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

dňa 23.06.2021 
 
Uznesenie č. 20/2021 
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 : Miroslava Vajdová, Michal Sestrenek. 
Za uznesenie hlasovali: Ľudmila Mesiariková, Michaela Sivoková, Michal Sestrenek, Miroslava 
Vajdová, Paulína Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce .................... 

 
Uznesenie č. 21/2021 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
b e r i e  n a  v e d o m i e 
kontrolu plnenia uznesení č. 9-19/2021 prijatých OZ dňa 28.04..2021 a vyjadrenie 
overovateľov zápisnice z rokovania OZ dňa 28.04.2021. 
Za uznesenie hlasovali : Ľudmila Mesiariková, Michaela Sivoková, Michal Sestrenek, 
Miroslava Vajdová, Paulína Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ................... 
 
Uznesenie č. 22/2021 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie 
stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce Kľak za rok 2020. 
Za uznesenie hlasovali : Ľudmila Mesiariková, Michaela Sivoková, Michal Sestrenek, 
Miroslava Vajdová, Paulína Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ...................................... 
 
Uznesenie č. 23/2021 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie 

správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky obce Kľak za rok 2020. 
Za uznesenie hlasovali : Ľudmila Mesiariková, Michaela Sivoková, Michal Sestrenek, 
Miroslava Vajdová, Paulína Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ...................................... 
 
Uznesenie č. 24/2021 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje  

záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce Kľak za rok 2020 „bez výhrad“. 
Za uznesenie hlasovali : Ľudmila Mesiariková, Michaela Sivoková, Michal Sestrenek, 
Miroslava Vajdová, Paulína Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce .................... 
 
Uznesenie č. 25/2021 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie  

výročnú správu obce Kľak za rok 2020. 

 



Za uznesenie hlasovali : Ľudmila Mesiariková, Michaela Sivoková, Michal Sestrenek, 
Miroslava Vajdová, Paulína Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ....................... 
 
Uznesenie č. 26/2021 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 
plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2.polrok 2021. 
Za uznesenie hlasovali : Ľudmila Mesiariková, Michaela Sivoková, Michal Sestrenek, 
Miroslava Vajdová, Paulína Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ...................................... 
 
Uznesenie č. 27/2021 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
a/ ruší uznesenie č. 57/2020 
b/ berie na vedomie 

žiadosť firmy PINOBUILDING s.r.o., Sadová 41, Zohor o vydanie súhlasu na zriadenie 

vecného bremena,  

c/ schvaľuje v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. a/ zákona SRN č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení nes. predpisov zriadiť vecné bremeno na pozemkoch EKN   parc.č. 

1801/55 v k.ú. Kľak zapísané na LV č. 1 vo vlastníctve obce Kľak a CKN parc.č. 461/5, EKN 

parc. č. 1555/27, 1555/117 v k.ú. Kľak zapísané na LV č. 578 vo vlastníctve obce Kľak za 

účelom vybudovania inžinierskych sietí– podzemná elektrická prípojka a podzemná vodovodná 

prípojka z dôvodu plánovanej výstavby,  

poveruje starostu obce podpísaním zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. 

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena bude slúžiť ako iné právo 

k pozemku v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

/stavebný zákon/ v znení nes. predpisov za účelom zriadenia elektrickej prípojky NN 

a vodovodnej prípojky na pozemkoch vo vlastníctve obce Kľak. Presný rozsah a podmienky 

vecného bremena budú definované v riadnej zmluve o zriadení vecného bremena na podklade 

skutočného zamerania elektrickej prípojky NN a vodovodnej prípojky. Budúci oprávnený 

z vecného bremena je povinný na vlastné náklady zabezpečiť si geometrický plán skutočného 

zamerania a následne ho predložiť Obci Kľak za účelom schválenia a uzatvorenia riadnej 

zmluvy o zriadení vecného bremena. Vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú 

bezodplatne s tým, že všetky náklady spojené so zriadením vecného bremena a vkladom riadnej 

zmluvy do katastra nehnuteľností bude znášať budúci oprávnený z vecného bremena.  
Za uznesenie hlasovali : Ľudmila Mesiariková, Michaela Sivoková, Michal Sestrenek, 
Miroslava Vajdová, Paulína Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ...................................... 
 
