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

dňa 17.06.2016 
 

 
Uznesenie č. 25/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 
program zasadnutia obecného zastupiteľstva -  v počte 19 bodov 
určuje 
zapisovateľa : Renátu Luptákovú, overovateľov prijatých uznesení a zápisnice : Miroslava 
Vajdová, Michal Sestrenek. 
Za uznesenie hlasovali: Ľudmila Mesiariková, Michal Sestrenek, Miroslava Vajdová, Viera 
Zúbeková, Tibor Zúbek. 
Ľuboš Haring, starosta obce .................... 

 
Uznesenie č. 26/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
b e r i e  n a  v e d o m i e 
kontrolu plnenia uznesení č. 16-24/2016 prijatých OZ dňa 28.04.2016 a vyjadrenie 
overovateľov zápisnice z rokovania OZ dňa 28.04.2016. 
Za uznesenie hlasovali : Ľudmila Mesiariková, Michal Sestrenek, Miroslava Vajdová, Viera 
Zúbeková, Tibor Zúbek. 
Ľuboš Haring, starosta obce ................... 
 
Uznesenie č. 27/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie 
plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2.polrok 2016. 

Za uznesenie hlasovali : Ľudmila Mesiariková, Michal Sestrenek, Miroslava Vajdová, Viera 
Zúbeková, Tibor Zúbek. 
Ľuboš Haring, starosta obce ........................ 
 
Uznesenie č. 28/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie 
stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce Kľak za rok 2015. 
Za uznesenie hlasovali : Ľudmila Mesiariková, Michal Sestrenek, Miroslava Vajdová, Viera 
Zúbeková, Tibor Zúbek. 
Ľuboš Haring, starosta obce ...................................... 
 
Uznesenie č. 29/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie 

správu nezávislého audítora o audite individuálnej účtovnej závierky obce Kľak za rok 2015. 
Za uznesenie hlasovali : Ľudmila Mesiariková, Michal Sestrenek, Miroslava Vajdová, Viera 
Zúbeková, Tibor Zúbek. 
Ľuboš Haring, starosta obce ...................................... 
 
Uznesenie č. 30/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje  

záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce Kľak za rok 2015 „bez výhrad“. 



Za uznesenie hlasovali: Ľudmila Mesiariková, Michal Sestrenek, Miroslava Vajdová, Viera 
Zúbeková, Tibor Zúbek. 
Ľuboš Haring, starosta obce .................... 
 
Uznesenie č. 31/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku  
schvaľuje 
tvorbu rezervného fondu z prebytku hospodárenia obce za rok 2015 v plnej výške 5.615,16 € zistený 

podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písme. a﴿ a b﴿ zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Za uznesenie hlasovali: Ľudmila Mesiariková, Michal Sestrenek, Miroslava Vajdová, Viera 
Zúbeková, Tibor Zúbek. 
Ľuboš Haring, starosta obce ........................ 
 
Uznesenie č. 32/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie  

výročnú správu obce Kľak za rok 2015. 

Za uznesenie hlasovali : Ľudmila Mesiariková, Michal Sestrenek, Miroslava Vajdová, Viera 
Zúbeková, Tibor Zúbek 
Ľuboš Haring, starosta obce ....................... 
 
Uznesenie č. 33/2016 
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 a úpravou v príjmovej a výdavkovej časti bežného rozpočtu medzi jednotlivými položkami,  

na základe prijatého rozpočtového opatrenia č.1/2016 /v prílohe uznesenia/. 
Za uznesenie hlasovali : Ľudmila Mesiariková, Michal Sestrenek, Miroslava Vajdová, Viera 
Zúbeková, Tibor Zúbek. 
Ľuboš Haring, starosta obce ....................... 
 
Uznesenie č. 34/2016                                  
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje  
žiadosť Richarda Klobučníka, bytom Huščavova 1, Bratislava a vydáva súhlasné stanovisko na 
bezplatné užívanie časti pozemku EKN parc.č. 1798/2,  druh pozemku ostatné plochy,  zapísaného na 
LV č. 1 obce Kľak, susediaceho z pozemkom CKN parc.č. 438/3 žiadateľa, za nasledovných podmienok 

: starostlivosť o pozemok, umožnenie vstupu vlastníkovi na pozemok v prípade potreby, v prípade 

havarijnej situácie, alebo živelnej pohromy a plnenia úloh civilnej ochrany obyvateľstva a krízového 

riadenia možnosť prechodu záchranných zložiek. 

