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

konaného dňa 24.11.2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Kľaku na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo: 

1. Informáciu o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 

2. Poverenie poslanca, ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva 

v prípadoch podľa § 12 ods.2 prvá veta, ods.3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta 

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

3. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľby členov 

a predsedov komisií 

4. Návrh na určenie mesačného platu starostu obce 

 
Uznesenie č. 41/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
určuje 
zapisovateľa : Renátu Luptákovú, návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice zo zasadnutia OZ : Jozef 
Ilčík, Viera Zúbeková. 
Za uznesenie hlasovali : Jozef Ilčík, Ľudmila Mesiariková, Michaela Sivoková, Miroslava Vajdová, Viera 
Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce .................... 
 
Uznesenie č. 42/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

A.berie na vedomie 

1.výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 

2.vystúpenie novozvoleného starostu 

B.konštatuje že 

1.novozvolený starosta obce Ľuboš Haring zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce 

2.zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného 

zastupiteľstva: Jozef Ilčík, Ľudmila Mesiariková, Michaela Sivoková, Miroslava Vajdová, Viera 

Zúbeková. 
Za uznesenie hlasovali : Jozef Ilčík, Ľudmila Mesiariková, Michaela Sivoková, Miroslava Vajdová, Viera 
Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ................... 
 
Uznesenie č. 43/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

poveruje poslanca Michaelu Sivokovú zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva  

/zástupcu starostu/ v prípadoch podľa § 12 ods.2 prvá veta, ods.3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 

tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
Za uznesenie hlasovali : Jozef Ilčík, Ľudmila Mesiariková, Michaela Sivoková, Miroslava Vajdová, Viera 
Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce .................... 
 
Uznesenie č. 44/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

schvaľuje   

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

 

Uznesenie č. 45/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

A. zriaďuje 

- komisiu pre ochranu verejného poriadku a všestranných potrieb obyvateľstva 



       a/   volí 

- predsedu komisie : Jozef Ilčík 

- členov komisie z poslancov : Viera Zúbeková 

- odborníkov z radov obyvateľov obce : Božena Píšová 

B. zriaďuje 

- komisiu pre oblasť kultúry a športu 

       b/   volí 

- predsedu komisie : Viera Zúbeková 

- členov komisie z poslancov : Ľudmila Mesiariková 

- odborníkov z radov obyvateľov obce : Beata Adamová 

C. zriaďuje 

- komisiu pre výstavbu a rozvoj  

       c/   volí 

- predsedu komisie : Michaela Sivoková 

- členov komisie z poslancov : Miroslava Vajdová 

- odborníkov z radov obyvateľov obce : Pavel Bista 
Za uznesenie hlasovali : Jozef Ilčík, Ľudmila Mesiariková, Michaela Sivoková, Miroslava Vajdová, Viera 
Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce .................... 

 

Uznesenie č. 46/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

A. zriaďuje 

- komisiu podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu 

pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov 

       a/   volí 

- predsedu komisie : Miroslava Vajdová 

- členov komisie  : Michaela Sivoková, Ľudmila Mesiariková 
Za uznesenie hlasovali : Jozef Ilčík, Ľudmila Mesiariková, Michaela Sivoková, Miroslava Vajdová, Viera 
Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce .................... 
 
Uznesenie č. 47/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

určuje  

v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.Z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov 

obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom doterajším obecným 

zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami  mesačný plat starostu Ľuboša Haringa vo výške 1.999,- 

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

 


