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Z á p i s n i c a  

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Liptovských Kľačanoch 
konaného dňa 11.12.2014 

 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
1. Štátna hymna 
2. Otvorenie zasadnutia. 
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
4. Oznámenie o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce. 
   Zloženie sľubu   novozvoleného starostu obce, odovzdanie osvedčenia a insignií starostovi 
obce - predsedníčka miestnej volebnej komisie. 
   Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva. 
   Vystúpenie novozvoleného starostu obce. 
5. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
6. Poverenie poslanca OZ - zástupcu starostu obce. 
7. Voľba dočasných a stálych komisií. 
8. Určenie platu starostu obce. 
9. Diskusia 
10. Záver 
 
 
Ad 2.: Otvorenie 
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce. 
 
 
 
 
 
Ad. 3: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
Za zapisovateľku bola určená p. Monika Humená 
 
Za overovateľov zápisnice boli určení: Ing. Miriam Devečková. 
 
                                                               Ing. Dušan Šimanský 
 
 
Ad. 4: Oznámenie o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce, odovzdanie 
osvedčenia o zvolení starostovi obce – predsedníčka miestnej volebnej komisie. 
Predsedníčka Miestnej volebnej komisie p. Lýdia Veselovská oznámila prítomným výsledky 
volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdala zvolenému starostovi obce Ing. Jánovi 
Hollému osvedčenie o zvolení za starostu obce. 
Následne starosta obce zložil slávnostný sľub, potvrdil ho svojím podpisom a prevzal 
insígnie.   
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Text sľubu poslancov prečítal Ing. Ján Vrbenský a každý prítomný novozvolený poslanec 
potvrdil sľub svojím podpisom. Na základe tejto skutočnosti sa novozvolené obecné 
zastupiteľstvo a starosta obce ujali svojich kompetencií. 
 
Starostka obce Viera Tomčíková predniesla svoj príhovor, v ktorom sa všetkým poďakovala 
a odovzdala slovo novozvolenému starostovi obce Ing. Jánovi Hollému. 
 
Starosta obce Ing. Ján Hollý predniesol svoj príhovor a ukončil slávnostnú časť zasadnutia. 
 
 
Ad. 5: Schválenie programu pracovnej časti ustanovujúceho zasadnutia obecného 
zastupiteľstva. 
Po príhovore starosta predniesol návrh programu pracovnej časti ustanovujúceho zasadnutia.: 
5. Doplnenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
6. Voľba mandátovej a volebnej,  návrhovej komisie. 
7. Poverenie pre zástupcu starostu obce. 
8. Návrh na zriadenie stálych komisií a ich voľba. 
9. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 
zasadnutia obecného zastupiteľstva - §12 ods.2 a ods.6 zákona SNR č.369/1990 o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov. 
10. Určenie platu starostu obce. 
11. Schválenie VZN – o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady na území obce, a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a o 
zneškodňovaní obsahu žúmp na rok 2015. Trhový poriadok. 
12. Návrh rozpočtu obce na rok 2015. 
13. Diskusia 
14. Uznesenie OZ 
15. Záver 
 
Po prečítaní programu sa uskutočnila voľba mandátovej a volebnej komisie a návrhovej 
komisie. 
 
Ad 6.: Voľba  mandátovej a volebnej, návrhovej komisie. 
 
Návrh na zloženie mandátovej a volebnej komisie:  
Ing. Miriam Devečková-predseda 
Peter Hollý-člen 
Ing. Jozef Vozár – člen 
 
Hlasovanie : Prítomní: 5 poslanci 
                      Za: 5, Ing. Ján Vrbenský, Ing. Miriam Devečková, Ing. Jozef Vozár,  
                            Ing. Dušan Šimanský, Peter Hollý 
                      Proti: 0 
                      Zdržal sa: 0 
 
Návrh na zloženie návrhovej komisie: 
Ing. Ján Vrbenský – predseda 
Ing. Dušan Šimanský – člen 
Ing. Jozef Vozár – člen 
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Hlasovanie : Prítomní: 5 poslanci 
                      Za: 5, Ing. Ján Vrbenský, Ing. Miriam Devečková, Ing. Jozef Vozár,  
                            Ing. Dušan Šimanský, Peter Hollý 
                      Proti: 0 
                      Zdržal sa: 0 
 
 
Obecné zastupiteľstvo v Lipt. Kľačanoch hlasovaním schválilo zloženie návrhovej, 
mandátovej a volebnej  komisie. Po schválení komisií starosta obce požiadal predsedu 
mandátovej komisie, aby osvedčil mandáty zvolených poslancov OZ a mandát starostu obce a 
prehlásil,  že zasadnutie OZ je uznášaniaschopné. 
 
