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

dňa 9.12.2011 
Uznesenie č. 66/2011 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 
program zasadnutia obecného zastupiteľstva 
určuje 
zapisovateľa : Renátu Luptákovú, overovateľov zápisnice : Božena Píšová, Štefan Müller. 
Za uznesenie hlasovali : Beata Adamová, Štefan Müller, Božena Píšová. 
Ľuboš Haring, starosta obce .................... 

 
Uznesenie č. 67/2011 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
b e r i e  n a  v e d o m i e 
kontrolu plnenia uznesení č. 53-65/2011 prijatých OZ dňa 11.11.2011 a vyjadrenie 
overovateľov zápisnice z rokovania OZ dňa 11.11.2011. 
Za uznesenie hlasovali : Beata Adamová, Štefan Müller, Božena Píšová. 
Ľuboš Haring, starosta obce ................... 
 
Uznesenie č. 68/2011 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie  
vzdanie sa mandátu poslanca Jána Píša. 
Za uznesenie hlasovali : Beata Adamová, Štefan Müller, Božena Píšová. 
Ľuboš Haring, starosta obce ...................................... 
 
Uznesenie č. 69/2011 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
k o n š t a t u j e, ž e 
poslanec - náhradník obecného zastupiteľstva nastupujúci po uvoľnení mandátu zložil 
zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva:  Zdenka Supeková. 
 
Uznesenie č. 70/2011 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie 
vzdanie sa funkcie zástupcu starostu obce – Beata Adamová. 
Za uznesenie hlasovali : Beata Adamová, Štefan Müller, Božena Píšová, Zdenka Supeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ...................... 
 
Uznesenie č. 71/2011 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku  
schvaľuje 
zmenu rozpočtu 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 na 
základe prijatého rozpočtového opatrenia. 
Za uznesenie hlasovali : Beata Adamová, Štefan Müller, Božena Píšová, Zdenka Supeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ........................ 
 
Uznesenie č. 72/2011 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje  
VZN obce Kľak č. 2/2011 o dani z nehnuteľnosti na rok 2012. 



Za uznesenie hlasovali : Beata Adamová, Štefan Müller, Božena Píšová, Zdenka Supeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ....................... 
 
Uznesenie č. 73/2011 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje  
VZN obce Kľak č. 3/2011 o miestnych daniach na rok 2012. 
Za uznesenie hlasovali : Beata Adamová, Štefan Müller, Božena Píšová, Zdenka Supeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ........................ 
 
Uznesenie č. 74/2011 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje  
VZN obce Kľak č. 4/2011 o podmienkach určovania poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady na rok 2012. 
Za uznesenie hlasovali : Beata Adamová, Štefan Müller, Božena Píšová, Zdenka Supeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ......................... 
 
Uznesenie č. 75/2011 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje  
rozpočet obce na rok 2012 nasledovne: bežné príjmy – 76.750 €, bežné výdavky – 76.750 € 
ako aj nasledovné použitie finančných prostriedkov podľa jednotlivých oddielov, skupín tried, 
položiek a podpoložiek tak ako je uvedené v prílohe tohto uznesenia 
programový rozpočet na roky 2012-2014, ktorý je totožný s finančným rozpočtom a je 
rozpracovaný do 5 programov, obsahuje predpokladaný rozpočet na roky 2013 a 2014, ktorý 
je informatívny, nie záväzný. Programy sa členia : identifikácia programu, realizátor 
programu, rozpočet v eurách. Programový rozpočet je prílohou uznesenia. 
Za uznesenie hlasovali : Beata Adamová, Štefan Müller, Božena Píšová, Zdenka Supeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ....................... 
 
Uznesenie č. 76/2011 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie  
stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu, programovému rozpočtu obce Kľak na roky 2012-
2014. 
Za uznesenie hlasovali : Beata Adamová, Štefan Müller, Božena Píšová, Zdenka Supeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ....................... 
 
Uznesenie č. 77/2011 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie 
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1.polrok 2012. 
Za uznesenie hlasovali: Beata Adamová, Štefan Müller, Božena Píšová, Zdenka Supeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ...................... 
 
Uznesenie č. 78/2011 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie 

žiadosť o odpredaj obecného pozemku zapísaného na LV obce č. 1 v katastrálnom území 

Kľak : 

- Jiřímu Horákovi a manželke Stanislave Horákovej, bytom Kľak č. 126 parcela EKN 

868/1 TTP o výmere 2680 m², z ktorej bude zameraná a odčlenená len časť pozemku 

geodétom, výmera bude upresnená až na základe novovytvoreného geometrického 



plánu. Pri zameraní pozemku geodétom musí byť prítomný zástupca obce. Cena 

pozemku sa určí až po vypracovaní znaleckého posudku. Náklady spojené 

z vyhotovením geometrického plánu, kúpnej zmluvy a správneho poplatku na vklad 

do katastra nehnuteľností bude znášať kupujúci. 
Za uznesenie hlasovali: Beata Adamová, Štefan Müller, Božena Píšová, Zdenka Supeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ...................... 
 
Uznesenie č. 79/2011 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie 
usporiadanie Silvestra v obci Kľak – zakúpenie pyrotechniky a občerstvenia. 
Za uznesenie hlasovali: Beata Adamová, Štefan Müller, Božena Píšová, Zdenka Supeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ...................... 
 
Uznesenie č. 80/2011 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie 
usporiadanie Mikuláša pre deti z obce Kľak a informáciu o použitých finančn. prostriedkoch. 
Za uznesenie hlasovali: Beata Adamová, Štefan Müller, Božena Píšová, Zdenka Supeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ...................... 
 
Uznesenie č. 81/2011 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie 
informáciu o plánovaných elektroinštalačných prácach na elek.vykurovaní v kultúrnom dome. 
Za uznesenie hlasovali: Beata Adamová, Štefan Müller, Božena Píšová, Zdenka Supeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ...................... 
                                                                                  ................................ 
Uznesenie č. 82/2011 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie 
informáciu o konaní spomienkového zhromaždenia v januári 2012. 
Za uznesenie hlasovali: Beata Adamová, Štefan Müller, Božena Píšová, Zdenka Supeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ...................... 
 
Uznesenie č. 83/2011 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie 
informáciu o plánovaných aktivitách v roku 2012. 
Za uznesenie hlasovali: Beata Adamová, Štefan Müller, Božena Píšová, Zdenka Supeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ...................... 
 
 
 
 
                                                                                           Ľuboš Haring 
                                                                                        starosta obce Kľak 
 
Overovatelia :                                                                                            

 

 

V Kľaku  .........     Božena Píšová     ................................                    

 

 V Kľaku  .........    Štefan Müller       ................................                   


