 

pomerov“ pri výkone funkcií verejných funkcionárov obce Kľak podľa Ústavného zákona č. 

357/2004 Z. z. čl. 7 doplneného zákonom č. 545/2005 Z. z. 

Za uznesenie hlasovali: Ľudmila Mesiariková, Michaela Sivoková, Miroslava Vajdová 
a Paulína Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ........................ 
 
Uznesenie č. 14/2021 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
súhlasí 

so schválením úveru v Prima banke a.s. Slovensko za účelom prijatia termínovaného úveru: 

nadobudnutie – kúpa HIM ...... vo výške 15 000,00 € , s dobou splácania 5 rokov. Mesačná 

splátka obce Kľak vo forme finančného príspevku pre Združenie obcí Kľakovskej doliny bude 

vo výške 1/5 z celkovej výšky istiny úveru, t.j. 59,-€  a časť úrokov, poplatkov a  príslušenstva. 

Za uznesenie hlasovali: Ľudmila Mesiariková, Michaela Sivoková, Miroslava Vajdová 
a Paulína Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce .................... 
 
Uznesenie č. 15/2021 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie 
inventarizáciu majetku obce k 31.12.2020 a vyhotovený inventarizačný zápis k 31.12.2020. 

Za uznesenie hlasovali: Ľudmila Mesiariková, Michaela Sivoková, Miroslava Vajdová 
a Paulína Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ...................................... 
 

Uznesenie č. 16/2021 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 

použitie finančných prostriedkov rezervného fondu obce Kľak na kapitálové výdavky : 

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

1.500 €. 

Za uznesenie hlasovali: Ľudmila Mesiariková, Michaela Sivoková, Miroslava Vajdová 
a Paulína Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ....................... 
 

Uznesenie č. 17/2021 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 

zmenu rozpočtu obce Kľak na rok 2021 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, navýšením príjmovej a výdavkovej časti bežného rozpočtu : bežné príjmy – 

123.080 €, bežné výdavky 123.080 €, kapitálové výdavky vo výške 1.500 € a príjmové finančné 



operácie vo výške 1.500 € na základe prijatého rozpočtového opatrenia č. 1/2021 /v prílohe 

uznesenia/. 

Za uznesenie hlasovali: Ľudmila Mesiariková, Michaela Sivoková, Miroslava Vajdová 
a Paulína Zúbeková. 
 
Uznesenie č. 18/2021 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 

využitie rekonštruovanej budovy vo vlastníctve obce Kľak, súp.č. 133 – ubytovňa – na byt, 

ktorý bude slúžiť ako 2 izbový nájomný byt. 

Za uznesenie hlasovali: Ľudmila Mesiariková, Michaela Sivoková, Miroslava Vajdová 
a Paulína Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ....................... 
 
Uznesenie č. 19/2021 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 

smernicu č. 1/2021 o verejnom obstarávaní. 

Za uznesenie hlasovali: Ľudmila Mesiariková, Michaela Sivoková, Miroslava Vajdová 
a Paulína Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ....................... 
 
 

 

V Kľaku 29.04.2021 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Overovatelia :                                                                                            

 

 

Michaela Sivoková         

 

Ľudmila Mesiariková     

 

 

 

 

 


