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Z á p i s n i c a  

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Liptovských Kľačanoch konaného dňa 

15.12.2022 

 

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:  Mgr. Lenka Brezňanová, Mgr. Ivana Humená.  

Do návrhovej komisie boli navrhnutí : predseda – Ing. Jozef Vozár 

               členovia –  Ing. Miriam Devečková, Ing. Ján Vrbenský 

Starosta obce predniesol návrh  programu z ktorého navrhol vypustiť bod 8. z pozvánky 

(Rozpočtové opatrenia). Tento bod bol vyriešený na predošlom zasadnutí. 

 

Uznesenie č.  50 / 2022 

zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 15.12.2022 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 

 

        a) konštatuje 

že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné, prítomní podľa prezenčnej listiny 

        b) berie na vedomie 

zapisovateľa : Ing. Dagmar Chvojková 

overovateľov zápisnice : Mgr. Lenka Brezňanová, Mgr. Ivana Humená. 

        c) volí 

Návrhovú komisiu v zložení : predseda – Ing. Jozef Vozár 

                   členovia –  Ing. Miriam Devečková, Ing. Ján Vrbenský 

       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. Schválenie VZN č.1/2022 o nakladaní s komunál. odpadmi a drob. staveb. odpadmi 

4. Schválenie VZN č. 2/2022 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na území obce Liptovské Kľačany 

5. Zásady odmeňovania zástupcu starostu, poslancov obecného zastupiteľstva a členov 

orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom. 

6. Zmluva o uskutočnení konkrétnej úlohy pri výkone funkcie hlavného kontrolóra pre 

viaceré obce. 

7. Zmluva o zriadení vecného bremena  

8. Rôzne 

9. Diskusia 

10. Záver 

 
HLASOVANIE: Celkový počet : 5 poslancov. Prítomní : 5 poslanci 

                             ZA: 5, Mgr. L. Brezňanová, Ing. M. Devečková,  Mgr. I. Humená,  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. 49.2, 3/2020 zo dňa 22.11.2022 bola dňa 

14.12.2022 podpísaná a zverejnená darovacia  Zmluva o zriadení vecného bremena s pani 

Pethovou. 

V zmysle uznesenia 36.2/2022 zo dňa 29.09.2022 bola podpísaná a zverejnená Zmluva 

o poskytovaní služieb technika požiarnej ochrany s Ing. Vratislavom Bargárom. 

V nadväznosti na schválenie uznesenia č. 37.2/2022 zo dňa 29.09.2022 bolo vydané súhlasné 

stanovisko vlastníkom parciel  k stavebnému zámeru na parcelách KN-C č. 36/13- 36/56 

v k.ú. obce Liptovské Kľačany. 

Obecné zastupiteľstvo vzalo informáciu o plnení uznesenia na vedomie.  

 

Uznesenie č.  51 / 2022 

zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 15.12.2022 

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, Mgr. L. Brezňanová, Ing. M. Devečková,  Mgr. I. Humená,  Ing. J. Vozár,   

                                        Ing. J. Vrbenský 

                              PROTI: 0                          ZDRŽAL SA: 0 

 

 

 Ad 3:  Schválenie VZN č.1/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drob. 

stavebnými odpadmi a území obce Liptovské Kľačany 

 

V prípravnom období dostali poslanci OZ na pripomienkovanie návrh VZN o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi  na území obce Liptovské 

Kľačany. Do návrhu VZN bol zapracovaný systém vrecového zberu papiera a plastov od 

1.1.2023. Po diskusii poslanci predložený návrh hlasovaním schválili. 

 

Uznesenie č.  52 / 2022 

zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 15.12.2022 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 

 

1. S c h v a ľ u j e   VZN č. 1/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi  na území obce Liptovské Kľačany 

 
HLASOVANIE: Celkový počet : 5 poslancov. Prítomní : 5 poslanci 

                             ZA: 5, Mgr. L. Brezňanová, Ing. M. Devečková,  Mgr. I. Humená,  Ing. J. Vozár,   

                                        Ing. J. Vrbenský 

                              PROTI: 0                          ZDRŽAL SA: 0 

 

