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Z á p i s n i c a  
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Liptovských Kľačanoch konaného 

dňa  25.05.2022 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
 
Ad 1: Otvorenie 
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Ján Hollý.   
Za zapisovateľku bola určená  Ing. Dagmar Chvojková 
Za overovateľov zápisnice boli určení:  Filip Martinka , Ing. Ján Vrbenský  
Do návrhovej komisie boli navrhnutí : predseda – Ing. Dušan Šimanský 
                    členovia –  Ing. Miriam Devečková, Ing. Jozef Vozár 
Starosta obce predniesol návrh  programu, z ktorého navrhol vypustiť bod č.7 Rozpočtové 
opatrenie, z dôvodu presunu tohto bodu na júnové zasadnutie. Následne dal hlasovať za 
schválenie uznesenia. 

Uznesenie č.  16 / 2022 
zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 25.05.2022 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 
 

        a) konštatuje 
že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné, prítomní podľa prezenčnej listiny 
        b) berie na vedomie 
zapisovateľa : Ing. Dagmar Chvojkovú 
overovateľov zápisnice :  Filip Martinka , Ing. Ján Vrbenský 
     c) volí 
Návrhovú komisiu v zložení : predseda – Ing. Dušan Šimanský 
                  členovia – Ing. Miriam Devečková, Ing. Jozef Vozár 
       d) schvaľuje  
            program zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 
Program : 

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
Voľba návrhovej komisie, schválenie programu zasadnutia 

2. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ 
3.  Zmluva o spolupráci s DHZ Ľubeľa. 
4. Darovacia zmluva č.KRHZ-ZA-VO-302-196/2022 

5. Dodatok č.1 Rámcovej zmluvy o coworkingu 

6. Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru 

7. Rôzne 
8. Diskusia 
9. Záver 
 

HLASOVANIE: Celkový počet : 5 poslancov. Prítomní : 5 poslanci 
                             ZA: 5, Ing. M. Devečková, F. Martinka, Ing. D. Šimanský, Ing. J. Vozár, Ing. J. Vrbenský 
                             PROTI: 0                          ZDRŽAL SA: 0 
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Ad 2: Kontrola plnenia uznesení 
 
V nadväznosti na schválenie uznesenia č. 12.2/2022 zo dňa 05.04.2022 bol predložený  
dodatok Rámcovej zmluvy o coworkingu na vyjadrenie a zaujatie stanoviska nájomcovi - 
Bývalím urbárnikom a komposesorátom, vlastníkom lesa – pozemkovému spoločenstvu 
Liptovské  Kľačany. Zhromaždenie vlastníkov tento dodatok dňa 24.04.2022 na svojom 
zasadnutí schválilo a dňa 29.04.2022 doručilo na obec listom potvrdenie o jeho schválení. 
 V nadväznosti na schválenie uznesenia č. 13.2/2022 zo dňa 05.04.2022 bola dňa 
06.04.2022 podpísaná  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena s pani Emíliou 
Pethovou a následne dňa 12.04.2022 zverejnená.  
V nadväznosti na schválenie uznesenia č. 14.2/2022 zo dňa 05.04.2022 bolo dňa 
11.04.2022 zaslané žiadateľom Andrej Bilík a Veronika Bilíková,  písomné vyjadrenie k ich 
žiadosti k stavebnému zámeru – možnosti výstavby 5 rodinných domov na pozemku KN-C 
č.264/5 v kat. území obce Liptovské Kľačany, podľa priloženej urbanistickej štúdie. 
Obecné zastupiteľstvo vzalo informáciu o plnení uznesenia na vedomie.  
 

Uznesenie č.  17 / 2022 
zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 25.05.2022 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 
 

1. B e r i e   n a   v e d o m i e    informáciu o plnení uznesenia 
 
HLASOVANIE: Celkový počet : 5 poslancov. Prítomní : 5 poslanci 
                             ZA: 5, Ing. M. Devečková, F. Martinka, Ing. D. Šimanský, Ing. J. Vozár, Ing. J. Vrbenský 
                             PROTI: 0                          ZDRŽAL SA: 0 

 
Ad 3 :  Zmluva o spolupráci s DHZ Ľubeľa. 
 