Za uznesenie hlasovali: Ľudmila Mesiariková, Michal Sestrenek, Miroslava Vajdová, Viera 
Zúbeková, Tibor Zúbek 
Ľuboš Haring, starosta obce ....................... 
 
Uznesenie č. 35/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie 
žiadosť Ľubomíra Pavlíka, bytom Partizánska 228/57, Žarnovica – pretrvávanie sporov a doporučuje 
starostovi obce v danej veci vykonať nápravu, nájsť spoločnú dohodu a vyriešiť prejazd cez 
komunikáciu v časti od Coop Jednota s.d. až po nehnuteľnosť Ľubomíra Pavlíka po pozemkoch registra 
EKN vo vlastníctve obce Kľak, parc.č. 1798/1, 1798/2 vedené na LV č. 1 obce Kľak ako ostatná plocha. 

 



Za uznesenie hlasovali: Ľudmila Mesiariková, Michal Sestrenek, Miroslava Vajdová, Viera 
Zúbeková, Tibor Zúbek. 
Ľuboš Haring, starosta obce .......................           
 
Uznesenie č. 36/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie   
žiadosť Ing. Radovana Krnáča, bytom Osuského 4, Bratislava o vykonanie nápravy a doporučuje 
starostovi obce zaslať výzvu majiteľovi pozemku na ochranu pozemku proti burinám. 

Za uznesenie hlasovali: Ľudmila Mesiariková, Michal Sestrenek, Miroslava Vajdová, Viera 
Zúbeková, Tibor Zúbek. 
Ľuboš Haring, starosta obce ....................... 
 
Uznesenie č. 37/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje  
v súlade s ustanovením § 11 ods.4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov pre účely stavebného konania uzavrieť so žiadateľmi – p.Petrom Veverkom 
a manž. Barborou Veverkovou, obaja bytom Ul. Partizánska 79, Solčany, SR – ako budúcimi 
oprávnenými z vecného bremena, zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena, 
ktorej predmetom bude právo uložiť a prevádzkovať na pozemku, ktorý je vo vlastníctve obce a je 
zapísaný v katastri nehnuteľností pre katastrálne územie Kľak v LV č. 1, v registri „E“ parcely evidovanej 
na katastrálnej mape ako parc.č. 1801/41, druh pozemku ostatné plochy, o výmere 11 040 m², 
vodovodnú a elektrickú prípojku od pripojovacieho miesta k pozemku a povoliť prejazd cez pozemok 
s prístupom na pozemok žiadateľov pre realizáciu novostavby rekreačnej chaty, ktorá bude umiestnená 
na pozemku CKN parc.č. 420/4 v k.ú. Kľak a to podľa predloženej situácie osadenia stavby.  
Presný rozsah a vymedzenie budúceho vecného bremena bude definované na podklade skutočného 
zamerania, ktoré za týmto účelom zabezpečia na vlastné náklady budúci oprávnení z vecného bremena.  
O uzavretí zmluvy o zriadení vecného bremena rozhodne obecné zastupiteľstvo po predložení 
geometrického plánu skutočného zamerania prípojok na inžinierske siete a vjazdu na pozemok a ich 
ochranného pásma na pozemku vo vlastníctve obce. 

Za uznesenie hlasovali: Ľudmila Mesiariková, Michal Sestrenek, Miroslava Vajdová, Viera 
Zúbeková, Tibor Zúbek. 
Ľuboš Haring, starosta obce ....................... 
 
Uznesenie č. 38/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
berie na vedomie 
plánované aktivity a usporiadanie podujatí : varenie gulášu dňa 2.7.2016 o 13.00 hod., vatra 
SNP – 29.08.2016 o 18.30 hod., memoriál Jozefa Zúbeka – 27.08.2016 o 13.00 hod.  
Za uznesenie hlasovali: Ľudmila Mesiariková, Michal Sestrenek, Miroslava Vajdová, Viera 
Zúbeková, Tibor Zúbek. 
Ľuboš Haring, starosta obce ....................... 

 

V Kľaku 20.06.2016 

 

 

 
                                                                                                  Ľuboš Haring 
                                                                                               starosta obce Kľak 
 

 

Overovatelia :                     

                                                                        

Miroslava Vajdová                            

Michal Sestrenek                          