 

Ad. 4 : Schválenie VZN č. 2/2022 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Liptovské Kľačany 

 

V prípravnom období dostali poslanci OZ na pripomienkovanie návrh VZN o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce 

Liptovské Kľačany. V návrhu VZN bol zmenená výška poplatku za komunálny odpad na 

hodnotu 35 Eur/osobu . Po diskusii poslanci predložený návrh hlasovaním schválili. 
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Uznesenie č.  53/ 2022 

zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 15.12.2022 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 

 

1. S c h v a ľ u j e   VZN č. 2/2022 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za 

 komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Liptovské Kľačany 

 
HLASOVANIE: Celkový počet : 5 poslancov. Prítomní : 5 poslanci 

                             ZA: 5, Mgr. L. Brezňanová, Ing. M. Devečková,  Mgr. I. Humená,  Ing. J. Vozár,   

                                        Ing. J. Vrbenský 

                              PROTI: 0                          ZDRŽAL SA: 0 

 

Ad 5:  Zásady odmeňovania zástupcu starostu, poslancov obecného zastupiteľstva a 

členov orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom. 

 

Novela zákona č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších prepisov vykonaná 

zákonom č. 70/2018 Z. z. s účinnosťou od 1. 4. 2018 priniesla zásadnú zmenu v odmeňovaní 

poslancov a členov komisií obecného zastupiteľstva – neposlancov. Poskytnutie odmeny 

poslancovi obecného zastupiteľstva podľa zákona nie je povinnosťou, na druhej strane ale 

býva pravidlom. Odmeňovanie poslancov sa musí preto realizovať na základe zásad 

odmeňovania poslancov, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo (§ 11 ods. 4 písm. k) zákona o 

obecnom zriadení. Poslanci obecného zastupiteľstva dostali v prípravnom období na 

pripomienkovanie návrh Zásad odmeňovania zástupcu starostu, poslancov obecného 

zastupiteľstva a členov orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom. Po zapracovaní 

pripomienok k návrhu dal starosta hlasovať za prijatie dokumentu. 

 

Uznesenie č. 54 / 2022 

zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 15.12.2022 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 

 

1. S c h v a ľ u j e   Zásady odmeňovania zástupcu starostu, poslancov obecného 

zastupiteľstva členov orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.  

 
HLASOVANIE: Celkový počet : 5 poslancov. Prítomní : 5 poslanci 

                             ZA: 5, Mgr. L. Brezňanová, Ing. M. Devečková,  Mgr. I. Humená,  Ing. J. Vozár,   

                                        Ing. J. Vrbenský 

                              PROTI: 0                          ZDRŽAL SA: 0 

 

Ad.6  Zmluva o uskutočnení konkrétnej úlohy pri výkone funkcie hlavného kontrolóra 

pre viaceré obce. 

 

 V zmysle § 18b a §20a zákona č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení,  je potrebné uzavrieť  

Zmluvu o uskutočnení konkrétnej úlohy pri výkone funkcie hlavného kontrolóra pre viaceré 

obce.  Táto povinnosť vyplýva obci v prípade, že hlavný kontrolór vykonáva svoju činnosť 

súčasne vo viacerých obciach. Na základe toho starosta predložil  poslancom na schválenie 

uvedenú zmluvu medzi obcami Liptovské Kľačany, Ľubeľa a Partizánska Ľupča. 

 

 

Uznesenie č.  55 /2022 

zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 15.12.2022 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 

http://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=26&p=1014310&f=3
http://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=26&p=4803726&f=3
http://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=1898453&f=3
http://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=1898453&f=3
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1.S c h v a ľ u j e   v  zmysle § 18b a §20a zákona č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení  

Zmluvu o uskutočnení konkrétnej úlohy pri výkone funkcie hlavného kontrolóra pre 

viaceré obce medzi obcou Liptovské Kľačany,  Ľubeľa a Partizánska Ľupča. 