Poslanci obecného zastupiteľstva schválili program pracovnej časti zasadnutia. 
 
 
Hlasovanie : Prítomní: 5 poslanci 
                      Za: 5, Ing. Ján Vrbenský, Ing. Miriam Devečková, Ing. Jozef Vozár,  
                            Ing. Dušan Šimanský, Peter Hollý 
                      Proti: 0 
                      Zdržal sa: 0 
 
 
Ad 7: Poverenie zastupovaním starostu obce. 
 
Starosta obce podľa § 13 ods.3 Zákona 369/1990 o obecnom zriadení poveril funkciou 
zástupca starostu obce Ing. Jána Vrbenského. Menovaný poverenie prijal.   
                              
 
 
Ad 8: Návrh na zriadenie stálych komisií, voľba ich predsedov. 
 
Starosta obce predniesol návrh na zriadenie komisií a navrhol predsedov komisií : 
 

a) Komisia na ochranu verejného záujmu – predseda Ing. Ján Vrbenský 
členovia – Ing. Miriam Devečková, Peter Hollý, Ing. Dušan Šimanský, Ing. Jozef Vozár 

b) Komisia stavená a životného prostredia – predseda Ing. Dušan Šimanský 
členovia – Ing. Jozef Hriň, Jozef Budvesel, Marian Hrbko, Tibor Getta 

c) Komisia kultúrno-športová – predseda Ing. Miriam Devečková 
členovia – Mgr. Miroslava Kanderová, Beata Vrbenská,  Mária Michníková, Mgr. Helena 
Vrbenská 

d) Komisia na ochranu verejného poriadku – predseda Ing Jozef Vozár 
členovia – Peter Hollý, Martin Oravec, Oto Kandera, Ing. Peter Devečka 
 
Starosta obce vysvetlil, že podľa zákona sme povinní schváliť  Komisiu pre ochranu 
verejného záujmu a jej členmi môžu byť iba poslanci OZ. 
Vysvetlil tiež, že vzhľadom na počet volených poslancov v obci nie je potrebné zriaďovať 
obecnú radu. 
 
Hlasovanie : Prítomní: 5 poslanci 
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                      Za: 5, Ing. Ján Vrbenský, Ing. Miriam Devečková, Ing. Jozef Vozár,  
                            Ing. Dušan Šimanský, Peter Hollý 
                      Proti: 0 
                      Zdržal sa: 0 
 
 
 
Ad 9: Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a 
viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva - §12 ods.2 a ods.6 zákona SNR č.369/1990 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
Novela zákona o obecnom zriadení rieši situácie, kedy môže rokovanie obecného 
zastupiteľstva zvolať aj poverený poslanec obecného zastupiteľstva. Na riešenie takejto 
situácie starosta obce navrhol, aby týmto povereným poslancom bol Ing. Dušan Šimanský.  
Menovaný poverenie prijal.    
 
 
Hlasovanie : Prítomní: 5 poslanci 
                      Za: 4, Ing. Ján Vrbenský, Ing. Miriam Devečková, Ing. Jozef Vozár,  
                             Peter Hollý 
                      Proti: 0 
                      Zdržal sa: 1, Ing. Dušan Šimanský 
 
 
 
 
Ad. 10: Určenie platu starostu obce. 
Na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva je zákonná povinnosť poslancov určiť 
plat novozvolenému starostovi obce na celé funkčné obdobie. Na návrh starostu obce poslanci 
podľa zákona č.253/1994 Z.z. § 4 ods.6 schválili zníženie úväzku starostu na ¾ úväzku.  Plat 
starostovi obce bol stanovený podľa platnej úpravy zákona č.253/1994 Z.z. o právnom 
postavení a platových pomeroch starostov a primátorov. V súlade s §3a 4 ods.1 uvedeného 
zákona poslanci určili plat vo výške 1,49 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca 
v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR 
za predchádzajúci kalendárny rok nasledovne : 824 x 1,49 x 0,75 = 921 Eur. 
Odmena zástupcovi starostu a poslancom bude schválená na nasledujúcom zasadnutí OZ. 
 