Uznesenie č. 28/2021 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
a/ ruší uznesenie č. 58/2020 
b/ berie na vedomie 

žiadosť pani Jany Macharaček, Dr. Ludwig Leser Straβe 36, 7053 Hornstein, Rakúsko 

o vydanie súhlasu na zriadenie vecného bremena,  

c/ schvaľuje v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. a/ zákona SRN č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení nes. predpisov zriadiť vecné bremeno na pozemkoch EKN   parc.č. 

1801/55 v k.ú. Kľak zapísané na LV č. 1 vo vlastníctve obce Kľak a CKN parc.č. 461/5, EKN 

parc. č. 1555/27, 1555/117 v k.ú. Kľak zapísané na LV č. 578 vo vlastníctve obce Kľak za 

účelom vybudovania inžinierskych sietí– podzemná elektrická prípojka a podzemná vodovodná 

prípojka z dôvodu plánovanej výstavby,  



poveruje starostu obce podpísaním zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. 

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena bude slúžiť ako iné právo 

k pozemku v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

/stavebný zákon/ v znení nes. predpisov za účelom zriadenia elektrickej prípojky NN 

a vodovodnej prípojky na pozemkoch vo vlastníctve obce Kľak. Presný rozsah a podmienky 

vecného bremena budú definované v riadnej zmluve o zriadení vecného bremena na podklade 

skutočného zamerania elektrickej prípojky NN a vodovodnej prípojky. Budúci oprávnený 

z vecného bremena je povinný na vlastné náklady zabezpečiť si geometrický plán skutočného 

zamerania a následne ho predložiť Obci Kľak za účelom schválenia a uzatvorenia riadnej 

zmluvy o zriadení vecného bremena. Vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú 

bezodplatne s tým, že všetky náklady spojené so zriadením vecného bremena a vkladom riadnej 

zmluvy do katastra nehnuteľností bude znášať budúci oprávnený z vecného bremena.  
Za uznesenie hlasovali : Ľudmila Mesiariková, Michaela Sivoková, Michal Sestrenek, 
Miroslava Vajdová, Paulína Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce .................... 
 
Uznesenie č. 29/2021 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie 

žiadosť Ľuboša Haringa, bytom Kľak č. 124,  

súhlasí s rozdelením parcely EKN parc. č. 1576/87, orná pôda o výmere 1474 m², evidovanej 

na LV č. 485 pre katastrálne územie Kľak, za účelom darovania pozemkov deťom, v zmysle 

predloženého geometrického plánu. 
Za uznesenie hlasovali : Ľudmila Mesiariková, Michaela Sivoková, Michal Sestrenek, 
Miroslava Vajdová, Paulína Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce .................... 
 
Uznesenie č. 30/2021 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie 

žiadosť firmy Medi-Pharm Centrum s.r.o., Járková 277/C, Nové Zámky o odkúpenie pozemku 

vo vlastníctve obce Kľak, 

nesúhlasí s predloženým návrhom zamerania pozemku v doloženom geometrickom nákrese. 
Za uznesenie hlasovali : Ľudmila Mesiariková, Michaela Sivoková, Michal Sestrenek, 
Miroslava Vajdová, Paulína Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ....................... 
 
Uznesenie č. 31/2021                                  
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
určuje 

výšku nájomného v sume 150 Eur/mesiac za prenájom dvojizbového nájomného bytu v obci Kľak súp.č. 

133, určuje výšku poplatku za služby spojené s bývaním v sume 80 Eur/ mesiac, určuje výšku finančnej 

zábezpeky za užívanie bytu v sume 450 Eur.  

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

V Kľaku 24.06.2021 

 
 
Overovatelia :        

Miroslava Vajdová 

Michal Sestrenek         


