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

dňa 15.6.2012 
 
 
 
Uznesenie č. 31/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 
program zasadnutia obecného zastupiteľstva 
určuje 
zapisovateľa : Renátu Luptákovú, overovateľov prijatých uznesení a zápisnice : Zdenka 
Supeková, Štefan Muller. 
Za uznesenie hlasovali : Beata Adamová, Štefan Muller, Boţena Píšová, Zdenka Supeková, 
Viera Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce .................... 

 
Uznesenie č. 32/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
b e r i e  n a  v e d o m i e 
kontrolu plnenia uznesení č. 15-30/2012 prijatých OZ dňa 27.4.2012 a vyjadrenie 
overovateľov zápisnice z rokovania OZ dňa 27.4.2012. 
Za uznesenie hlasovali : Beata Adamová, Štefan Muller, Boţena Píšová, Zdenka Supeková, 
Viera Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ................... 
 
Uznesenie č. 33/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie  
stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Kľak za rok 2011. 
Za uznesenie hlasovali : Beata Adamová, Štefan Muller, Boţena Píšová, Zdenka Supeková, 
Viera Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ...................................... 
 
Uznesenie č. 34/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie 
správu nezávislého audítora o audite individuálnej účtovnej závierky obce Kľak za rok 2011. 
Za uznesenie hlasovali : Beata Adamová, Štefan Muller, Boţena Píšová, Zdenka Supeková, 
Viera Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ...................................... 
 
Uznesenie č. 35/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 
záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce Kľak za rok 2011 „bez výhrad“. 
Za uznesenie hlasovali : Beata Adamová, Štefan Muller, Boţena Píšová, Zdenka Supeková, 
Viera Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ...................... 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 36/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku  
schvaľuje 

tvorbu rezervného fondu z prebytku hospodárenia obce za rok 2011 v plnej výške 7.003,32 € 

/v zmysle zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách/. 
Za uznesenie hlasovali : Beata Adamová, Štefan Muller, Boţena Píšová, Zdenka Supeková, 
Viera Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ........................ 
 
Uznesenie č. 37/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 
zmenu rozpočtu obce na rok 2012 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 beţného rozpočtu 
medzi jednotlivými poloţkami, finančné operácie, kapitálové výdavky, zvýšenie rozpočtu 
beţné výdavky-pouţitie zostatku prostriedkov z predchádzajúceho roku /dotácia z úradu 
vlády SR/ na základe prijatého rozpočtového opatrenia nasledovne: 

- Beţné príjmy                            76.750,- € 
- Beţné výdavky                         82.450,- € 
- Finančné operácie príjmové       7.275,- € 
- Kapitálové výdavky                    1.575,- €   

Za uznesenie hlasovali : Beata Adamová, Štefan Muller, Boţena Píšová, Zdenka Supeková, 
Viera Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ....................... 
 
Uznesenie č. 38/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku  
berie na vedomie 

hodnotiacu správu programového rozpočtu obce Kľak za rok 2011 a výročnú správu obce 

Kľak za rok 2011. 
Za uznesenie hlasovali : Beata Adamová, Štefan Muller, Boţena Píšová, Zdenka Supeková, 
Viera Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ........................ 
 
Uznesenie č. 39/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje  

v zmysle ustanovenia § 9 ods.2 písm. a  zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce – pozemku 

v k.ú. Kľak : 
►dielu 1 o výmere 132 m² odčlenený z parc.č. EKN 1559/4 vyznačená ako tr.tr.porast 
o výmere 1495 m², ktorý prechádza do novovytvorenej parc.č. CKN 182/3 vyznačená ako 
ostatná plocha o výmere 132 m² 
identifikované geometrickým plánom č. 35302551-41/2012 vyhotoveným Ing. Jozefom 
Strelkom dňa 21.5.2012, úradne overeným Správou katastra Ţarnovica dňa 25.5.2012 pod č. 
143/2012 pre kupujúceho Dušan Junas, rodený Junas, nar. 16.08.1978, bytom Drieňová 1/B, 
Bratislava, za kúpnu cenu 3,-€/m², t.j. za predmet prevodu 132 m² vo výške 396,-€. 
Spôsob prevodu majetku obce je z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods.8 

písm. e  zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že ide o prevod nehnuteľnosti – parcely susediacej 

s parcelami vo vlastníctve kupujúceho, obec pozemok nevyužíva a je vstupných pozemkom k  

rodinnému domu kupujúceho. 

Všetky vecné náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva bude znášať kupujúci.  



Zámer previesť majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa rozhodlo obecné zastupiteľstvo 

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov a zámer predaja bol zverejnený v zmysle ustanovenia § 9a 

ods.8 písm. e  zákona SNR r. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na úradnej 

tabuli obce v lehote od 25.05.2012 do 15.06.2012, čím je splnená zákonná povinnosť obce zverejniť 

zámer najmenej na 15 dní pred schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom.  

Za uznesenie hlasovali : Beata Adamová, Štefan Muller, Boţena Píšová, Zdenka Supeková, 
Viera Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ........................ 
 
Uznesenie č. 40/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie  
vyhodnotenie Dňa matiek v obci Kľak konaného 20.5.2012. 
Za uznesenie hlasovali : Beata Adamová, Štefan Muller, Boţena Píšová, Zdenka Supeková, 
Viera Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ....................... 
 
Uznesenie č. 41/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie  
vyhodnotenie MDD v obci Kľak konaného 3.6.2012. 
Za uznesenie hlasovali : Beata Adamová, Štefan Muller, Boţena Píšová, Zdenka Supeková, 
Viera Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ....................... 
 
Uznesenie č. 42/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie 
usporiadanie Jánskej vatry – ukončenie školského roka 2011/2012 dňa 30.6.2012. 
Za uznesenie hlasovali: Beata Adamová, Štefan Muller, Boţena Píšová, Zdenka Supeková, 
Viera Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ...................... 
 
Uznesenie č. 43/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie 
informáciu o plánovaných prácach na II. polrok 2012. 
Za uznesenie hlasovali: Beata Adamová, Štefan Muller, Boţena Píšová, Zdenka Supeková, 
Viera Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ...................... 

 

V Kľaku 18.6.2012 

 

 
                                                                                                  Ľuboš Haring 
                                                                                               starosta obce Kľak 
 
 

Overovatelia :                                                                                            

 

 

Zdenka Supeková        ................................                    

 

Štefan Muller               ................................                   