V súvislosti s plnením úloh, ktoré Obci Liptovské Kľačany vyplývajú z ustanovení zákona 

číslo 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, /ďalej len „zákon 

o ochrane pred požiarmi“/, s poukazom na ustanovenie § 1 ods.2 zákona číslo 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, /ďalej len „zákon o obecnom zriadení“, 

starosta obce predniesol poslancom obecného zastupiteľstva Obce Liptovské Kľačany návrh 

„Zmluvy o spolupráci“, ktorá bola zaevidovaná na Obecnom úrade, Obce Liptovské Kľačany 

pod číslom 72/2022 a ktorú starosta Obce Liptovské Kľačany navrhuje uzatvoriť s Obcou 

Ľubeľa, v súlade s ustanovením § 20 ods.1 a násl. zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov. 

 
Uznesenie č.  18 / 2022 

zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 25.05.2022 
Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 

 

1./ S c h v a ľ u j e  uzatvorenie „Zmluvy o spolupráci“ podľa predloženého písomného 

návrhu „Zmluvy o spolupráci“, ktorý je zaevidovaný na Obecnom úrade, Obce 

Liptovské Kľačany pod číslom 72/2022.  

 

2./ P o v e r u j e 
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2.1./  Starostu obce, ako najvyšší výkonný orgán obce, v nadväznosti na schválenie 

uzatvorenia „Zmluvy o spolupráci“, aby písomne informoval Obec Ľubeľa o rozhodnutí 

obecného zastupiteľstva Obce Liptovské Kľačany súvisiace s návrhom na uzatvorenie 

„Zmluvy o spolupráci“ súvisiacej s plnením úloh vyplývajúcich pre obec z ustanovení 

Zákona o ochrane pred požiarmi, s poukazom na ustanovenie Zákona o obecnom 

zriadení.   

 

2.2./ Starostu obce, ako najvyšší výkonný orgán obce, v nadväznosti na schválenie 

uzatvorenia „Zmluvy o spolupráci“, aby s Obcou Ľubeľa, podľa predloženého 

písomného návrhu „Zmluvy o spolupráci“, zabezpečil spracovanie finálnej verzie 

„Zmluvy o spolupráci“ jej podpísanie kompetentnými osobami oprávnenými konať 

v mene zmluvných strán, podľa záverov zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce 

Ľubeľa a následne jej zverejnenie v súlade so zákonom číslo 40/1964 Zb. Občianskeho 
zákonníka v znení neskorších predpisov a zákonom číslo 211/2000 Zb. o slobodnom 
prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.   

 
HLASOVANIE: Celkový počet : 5 poslancov. Prítomní : 5 poslanci 
                             ZA: 5, Ing. M. Devečková, F. Martinka, Ing. D. Šimanský, Ing. J. Vozár, Ing. J. Vrbenský 
                             PROTI: 0                          ZDRŽAL SA: 0 

 

Ad 4:  Darovacia zmluva č.KRHZ-ZA-VO-302-196/2022 
 
Starosta predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh darovacej zmluvy na Súpravu 
povodňovej záchrannej služby, ktorý predložil Obci Liptovské Kľačany darca : Slovenská 
republika, zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky so sídlom Pribinova 2, 812 
72 Bratislava, v zastúpení plk. Ing. Pavol Mikulášek,  prezident Hasičského a záchranného 
zboru, na základe plnomocenstva č. p.: SL-OPS-2021/001914-064  na plnenie úloh 
preneseného výkonu štátnej správy a na plnenie úloh samosprávy najmä na plnenie úloh 
hasičskej jednotky, pri ochrane životov, zdravia, majetku a životného prostredia, pri ochrane 
pred požiarmi a živelnými pohromami, v krízových situáciách, pri mimoriadnych udalostiach, 
na pomoc v tiesni a pri riešení ďalších situácií v katastri obce Liptovské Kľačany.  
Po diskusii k tomuto bodu poslanci hlasovaním návrh schválili. 
 

Uznesenie č.  19 / 2022 
zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 25.05.2012 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 
 

1./ S c h v a ľ u j e  uzatvorenie darovacej zmluvy č. KRHZ-ZA-VO-302-196/2022 podľa 
predloženého návrhu darcu : Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom vnútra 
Slovenskej republiky so sídlom Pribinova 2, 812 72 Bratislava, v zastúpení plk.Ing. Pavol 
Mikulášek,  prezident Hasičského a záchranného zboru.  
 
