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

dňa 13.12.2016 
Uznesenie č. 56/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 
program zasadnutia obecného zastupiteľstva v počte 17 bodov 
určuje 
zapisovateľa : Renátu Luptákovú, overovateľov prijatých uznesení a zápisnice : Tibor Zúbek, Viera 
Zúbeková. 
Za uznesenie hlasovali : Michal Sestrenek, Miroslava Vajdová, Tibor Zúbek, Viera Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce .................... 
 
Uznesenie č. 57/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
b e r i e  n a  v e d o m i e 
kontrolu plnenia uznesení č. 49-55/2016 prijatých OZ dňa 27.10.2016 a vyjadrenie overovateľov 
zápisnice z rokovania OZ dňa 27.10.2016. 
Za uznesenie hlasovali :  Michal Sestrenek, Miroslava Vajdová, Tibor Zúbek, Viera Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ................... 
 
Uznesenie č. 58/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie  
stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu viacročného rozpočtu obce Kľak na roky 2017-2019.  

Za uznesenie hlasovali : Michal Sestrenek, Miroslava Vajdová, Tibor Zúbek, Viera Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ....................... 
 
Uznesenie č. 59/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie  
návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2017.  

Za uznesenie hlasovali : Michal Sestrenek, Miroslava Vajdová, Tibor Zúbek, Viera Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ....................... 
 
Uznesenie č. 60/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie  
správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za 3. štvrťrok 2016.  

Za uznesenie hlasovali : Michal Sestrenek, Miroslava Vajdová, Tibor Zúbek, Viera Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ....................... 
 
Uznesenie č. 61/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 
zmenu rozpočtu obce na rok 2016 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, kapitálové príjmy a výdavky na 

základe prijatého rozpočtového opatrenia č.3/2016 /v prílohe uznesenia/. 

Za uznesenie hlasovali : Michal Sestrenek, Miroslava Vajdová, Tibor Zúbek, Viera Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ........................ 
 
Uznesenie č. 62/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
prerokovalo  

návrh VZN obce Kľak č. 2/2016 o miestnej dani z nehnuteľnosti na rok 2017 

sa uznáša  

na vydaní VZN obce Kľak č. 2/2016 o miestnej dani z nehnuteľnosti na rok 2017 

doporučuje starostovi obce vyvesenie vydaného znenia VZN obce Kľak č. 2/2016 na úradnej tabuli obce 

14.12.2016. 



Za uznesenie hlasovali : Michal Sestrenek, Miroslava Vajdová, Tibor Zúbek, Viera Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce .................... 
 
Uznesenie č. 63/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku  
prerokovalo  

návrh VZN obce Kľak č. 3/2016 o miestnych daniach na rok 2017 

sa uznáša 

na vydaní VZN obce Kľak č. 3/2016 o miestnych daniach na rok 2017 

doporučuje starostovi obce vyvesenie vydaného znenia VZN obce Kľak č. 3/2016 na úradnej tabuli obce 

14.12.2016. 

Za uznesenie hlasovali : Michal Sestrenek, Miroslava Vajdová, Tibor Zúbek, Viera Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ........................ 
 
Uznesenie č. 64/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
prerokovalo  

návrh VZN obce Kľak č. 4/2016 o podmienkach určovania a vyberania poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na rok 2017 

sa uznáša 

na vydaní VZN obce Kľak č. 4/2016 o podmienkach určovania a vyberania poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady na rok 2017 

doporučuje starostovi obce vyvesenie vydaného znenia VZN obce Kľak č. 4/2016 na úradnej tabuli obce 

14.12.2016. 

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

Uznesenie č. 65/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
prerokovalo 

návrh viacročného rozpočtu obce Kľak na roky 2017-2019, 

schvaľuje  

rozpočet obce na rok 2017 nasledovne: celkové príjmy – 91.275 €, celkové výdavky – 91.275 €, 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 2018-2019 v členení podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácii, 

schvaľuje zostavenie a predkladanie rozpočtu obce na roky 2017-2019 bez programovej štruktúry v zmysle 

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

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

Uznesenie č. 66/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje  
dlhodobý prenájom časti pozemku EKN parc.č. 1801/14, ostatné plochy vo výmere cca 3 m² zapísaného na LV č. 

1 obce Kľak pre pani Alenu Zúbekovú, bytom Kľak č. 119 za účelom zriadenia 4 parkovacích miest pri prestavbe 

rodinného domu na espresso. K uzatvoreniu nájomnej zmluvy bude doložené presné vytýčenie pozemku. Cena za 

prenájom je stanovená na 10 Eur / ročne na základe uzatvorenej zmluvy o nájme. 

OZ splnomocňuje starostu obce na uzatvorenie nájomnej zmluvy. 

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

Uznesenie č. 67/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje  
1.odmenu starostovi obce Ľubošovi Haringovi za rok 2016 vo výške 500 €, určuje plat starostu obce za mesiac 

december 2016 vo výške 1.816,-€, 

2.odmenu hlavnej kontrolórke obce za rok 2016 vo výške 200 €, plat za mesiac 12/2016 bude vo výške 282 €. 

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



 
 
 
Uznesenie č. 68/2016 
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 OZ mesačný plat starostu obce od 01.01.2017 

vo výške 1.316,- €.  

Za uznesenie hlasovali : Michal Sestrenek, Miroslava Vajdová, Tibor Zúbek, Viera Zúbeková. 
Ľuboš Haring, starosta obce ....................... 
 
Uznesenie č. 69/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie  
plánované aktivity a podujatia – Silvester – 31.12.2016 a Pietne spomienky 22.1.2017.  

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

 

V Kľaku 14.12.2016 

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia :                                                             

                                

Tibor Zúbek               ...................................... 

                

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

                                                                                                  Ľuboš Haring 
                                                                                               starosta obce Kľak 

 


