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

dňa 27.10.2021 
 
Uznesenie č. 42/2021 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 
program zasadnutia obecného zastupiteľstva -  v počte 12 bodov 
určuje 
zapisovateľa : Renátu Luptákovú, návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice zo zasadnutia 
OZ : Michaela Sivoková, Miroslava Vajdová. 
Za uznesenie hlasovali: Michal Sestrenek, Michaela Sivoková, Ľudmila Mesiariková, Miroslava 
Vajdová. 
Ľuboš Haring, starosta obce .................... 

 
Uznesenie č. 43/2021 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
b e r i e  n a  v e d o m i e 
kontrolu plnenia uznesení č. 32-41/2021 prijatých OZ dňa 16.09.2021 a vyjadrenie 
overovateľov zápisnice z rokovania OZ dňa 16.09.2021. 
Za uznesenie hlasovali: Michal Sestrenek, Michaela Sivoková, Ľudmila Mesiariková, Miroslava 
Vajdová. 
Ľuboš Haring, starosta obce ................... 
 
Uznesenie č. 44/2021 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 
použitie finančných prostriedkov rezervného fondu obce na úhradu kapitálových výdavkov – 

rekonštrukciu miestnych komunikácií v sume 1.050 Eur. 

Za uznesenie hlasovali: Michal Sestrenek, Michaela Sivoková, Ľudmila Mesiariková, Miroslava 
Vajdová. 
Ľuboš Haring, starosta obce ...................................... 
 
Uznesenie č. 45/2021 
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 nasledovne : navýšenie príjmové finančné operácie o sumu – 1.050 €, 

navýšenie kapitálové výdavky /rekon. komunikácií/ o sumu 1.050 € na základe prijatého 

rozpočtového opatrenia č. 4/2021 /v prílohe uznesenia/. 
Za uznesenie hlasovali: Michal Sestrenek, Michaela Sivoková, Ľudmila Mesiariková, Miroslava 
Vajdová. 
Ľuboš Haring, starosta obce ...................................... 
 
Uznesenie č. 46/2021 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
a/ berie na vedomie 

žiadosť od Milana Marka, bytom Tomanova č. 138, Bratislava, Dariny Markovej, bytom Tomanova č. 

138, Bratislava, Roberta Páleníka, bytom Kľak č. 125 o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce Kľak, 

CKN parc.č. 356/27 o výmere 56 m2, TTP, zapísaného na LV č. 1, kat. územie Kľak, ktorý je priľahlý 

k pozemkom CKN parc.č. 356/6, 356/21, 356/22, 356/24 vo vlastníctve žiadateľov,  

b/ súhlasí s odpredajom pozemku CKN parc.č. 356/27 o výmere 56 m2, TTP, zapísaného na LV č. 1 vo 

vlastníctve obce Kľak podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 



obcí v znení neskorších predpisov, t.j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že 
sa jedná o susediaci a priľahlý pozemok k pozemkom žiadateľov, 
c/ doporučuje 

vyhotoviť znalecký posudok a kúpnu zmluvu na náklady žiadateľov. 

Za uznesenie hlasovali: Michal Sestrenek, Michaela Sivoková, Ľudmila Mesiariková, Miroslava 
Vajdová. 
Ľuboš Haring, starosta obce ...................................... 
 
Uznesenie č. 47/2021 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
a/ berie na vedomie 

žiadosť firmy MG ASSIST GROUP s.r.o., Kľak č. 93 zastúpenú konateľom pánom Augustínom 

Mesiarikom, 

b/ súhlasí s rozdelením pozemku CKN parc. č. 411/3 , evidovaného na LV č. 589 v k. ú. Kľak, 

v zmysle predloženého geometrického plánu za účelom budúcej výstavby . 
Za uznesenie hlasovali: Michal Sestrenek, Michaela Sivoková, Ľudmila Mesiariková, Miroslava 
Vajdová. 
Ľuboš Haring, starosta obce ...................................... 
 
Uznesenie č. 48/2021 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
určuje  
dielčiu inventarizačnú komisiu v zložení : predseda – Michal Sestrenek, členovia : Miroslava 
Vajdová, Renáta Luptáková a ústrednú inventarizačnú komisiu v zložení : predseda – Ľuboš 
Haring, členovia – Michal Sestrenek, Miroslava Vajdová, Renáta Luptáková. 
Za uznesenie hlasovali: Michal Sestrenek, Michaela Sivoková, Ľudmila Mesiariková, Miroslava 
Vajdová. 
Ľuboš Haring, starosta obce ...................................... 
 
Uznesenie č. 49/2021 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
a/ berie na vedomie 
zoznam neplatičov dane z nehnuteľností a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za 

rok 2021, 

b/ určuje 

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

odpady a drobné stavebné odpady .  

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

 

V Kľaku 28.10.2021 

 
 

 

Overovatelia :     

 

                                                                                    

Michaela Sivoková                

     

Miroslava Vajdová          

 