2./  P o v e v e r u j e    starostu obce, ako najvyšší výkonný orgán obce, v nadväznosti na 
schválenie uzatvorenia darovacej zmluvy  č.  KRHZ-ZA-VO-302-196/2022, aby zabezpečil jej 
podpísanie a následné zverejnenie v súlade so zákonom číslo 40/1964 Zb. Občianskeho 
zákonníka v znení neskorších predpisov a zákonom číslo 211/2000 Zb. o slobodnom 
prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. 
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HLASOVANIE: Celkový počet : 5 poslancov. Prítomní : 5 poslanci 
                             ZA: 5, Ing. M. Devečková, F. Martinka, Ing. D. Šimanský, Ing. J. Vozár, Ing. J. Vrbenský 
                             PROTI: 0                          ZDRŽAL SA: 0 
 

Ad. 5.  Dodatok č.1 k  Rámcovej zmluvy o coworkingu 
 
V súvislosti uznesením obecného zastupiteľstva Obce Liptovské Kľačany číslo 12/2022 zo dňa 
05.04.2022 s poukazom na bod 2.2 poverenia tohto uznesenia a uznesenia zhromaždenia 
nájomcu č. III/8/2022 zo dňa 24.04.2022,  ktoré na Obecný úrad Obce Liptovské Kľačany 
doručil nájomca Rámcovej zmluvy o coworkingu: Bývalí urbárnici a komposesoráti, vlastníci 
lesa - pozemkové spoločenstvo Liptovské  Kľačany, so sídlom Liptovské Kľačany, IČO: 
37 975 161 (zapísané: Okresný úrad v Liptovskom Mikuláši, pozemkový a lesný odbor , vložka 
číslo R-0033/505) dňa 29.04.2022, starosta oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva 
Obce Liptovské Kľačany s dodatkom číslo 1 Rámcovej zmluvy o coworkingu, ktorý má byť 
uzatvorený v súlade s ustanovením § 51 zákona číslo 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka 
v znení neskorších predpisov medzi Obcou Liptovské Kľačany, ako prenajímateľom a Bývalími 
urbárnikmi a komposesorátni, vlastníkmi lesa - pozemkovým spoločenstvom Liptovské  
Kľačany, ako nájomcom a odporučil, aby návrh hlasovaním schválili. 

 
Uznesenie č.  20 / 2022 

zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 25.05.2012 
Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 

 

1./ S c h v a ľ u j e     uzatvorenie Dodatku č.1 Rámcovej zmluvy o coworkingu, podľa 
predloženého písomného návrhu Dodatku číslo 1 Rámcovej zmluvy o coworkingu 
s nasledovnou podstatnou náležitosťou Dodatku číslo 1 Rámcovej zmluvy o coworkingu:    
 

V. Finančná náhrada:     

5.1./ Zmluvné strany sa dohodli, že prenajímateľovi za poskytnutie coworkingu nájomcovi, 

patrí od nájomcu finančná náhrada, ktorá bola stanovená dohodou zmluvných strán ako 

paušálna ročná finančná náhrada vo výške 120.-Eur /slovom jednostodvadsať eur/ bez 

DPH. DPH bude účtovaná podľa právneho postavenia prenajímateľa v súlade s platnou 

právnou úpravou Slovenskej republiky.   

 

2./ P o v e r u j e    starostu obce, ako najvyšší výkonný orgán obce, v nadväznosti na 
schválenie uzatvorenia Dodatku číslo 1 Rámcovej zmluvy o coworkingu, aby s výborom 
prenajímateľa, podľa doručeného písomného návrhu Dodatku číslo 1 Rámcovej zmluvy o 
coworkingu, zabezpečil spracovanie finálnej verzie Dodatku číslo 1 Rámcovej zmluvy o 
coworkingu, jeho podpísanie kompetentnými osobami oprávnenými konať v mene 
zmluvných strán a jeho následné zverejnenie v súlade so zákonom číslo 40/1964 Zb. 
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákonom číslo 211/2000 Z.z. 
o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.  
 
