
 
 

Uznesenia   
z ustanovujúceho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Liptovské Kľačany,  

zo dňa 11.12.2014 
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Uznesenie  č. ...16....../2014 
 z ustanovujúceho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Liptovské Kľačany, zo dňa 11.12.2014 

 
Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 
 

a) b e r i e   n a   v e d o m i e 
1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 
2. vystúpenie novozvoleného starostu 

b) k o n š t a t u j e,  ž e 
1. novozvolený starosta obce Ing. Ján Hollý zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce 
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca 

obecného zastupiteľstva : 
Ing. Ján Vrbenský                                                           

                    Ing.  Miriam Devečková                                                                   
                    Ing. Jozef Vozár                                                                
                    Ing. Dušan Šimanský                                                
                    Peter Hollý                                                                       
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
 

Uznesenie  č. ...17....../2014 
z ustanovujúceho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Liptovské Kľačany, zo dňa 11.12.2014 

 
Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 
 
 z r i a ď u j e 
 
            Dočasné komisie – pracovné komisie 

1. Mandátovú komisiu a volebnú komisiu 
2. Návrhovú komisiu 

 
 

      1. Mandátová a volebná komisia 
 
          predseda: Ing. Miriam Devečková 
 
          členovia: Ing. Jozef Vozár a Peter Hollý 
 
      2. Návrhová komisia 
 
           predseda: Ing. Ján Vrbenský 
 
          členovia: Ing. Dušan Šimanský a Ing. Jozef Vozár 
 
 



HLASOVANIE:  
PRÍTOMNÍ :  5 poslanci 
ZA: 5 poslanci: Ing. Ján Vrbenský, Ing. Miriam Devečková, Ing. Jozef Vozár,  

                     Ing. Dušan Šimanský, Peter Hollý 
PROTI:0 
ZDRŽAL SA: 0 
 
 

Uznesenie  č. ...18....../2014 
z ustanovujúceho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Liptovské Kľačany, zo dňa11.12.2014 

 
Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch  

a) konštatuje, že 
       obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné, prítomní podľa prezenčnej listiny 
b) schvaľuje 
       program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva         

 
 
HLASOVANIE:  
PRÍTOMNÍ: 5 poslanci 
ZA: 5 poslanci: Ing. Ján Vrbenský, Ing. Miriam Devečková, Ing. Jozef Vozár,  

                      Ing. Dušan Šimanský, Peter Hollý 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
 
 

Uznesenie  č. ...19....../2014 
z ustanovujúceho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Liptovské Kľačany, zo dňa 11.12.2014 

 
Starosta obce podľa § 13 ods. 3 Zákona 369/1990 o obecnom zriadení poveruje funkciou 
zástupcu starostu obce Ing. Jána Vrbenského. Menovaný poverenie prijal. 
 
 
 

Uznesenie  č. ...20....../2014 
z ustanovujúceho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Liptovské Kľačany, zo dňa 11.12.2014 

 
Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 
 
 z r i a ď u j e 
 
        Stále komisie 
 
        1. Komisia na ochranu verejného záujmu  
            predseda: Ing. Ján Vrbenský 
            členovia:   Ing. Miriam Devečková, Peter Hollý, Ing. Dušan Šimanský, Ing. Jozef Vozár                 
 
        2. Komisia stavená a životného prostredia  
            predseda: Ing. Dušan Šimanský 
            členovia:   Ing. Jozef Hríň, Jozef Budvesel, Marian Hrbko, Tibor Getta 
 
        3. Komisia kultúrno-športová  



           predseda: Ing. Miriam Devečková 
           členovia:   Mgr. Miroslava Kanderová, Beata Vrbenská,  Mária Michníková,  
                             Mgr. Helena Vrbenská 
 
        4. Komisia na ochranu verejného poriadku 
            predseda: Ing. Jozef Vozár 
            členovia:  Peter Hollý, Martin Oravec, Oto Kandera, Ing. Peter Devečka 
 