 
Hlasovanie: Prítomní: 5 poslanci 
                      Za: 5, Ing. Ján Vrbenský, Ing. Miriam Devečková, Ing. Jozef Vozár,  
                            Ing. Dušan Šimanský, Peter Hollý 
                      Proti: 0 
                      Zdržal sa: 0 
 
 
 
 
Ad. 11: Schválenie VZN na rok 2015 – o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce. O spôsobe náhradného 
zásobovania vodou a o zneškodňovaní obsahu žúmp. Trhový poriadok. 
Starosta obce predložil poslancom OZ na schválenie : 
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- návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Liptovské Kľačany na rok 2015. 
-návrh VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a o zneškodňovaní obsahu žúmp na 
rok 2015 
- návrh Trhového poriadku. 
 
 Po diskusii k jednotlivým dokumentom boli návrhy VZN prijaté hlasovaním. 
 
Hlasovanie : Prítomní: 5 poslanci 
                      Za: 5, Ing. Ján Vrbenský, Ing. Miriam Devečková, Ing. Jozef Vozár,  
                            Ing. Dušan Šimanský, Peter Hollý 
                      Proti: 0 
                      Zdržal sa: 0 
 
 
 
 
Ad. 12: Návrh rozpočtu na rok 2015 
Starosta obce predložil poslancom OZ návrh rozpočtu na rok 2015 a zdôraznil, že rozpočtové 
položky sa môžu v priebehu roka meniť formou rozpočtových opatrení podľa potreby 
a aktuálneho čerpania. Ďalšie informácie k rozpočtu podala kontrolórka obce Ing.  Alena 
Rojková.  
Rozpočet bude predložený na schválenie po 15 dňoch od zverejnenia na obecnej tabuli 
a zapracovaní prípadných pripomienok na nasledujúcom zasadnutí OZ. 
 
 
 
Ad. 13:  V diskusii boli zaznamenané nasledovné príspevky. 
 
Ing. Jozef Hríň poznamenal k VZN o zneškodňovaní žúmp, že by bolo dobré, keby obec 
zabezpečila firmu, ktorá by zneškodňovanie žúmp vykonávala za prijateľnú cenu. 
Ing. Miriam Devečková mala pripomienky k obecnej stránke, že by mala byť častejšie 
aktualizovaná. 
Starosta obce prisľúbil, že určite s tým budeme niečo robiť a nájdeme vhodné riešenie aj 
z finančnej stránky. 
 
Ing. Alena Rojková predniesla Plán kontrolnej činnosti obce.  
 
Hlasovanie : Prítomní: 5 poslanci 
                      Za: 5, Ing. Ján Vrbenský, Ing. Miriam Devečková, Ing. Jozef Vozár,  
                            Ing. Dušan Šimanský, Peter Hollý 
                      Proti: 0 
                      Zdržal sa: 0 
 
 
 
Ad. 14. Uznesenie  
Predseda návrhovej komisie Ing. Ján Vrbenský prečítal uznesenia, ktoré boli schválené na 
zasadnutí OZ. 
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Ad. 15.  Záver 
Na záver starosta obce Ing. Ján Hollý poďakoval prítomným poslancom a verejnosti za účasť 
a zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil. 
 
 
Zapísala: Monika Humená                   .................................... 
 
v Liptovských Kľačanoch dňa  11.12.2014 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
Ing. Miriam Devečková                       ...................................... 
 
Ing. Dušan Šimanský                           ......................................    
 
 
 
 
 
 
 

                      .................................................    
                                                                                                 Ing. Ján Hollý  
                                                                                                            starosta obce 
 
 
 
 
 