 
HLASOVANIE: Celkový počet : 5 poslancov. Prítomní : 5 poslanci 

                             ZA: 5, Mgr. L. Brezňanová, Ing. M. Devečková,  Mgr. I. Humená,  Ing. J. Vozár,   

                                        Ing. J. Vrbenský 

                              PROTI: 0                          ZDRŽAL SA: 0 

 

 

Ad.7: Zmluva o zriadení vecného bremena  

V súvislosti s návrhom oprávneného z vecného bremena – Liptovskou vodárenskou 

spoločnosťou, a.s. /IČO: 36 672 441/ na uzatvorenie zmluvného vzťahu medzi zmluvnými 

stranami titulom zmluvy o zriadení vecného bremena číslo 169/2022, ktorý bol na Obecnom 

úrade, Obce Liptovské Kľačany zaprotokolovaný pod číslom 166/2022 s poukazom na 

preambulu tohto návrhu zmluvného vzťahu a s dôrazom na ustanovenie § 1 ods.2 zákona číslo 

369/1990 Zb, o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce, predniesol 

poslancom obecného zastupiteľstva Obce Liptovské Kľačany návrh „Zmluvy o zriadení 

vecného bremena číslo 169/2022“, od spoločnosti Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., 

ktorý ako starosta navrhuje, aby Obec Liptovské Kľačany uzatvorila s oprávneným z vecného 

bremena a investorom – spoločnosťou Vily Kľačany, s.r.o., /IČO: 44 113 528/, tak, aby bola 

naplnená základná úloha obce, vyplývajúca jej z ustanovenia § 1 ods.2 zákona číslo 369/1990 

Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.    

 

Uznesenie č.  56 / 2022 

zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 15.12.2022 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 

 

1. S c h v a ľ u j e       uzatvorenie „Zmluvy o zriadení vecného bremena číslo 169/2022 “ 

podľa predloženého písomného návrhu „Zmluvy o zriadení vecného bremena“, ktorý je 

zaevidovaný na Obecnom úrade, Obce Liptovské Kľačany pod číslom 166/2022.  

 

2. P o v e r u j e 

2.1.  Starostu obce, ako najvyššieho výkonného orgánu obce, v nadväznosti na schválenie 

uzatvorenia „Zmluvy o zriadení vecného bremena číslo 169/2022“, aby písomne 

informoval oprávneného z vecného bremena o rozhodnutí obecného zastupiteľstva Obce 

Liptovské Kľačany.  

 

2.2. Starostu obce, ako najvyššieho výkonného orgánu obce, v nadväznosti na schválenie 

uzatvorenia „Zmluvy o zriadení vecného bremena číslo 169/2022“, aby s oprávneným 

z vecného bremena , podľa schváleného návrhu, zabezpečil spracovanie finálnej verzie 

zmluvy, jej podpísanie kompetentnými osobami oprávnenými konať v mene zmluvných 

strán a jej 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 v Centrálnom registri zmlúv.  

 
HLASOVANIE: Celkový počet : 5 poslancov. Prítomní : 5 poslanci 

                             ZA: 5, Mgr. L. Brezňanová, Ing. M. Devečková,  Mgr. I. Humená,  Ing. J. Vozár,   

                                        Ing. J. Vrbenský 

                              PROTI: 0                          ZDRŽAL SA: 0 
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Ad. 8.  Rôzne. 

-Schválenie zmluvy na odchyt a umiestnenie túlavých zvierat do karanténnej stanice 

alebo útulku. 

 

Každá obec je v zmysle § 22 ods.10 zákona č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti v znení 

neskorších predpisov povinná zabezpečiť odchyt túlavých zvierat na svojom území a ich 

umiestnenie do karanténnej stanice, alebo útulku pre zvieratá, prostredníctvom spôsobilej 

osoby. Na základe toho bola oslovená spoločnosť OZ Pomoc Psíkom, ktorá po dohode so 

starostom obce predložila obci návrh zmluvy na zabezpečenie tejto povinnosti. Po diskusii 

k tomuto bodu poslanci návrh hlasovaním schválili. 