 
HLASOVANIE: 
PRÍTOMNÍ: 5 poslanci 
ZA: 5 poslanci: Ing. Ján Vrbenský, Ing. Miriam Devečková, Ing. Jozef Vozár,  

                      Ing. Dušan Šimanský, Peter Hollý 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
	  
	  

Uznesenie  č. ...21....../2014 
z ustanovujúceho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Liptovské Kľačany, zo dňa11.12.2014 

 
Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 
 
 p o v e r u j e 
 
poslanca  Ing. Dušana  Šimanského zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva 
v prípadoch podľa § 12  ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods.5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona 
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 
 
HLASOVANIE:  
PRÍTOMNÍ: 5 poslanci 
ZA: 4 poslanci: Ing. Ján Vrbenský, Ing. Miriam Devečková, Ing. Jozef Vozár,  

                      Peter Hollý 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 1 poslanec: Ing. Dušan Šimanský 
 
 
 

Uznesenie  č. ...22....../2014 
z ustanovujúceho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Liptovské Kľačany, zo dňa11.12.2014 

 
Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 
 
r u š í  
 
uznesenie č.12/2014 Úväzok nového starostu – plný úväzok, ktoré bolo prijaté na obecnom 
zastupiteľstve 13.8.2014 
 
 
HLASOVANIE:  
PRÍTOMNÍ: 5 poslanci 
ZA: 5 poslanci: Ing. Ján Vrbenský, Ing. Miriam Devečková, Ing. Jozef Vozár,  

                      Ing. Dušan Šimanský, Peter Hollý 



PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
 
 
 

Uznesenie  č. ...23....../2014 
z ustanovujúceho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Liptovské Kľačany, zo dňa11.12.2014 

 
Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 
 
u	  r	  č	  u	  j	  e	  
	  
 plat starostu obce Liptovské Kľačany Ing. Jánovi Hollému v ¾ úväzku 	  vo	  výške	  921	  €. 
	  
	  
HLASOVANIE:  
PRÍTOMNÍ: 5 poslanci 
ZA: 5 poslanci: Ing. Ján Vrbenský, Ing. Miriam Devečková, Ing. Jozef Vozár,  

                      Ing. Dušan Šimanský, Peter Hollý 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
 
 
 

Uznesenie  č. ...24....../2014 
   z ustanovujúceho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Liptovské Kľačany, zo dňa11.12.2014 
 
Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 
 
 s ch v a ľ u j e 
      
1. Všeobecne záväzné nariadenie  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Liptovské Kľačany na rok 2015 
 
2. Všeobecne záväzné nariadenie o spôsobe náhradného zásobovania vodou a o zneškodňovaní 
obsahu žúmp na území obce Liptovské Kľačany na rok 2015 
 
3. Všeobecne záväzné nariadenie o trhovom poriadku na území obce Liptovské Kľačany na rok 
2015 
 
	  
HLASOVANIE: 
PRÍTOMNÍ: 5 poslanci 
ZA: 5 poslanci: Ing. Ján Vrbenský, Ing. Miriam Devečková, Ing. Jozef Vozár,  

                      Ing. Dušan Šimanský, Peter Hollý 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie  č. ...25....../2014 
z ustanovujúceho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Liptovské Kľačany, zo dňa11.12.2014 

 
Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 
 
 s ch v a ľ u j e 
 
Plán kontrolnej činnosti obce,  hlavnej kontrolórky obce Ing. Aleny Rojkovej. 
 
	  
HLASOVANIE: 
PRÍTOMNÍ: 5 poslanci 
ZA: 5 poslanci: Ing. Ján Vrbenský, Ing. Miriam Devečková, Ing. Jozef Vozár,  

                      Ing. Dušan Šimanský, Peter Hollý 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                     Ing. Ján Hollý  
                                                                                                                     starosta obce 


