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

dňa 07.12.2022 
 

Uznesenie č. 48/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 
program zasadnutia obecného zastupiteľstva v počte 14 bodov 
určuje 
zapisovateľa : Renátu Luptákovú, návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice zo zasadnutia 
OZ : Michaela Sivoková, Miroslava Vajdová. 
Za uznesenie hlasovali : Jozef Ilčík, Ľudmila Mesiariková, Miroslava Vajdová, Michaela 
Sivoková, Viera Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce .................... 
 
Uznesenie č. 49/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
b e r i e  n a  v e d o m i e 
kontrolu plnenia uznesení č. 30-40/2022 prijatých OZ dňa 14.09.2022 a uznesení č. 41/2022 
– 47/2022 prijatých OZ dňa 24.11.2022 a vyjadrenie overovateľov zápisnice z rokovania OZ 
dňa 14.09.2021 a 24.11.2022. 
Za uznesenie hlasovali : Jozef Ilčík, Ľudmila Mesiariková, Miroslava Vajdová, Michaela 
Sivoková, Viera Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ................... 
 
Uznesenie č. 50/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie  
správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za 3. štvrťrok 2022.  

Za uznesenie hlasovali : Jozef Ilčík, Ľudmila Mesiariková, Miroslava Vajdová, Michaela 
Sivoková, Viera Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ....................... 
 
Uznesenie č. 51/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje  

zmenu rozpočtu obce na rok 2022 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 a výdavky, kapitálové príjmy a výdavky na základe 

prijatého rozpočtového opatrenia č.3/2022 /v prílohe uznesenia/. 
Za uznesenie hlasovali : Jozef Ilčík, Ľudmila Mesiariková, Miroslava Vajdová, Michaela 
Sivoková, Viera Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ........................ 
 
Uznesenie č. 52/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje   

plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2023. 
Za uznesenie hlasovali : Jozef Ilčík, Ľudmila Mesiariková, Miroslava Vajdová, Michaela 
Sivoková, Viera Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ....................... 
 
 



 
 
Uznesenie č. 53/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
určuje  
dielčiu inventarizačnú komisiu v zložení : predseda – Miroslava Vajdová, členovia : Jozef Ilčík, 
Renáta Luptáková a ústrednú inventarizačnú komisiu v zložení : predseda – Ľuboš Haring, 
členovia – Miroslava Vajdová, Jozef Ilčík, Renáta Luptáková. 
Za uznesenie hlasovali : Jozef Ilčík, Ľudmila Mesiariková, Miroslava Vajdová, Michaela 
Sivoková, Viera Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ...................................... 
 
Uznesenie č. 54/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie  
stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2023 a k návrhu viacročného 

rozpočtu obce Kľak na roky 2024-2025.  

Za uznesenie hlasovali: Jozef Ilčík, Ľudmila Mesiariková, Miroslava Vajdová, Michaela 
Sivoková, Viera Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ....................... 
 

Uznesenie č. 55/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
prerokovalo 

návrh viacročného rozpočtu obce Kľak na roky 2023-2025, 

schvaľuje  

rozpočet obce na rok 2023 nasledovne: celkové príjmy – 116.950 €, celkové výdavky – 116.950 €, 
ako aj nasledovné použitie finančných prostriedkov podľa jednotlivých oddielov, skupín tried, položiek 

a podpoložiek tak ako je uvedené v prílohe tohto uznesenia, 

berie na vedomie rozpočet obce Kľak na roky 2024-2025 v členení podľa funkčnej a ekonomickej 

klasifikácii, 

schvaľuje zostavenie a predkladanie rozpočtu obce na roky 2023-2025 bez programovej štruktúry 

v zmysle novely zákona č. 583/2004 Z.z. účinnej od 29.11.2013 /počet obyvateľov do 2000/, 

Za uznesenie hlasovali: Jozef Ilčík, Ľudmila Mesiariková, Miroslava Vajdová, Michaela 
Sivoková, Viera Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ....................... 
 
Uznesenie č. 56/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

prerokovalo  
návrh VZN obce Kľak č. 4/2022 o podmienkach určovania a vyberania poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na rok 2023 a ďalšie zdaňovacie obdobia 

sa uznáša  

na vydaní VZN obce Kľak č. 4/2022 o podmienkach určovania a vyberania poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2023 a ďalšie zdaňovacie obdobia. 
Za uznesenie hlasovali : Jozef Ilčík, Ľudmila Mesiariková, Miroslava Vajdová, Michaela 
Sivoková, Viera Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce .................... 
 

V Kľaku 08.12.2022 

 

Overovatelia :                                                                                        

Michaela Sivoková              

Miroslava Vajdová  