 

Uznesenie č.  57 / 2022 

zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 15.12.2022 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 

 

1.S c h v a ľ u j e   Zmluvu na odchyt a umiestnenie túlavých zvierat do karanténnej 

stanice alebo útulku medzi objednávateľom Obec Liptovské Kľačany a poskytovateľom 

OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok 

 

2. P o v e r u j e  starostu obce, ako najvyšší výkonný orgán obce, v nadväznosti na 

schválenie Zmluvy na odchyt a umiestnenie túlavých zvierat do karanténnej stanice 

alebo útulku 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, Mgr. L. Brezňanová, Ing. M. Devečková,  Mgr. I. Humená,  Ing. J. Vozár,   

                                        Ing. J. Vrbenský 

                              PROTI: 0                          ZDRŽAL SA: 0 

 

- Dodatok č. 15 k Zmluve o dielo medzi Obcou Liptovské Kľačany a spoločnosťou OZO, 

a s., Liptovský Mikuláš,  IČO : 36380415 zo dňa 21.12.2000. 

 

Starosta obce informoval zastupiteľstvo o návrhu Dodatku č.15, ktorý doručila obci 

spoločnosť OZO, a.s.,   IČO : 36380415, so sídlom Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský 

Mikuláš. Predmetom dodatku je zmena Článku III. Ujednanie o cene, kde sa po vzájomnej 

dohode od 1.1.2023 menia sadzby za manipuláciu a uloženie komunálneho odpadu, drobného 

stavebného odpadu, nebezpečného odpadu  a prepravné náklady. 

 

Uznesenie č. 58 / 2022 

zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 15.12.2022 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 

 

1. S c h v a ľ u j e  Dodatok č.15 k Zmluve o dielo zo dňa 21.12.2000 so spoločnosťou 

OZO, a.s.,   IČO : 36380415, so sídlom Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš. 

 

2. P o v e r u j e  starostu obce, ako najvyšší výkonný orgán obce, v nadväznosti na 

schválenie Dodatku č.15, aby zabezpečil jeho 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, Mgr. L. Brezňanová, Ing. M. Devečková,  Mgr. I. Humená,  Ing. J. Vozár,   

                                        Ing. J. Vrbenský 
                              PROTI: 0                          ZDRŽAL SA: 0 

 

 

-Vyplatenie odmeny poslancom obecného zastupiteľstva 

 

Starosta predložil poslancom na schválenie návrh na vyplatenie odmeny vo výške 300 Eur 

v zmysle čl. 6 ods.1 Zásad odmeňovania zástupcu starostu, poslancov obecného zastupiteľstva 

a členov orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom,  poslancom Ing. Jánovi Vrbenskému 

a Ing. Jozefovi Vozárovi, ktorí sa v tomto období dožívajú významného životného jubilea.  

 

Uznesenie č.  59 / 2022 

zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 15.12.2022 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 

 

1. S c h v a ľ u j e  vyplatenie odmeny vo výške 300 Eur poslancom Ing. Jánovi 

Vrbenskému a Ing. Jozefovi Vozárovi. 

 
HLASOVANIE: Celkový počet : 5 poslancov. Prítomní : 5 poslanci 

                             ZA: 3, Mgr. L. Brezňanová, Ing. M. Devečková,  Mgr. I. Humená,  

                              PROTI: 0                          ZDRŽAL SA: Ing. J. Vozár, Ing. J. Vrbenský 

 

 

- Zimná údržba miestnych komunikácií 

 

Starosta obce informoval poslancov o potrebe zabezpečenia zimnej údržby ciest v obci. Bol 

vykonaný prieskum trhu medzi lokálnymi poskytovateľmi tejto služby. Oslovili sme p. Zaťka 

z Dúbravy, p. Hikla z Vlách a p. Hrica z Lúčok. Poskytovatelia nemajú veľký záujem o túto 

prácu, nakoľko je problematické zadefinovať  zákazku (počet výjazdov a dobu ich trvania). 

Najlepšiu ponuku p. Hric z Vlách, ktorý bude vykonávať zimnú údržbu ciest v obci po 

podpise zmluvy.  

