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

dňa 29.10.2015 
 
 
Uznesenie č. 51/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 
program zasadnutia obecného zastupiteľstva -  v počte 17 bodov 
určuje 
zapisovateľa : Renátu Luptákovú, overovateľov prijatých uznesení a zápisnice : Viera 
Zúbeková, Michal Sestrenek. 
Za uznesenie hlasovali: Ľudmila Mesiariková, Michal Sestrenek, Miroslava Vajdová, Viera 
Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce .................... 

 
Uznesenie č. 52/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
b e r i e  n a  v e d o m i e 
kontrolu plnenia uznesení č. 43-50/2015 prijatých OZ dňa 03.09.2015 a vyjadrenie 
overovateľov zápisnice z rokovania OZ dňa 03.09.2015. 
Za uznesenie hlasovali : Ľudmila Mesiariková, Michal Sestrenek, Miroslava Vajdová, Viera 
Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ................... 
 
Uznesenie č. 53/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie 
správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za 3. štvrťrok 2015. 
Za uznesenie hlasovali : Ľudmila Mesiariková, Michal Sestrenek, Miroslava Vajdová, Viera 
Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ...................................... 
 
Uznesenie č. 54/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 
zmenu rozpočtu obce na rok 2015 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 a úpravou rozpočtových prostriedkov v príjmovej a výdavkovej časti bežného rozpočtu, 

kapitálového rozpočtu a finančných operácií, v zmysle prijatého rozpočtového opatrenia č. 3 /v prílohe/. 

Za uznesenie hlasovali : Ľudmila Mesiariková, Michal Sestrenek, Miroslava Vajdová, Viera 
Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ........................ 
 
Uznesenie č. 55/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 
smernice BOZP : smernica o poskytovaní osobných ochranných pracovných prostriedkov, smernica na 

zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci so zobrazovacou jednotkou, smernica o postupoch pre 

prípad vzniku poškodenia zdravia, pre prípad záchranných prác, evakuácie, vrátane poskytnutia prvej 

pomoci. 

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



 
Uznesenie č. 56/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie 

informáciu o miestnej komunikácii pri rodinnom dome súp.č. 88.  
Za uznesenie hlasovali : Ľudmila Mesiariková, Michal Sestrenek, Miroslava Vajdová, Viera 
Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ...................................... 
 
 
Uznesenie č. 57/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje  

poskytnutie finančného príspevku na 2.polrok 2015 na dieťa navštevujúce záujmové 
vzdelávanie v ZŠ s MŠ Župkov vo výške 117 €. 
Za uznesenie hlasovali: Ľudmila Mesiariková, Michal Sestrenek, Miroslava Vajdová, Viera 
Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce .................... 
 
 
Uznesenie č. 58/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku  
schvaľuje 
VZN obce Kľak č. 1/2015, ktorým sa upravujú podmienky na poskytovanie sociálnych služieb v obci 

Kľak. 

Za uznesenie hlasovali: Ľudmila Mesiariková, Michal Sestrenek, Miroslava Vajdová, Viera 
Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ........................ 
 
 
Uznesenie č. 59/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 

zmluvu č. SZH0728201503 uzatvorenú v zmysle § 59 ods.2 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov s organizáciou ENVI – PAK, a.s., Galvaniho 7/B, Bratislava, 

poveruje 

starostu obce na podpísanie zmluvy č. SZH0728201503 s organizáciou ENVI – PAK, a.s., Galvaniho 

7/B, Bratislava. 

Za uznesenie hlasovali : Ľudmila Mesiariková, Michal Sestrenek, Miroslava Vajdová, Viera 
Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ....................... 
 
 
Uznesenie č. 60/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie 

zoznam neplatičov dane z nehnuteľností a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za 

rok 2015 

určuje 

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

odpady a drobné stavebné odpady .  

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



Uznesenie č. 61/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
určuje  
dielčiu inventarizačnú komisiu v zložení : predseda – Tibor Zúbek, členovia : Miroslava 
Vajdová, Renáta Luptáková a ústrednú inventarizačnú komisiu v zložení : predseda – Ľuboš 
Haring, členovia – Tibor Zúbek, Miroslava Vajdová, Renáta Luptáková. 
Za uznesenie hlasovali: Ľudmila Mesiariková, Michal Sestrenek, Miroslava Vajdová, Viera 
Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ....................... 
 
 
Uznesenie č. 62/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje  
projektové zámery, ktoré budú do dokumentu ,,Stratégia miestneho rozvoja  CLLD  – LEADER” 

zapracované a predložené do finančného plánu na roky 2014 – 2020 a to nasledovne: 

Projektový zámer č. 1:  Prestavba obecného úradu a požiarnej zbrojnice, 100.000 € 

Projektový zámer č. 2:  Rekonštrukcia budovy kultúrneho domu, 200.000 € 

Projektový zámer č. 3:  Revitalizácia pamätníka SNP, 75.000 € 

Projektový zámer č. 4 : Rekonštrukcia miestnych komunikácií, 40.000 € 

Projektový zámer č. 5 : Vybudovanie chodníkov v obci, 20.000 € 

Celková nákladovosť projektov obce Kľak spolu : 435.000 €. 

Za uznesenie hlasovali: Ľudmila Mesiariková, Michal Sestrenek, Miroslava Vajdová, Viera 
Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ....................... 
 
Uznesenie č. 63/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie  
plánované aktivity a podujatia : Mikuláš – 5.12.2015, Vianočné trhy 12.12.2015, Silvester 
31.12.2015. 
Za uznesenie hlasovali: Ľudmila Mesiariková, Michal Sestrenek, Miroslava Vajdová, Viera 
Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ....................... 

 

 

V Kľaku 30.10.2015 

 

 

 
                                                                                                  Ľuboš Haring 
                                                                                               starosta obce Kľak 
 

 

 

 

 

 

Overovatelia :   

                                                                                          

Viera Zúbeková       ............................... 

                         

Michal Sestrenek     ...............................                          