HLASOVANIE: Celkový počet : 5 poslancov. Prítomní : 5 poslanci 
                             ZA: 5, Ing. M. Devečková, F. Martinka, Ing. D. Šimanský, Ing. J. Vozár, Ing. J. Vrbenský 
                             PROTI: 0                          ZDRŽAL SA: 0 
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Ad.6  Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru 
 
Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s návrhom Mandátnej zmluvy 
na výkon stavebného dozoru, ktorú je potrebné uzatvoriť v súvislosti s realizáciou projektu 
„Multifunkčné ihrisko 33x18 m v obci Liptovské Kľačany“ s oprávnenou osobou Ing. Pavol 
Tkáč –PROING,  Liptovská 2127/6, 034 01 Ružomberok, IČO:33024219 
Starosta predložil zastupiteľstvu na schválenie tento návrh Mandátnej zmluvy  a po diskusii 
dal hlasovať za jej schválenie. 
 

Uznesenie č.  21 / 2022 
zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 25.05.2022 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 
 

1./  S c h v a ľ u j e    Mandátnu zmluvu na výkon stavebného dozoru s oprávnenou osobou 
Ing. Pavol Tkáč – PROING,  Liptovská 2127/6, 034 01 Ružomberok,  IČO : 33024219 
 
2./ P o v e r u j e  starostu obce, ako najvyšší výkonný orgán obce, v nadväznosti na 
schválenie Mandátnej zmluvy na výkon stavebného dozoru, aby zabezpečil jej podpísanie 
a následné zverejnenie v súlade so zákonom číslo 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka 
v znení neskorších predpisov a zákonom číslo 211/2000 Zb. o slobodnom prístupe 
k informáciám v znení neskorších predpisov. 
 
HLASOVANIE: Celkový počet : 5 poslancov. Prítomní : 5 poslanci 
                             ZA: 5, Ing. M. Devečková, F. Martinka, Ing. D. Šimanský, Ing. J. Vozár, Ing. J. Vrbenský 
                             PROTI: 0                          ZDRŽAL SA: 0 
 

Ad.7 Rôzne 
 
-Smernica o sprístupňovaní informácií v zmysle zákona 211/2000 Z.z. 
 
Starosta obce predniesol zastupiteľstvu informáciu o potrebe schválenia Smernice 
o sprístupňovaní informácií v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  Výška poplatkov v prílohe 
smernice bola stanovená podľa súčasných cien tovarov a služieb. Po diskusii dal hlasovať za 
schválenie smernice. 
 

Uznesenie č. 22 / 2022 
zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 25.05.2022 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 
 

1. S c h v a ľ u j e   Smernicu o sprístupňovaní informácií v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o 
slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
  
HLASOVANIE: Celkový počet : 5 poslancov. Prítomní : 5 poslanci 
                             ZA: 5, Ing. M. Devečková, F. Martinka, Ing. D. Šimanský, Ing. J. Vozár, Ing. J. Vrbenský 
                             PROTI: 0                          ZDRŽAL SA: 0 
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- Informácia o stave prebiehajúcich projektov (kanalizácia, Dom smútku, multifunkčné 
ihrisko, rekonštrukcia cesty I.tr/č.18, Vily Kľačany - regulačná šachta)  
- Informácia o mimoriadnej situácii na ceste III.tr./2326 v obci Ľubeľa 
- Informácia o pripravovaných kultúrnych a športových podujatiach v obci (Deň detí,  
pálenie jánskej vatry, uvítanie detí do života) 
 
Ad. 8  Diskusia 
- Návrhom Ing. Jozefa Vozára, ktorý navrhol, aby obec popri rigole pri detskom ihrisku 
vybudovala ochranné zábradlie, ktoré vytvorí bariéru proti pádu detí do rigola sa budeme 
realizačne venovať pri finalizácii stavby multifunkčného ihriska.  
 
Ad. 9  Záver 
Na záver starosta obce Ing. Ján Hollý poďakoval prítomným poslancom za účasť a zasadnutie 
Obecného zastupiteľstva ukončil. 
 
 
 
Zapísala : Ing. Dagmar Chvojková                                               ........vlastnou rukou.............. 
 
V Liptovských Kľačanoch dňa  05.05.2022 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
      Filip Martinka                                  ........vlastnou rukou.............. 
 
 
      Ing. Ján Vrbenský                                                    ........vlastnou rukou.............. 
   
 
 

                     ........vlastnou rukou.............. 
                                                                           Ing. Ján Hollý 
                                                                           starosta obce 