 

Uznesenie č. 60 / 2022 

zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 15.12.2022 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 

 
1.S c h v a ľ u j e   Zmluvu o zabezpečení zimnej údržby ciest v obci Liptovské Kľačany 

s poskytovateľom  Peter Hric autodoprava, Lúčky 335, 034 82 Lúčky, IČO: 40932362 

 

2. P o v e r u j e  starostu obce, ako najvyšší výkonný orgán obce, v nadväznosti na 

schválenie Zmluvy, 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 v Centrálnom registri zmlúv. 

 
HLASOVANIE: Celkový počet : 5 poslancov. Prítomní : 5 poslanci 

                             ZA: 5, Mgr. L. Brezňanová, Ing. M. Devečková,  Mgr. I. Humená,  Ing. J. Vozár,   

                                        Ing. J. Vrbenský 

                              PROTI: 0                          ZDRŽAL SA: 0 
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-Poplatky za dom smútku kultúrny dom 

 

Súčasná situácia si vyžaduje aktualizovať cenník poplatkov za prenájom priestorov domu 

smútku a kultúrneho domu, nakoľko dnes platný cenník bol schválený v roku 2014. Nové 

ceny odrážajú súčasné náklady na prevádzku a údržbu týchto priestorov. Starosta obce 

predložil poslancom nový návrh, ktorý bol po diskusii hlasovaním schválený.  

 

Uznesenie č. 60 / 2022 

zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 15.12.2022 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 

 
1.S c h v a ľ u j e   výšku poplatkov za prenájom domu smútku a kultúrneho domu podľa 

prílohy zo dňa 15.12.2022 

 
HLASOVANIE: Celkový počet : 5 poslancov. Prítomní : 5 poslanci 

                             ZA: 5, Mgr. L. Brezňanová, Ing. M. Devečková,  Mgr. I. Humená,  Ing. J. Vozár,   

                                        Ing. J. Vrbenský 

                              PROTI: 0                          ZDRŽAL SA: 0 

 

 

-Súhlas pre hlavnú kontrolórku obce Ing. Slávku Medveďovú 

 

Hlavná kontrolórka obce Ing. Slávka Medveďová požiadala obecné zastupiteľstvo o súhlas 

s tým, aby popri výkone funkcie hlavného kontrolóra mohla podnikať alebo vykonávať inú 

zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov 

právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť v zmysle par. 18. ods. 1 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Po diskusii k tomuto bodu dal starosta obce hlasovať o jej 

žiadosti. 

 

Uznesenie č. 61 / 2022 

zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 15.12.2022 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 

 

1.S ú h l a s í    súhlasí s tým, že hlavný kontrolór obce  Ing. Slávka Medveďová môže 

podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných 

alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť v 

zmysle par. 18. ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.  

 
HLASOVANIE: Celkový počet : 5 poslancov. Prítomní : 5 poslanci 

                             ZA: 5, Mgr. L. Brezňanová, Ing. M. Devečková,  Mgr. I. Humená,  Ing. J. Vozár,   

                                        Ing. J. Vrbenský 

                              PROTI: 0                          ZDRŽAL SA: 0 

 

 

- Žiadosť pani Majerovej na úpravu miestnej komunikácie 

- Informácia o potrebe rekonštrukcie interiéru obecného úradu 

- Informácia o potrebe schválenia poplatku za miestny rozvoj 

- Informácia o pripravovanom čísle obecných novín 

 

Ad. 10 Diskusia 

 

Ad. 11.  Záver 
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Na záver starosta obce Ing. Ján Hollý poďakoval prítomným poslancom a verejnosti za účasť 

a zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil. 

 

 

 

Zapísala :Ing. Dagmar Chvojková                                      ..............vlastnou rukou.................... 

 

 

V Liptovských Kľačanoch dňa  15.12.2022 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

Mgr. Lenka Brezňanová      ..............vlastnou rukou.................. 

 

 

 

            Mgr. Ivana Humená.                                  ..............vlastnou rukou.................. 

  

 

       

 

 

 

 

                      ..............vlastnou rukou..................    

                                                                                                 Ing. Ján Hollý  

                                                                                                            starosta obce 


