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Z á p i s n i c a  

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Liptovských Kľačanoch konaného 

dňa 17.02.2022 
 

 

 

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. Jozef Vozár  

Do návrhovej komisie boli navrhnutí : predseda – Ing. Miriam Devečková 

                    členovia –  Ing. Dušan Šimanský, Ing. Ján Vrbenský 

Starosta obce predniesol návrh  programu a dal hlasovať za schválenie uznesenia. 

 

Uznesenie č.  1 / 2022 

zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 17.02.2022 

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. Jozef Vozár 

        c) volí 

Návrhovú komisiu v zložení : predseda – Ing. Miriam Devečková 

                  členovia – Ing. Dušan Šimanský , 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. Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2021 

4. Žiadosť spoločnosti KAMEŇOLOMY Liptovské Kľačany , s.r.o., o vyjadrenie 

k banskej činnosti  

5. Rôzne 

6. Diskusia 

7. 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. 37.2/2021 zo dňa 3.12.2021 bola podpísaná 

a zverejnená Zmluva o dielo č.1/2021 so spoločnosťou ACE šport sk s.r.o., IČO: 53655711. 

V nadväznosti na schválenie uznesenia 39.2/2021 zo dňa 3.12.2021  podpísaný  a zverejnený 

Dodatok č. 13 k Zmluve o dielo so spoločnosťou OZO, a.s., IČO: 36380415. 

V zmysle uznesenia 42.2/2021 zo dňa 3.12.2021 bola podpísaná a zverejnená Zmluva 

o zabezpečení zimnej údržby ciest s Petrom Hricom, IČO: 40932362. 

Obecné zastupiteľstvo vzalo informáciu o plnení uznesenia na vedomie.  

 

Uznesenie č.  2 / 2022 

zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 17.02.2022 

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:  Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2021 

 

Hlavná kontrolórka obce predložila obecnému zastupiteľstvu Správu hlavného kontrolóra 

o kontrolnej činnosti za rok 2021.  Následne podala vysvetlenie k záverom správy  a 

odporučila zastupiteľstvu, aby vzalo správu na vedomie. 

 

Uznesenie č.  3/ 2022 

zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 17.02.2022 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 

 

1. B e r i e   n a   v e d o m i e   Správu hlav. kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2021 

 

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:  Žiadosť spoločnosti KAMEŇOLOMY Liptovské Kľačany , s.r.o., o vyjadrenie    

k banskej činnosti . 

 

Starosta predniesol poslancom obecného zastupiteľstva Obce Liptovské Kľačany žiadosť  

spoločnosti KAMEŇOLOMY Liptovské Kľačany, s.r.o, so sídlom Za mostom 1011/43,  031 

04 Liptovský Mikuláš,  okres Liptovský Mikuláš, IČO: 36 412 490, evidovanej  v obchodnom 

registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sro, vložka číslo 14297/L, ktorá bola na Obecný 

úrad Obce Liptovské Kľačany doručená dňa 31.01.2022 a zaprotokolovaná pod číslom 

18/2022. Žiadateľ v katastrálnom území Obce Liptovské Kľačany vykonáva svoju 

podnikateľskú činnosť na pozemkoch spoločnej nehnuteľnosti Bývalých urbárnikov 

a komposesorátov, vlastníkov lesa – pozemkového spoločenstva Liptovské Kľačany a v rámci 

svojho záujmu spolupodieľať sa s obcou na plnení jej základnej úlohy, ktorá je uvedená 

v ustanovení § 1 ods.2 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
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predpisov, na základe ustanovenia § 4 ods.3 písm.d/ a h/ zákona 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov, s poukazom na ustanovenie § 11 ods.4 písm.c/ 

a ustanovenie § 15 ods.1 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov, žiada Obec Liptovské o vyjadrenie k stanovisku Štátnej ochrany prírody 

Slovenskej republiky, Správy národného parku Nízke Tatry, ktoré bolo vydané dňa 

16.08.2021 pod číslom NAPANT-896-001/2021.  

          Starosta informoval poslancov obecného zastupiteľstva Obce Liptovské Kľačany, že 

pred rokovaním obecného zastupiteľstva dal túto žiadosť  spoločnosti KAMEŇOLOMY 

Liptovské Kľačany, s.r.o, prerokovať Komisii stavebnej a životného prostredia , ktorá je na 

obecnom úrade Obce Liptovské Kľačany zriadená v súlade s ustanovením § 15 ods.1 zákona 

číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznesením obecného 

zastupiteľstva Obce Liptovské Kľačany číslo 47/2018, pod písmenom b/ zo dňa 05.12.2018. 

Zároveň poslancov obecného zastupiteľstva Obce Liptovské Kľačany oboznámil so záverom 

rokovania tejto komisie, ktorý je zaprotokolovaný pod číslom 24/2022.  

 
Uznesenie č.  4 / 2022 

zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 17.02.2022 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 

 

  1.  N e s ú h l a s í    s  odporúčaním Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, 

Správy národného parku Nízke Tatry ktoré bolo vydané spoločnosti KAMEŇOLOMY 

Liptovské Kľačany, s.r.o, so sídlom Za mostom 1011/43,  031 04 Liptovský Mikuláš,  

okres Liptovský Mikuláš, IČO: 36 412 490, v jej stanovisku zo dňa 16.08.2021 pod 

číslom NAPANT-896-001/2021 a je zaprotokolované na obecnom úrade Obce Liptovské 

Kľačany pod číslom 18/2022. Odôvodnenie nesúhlasného stanoviska je na obecnom 

úrade Obce Liptovské Kľačany zaprotokolované pod číslom 24/2022. 

 

2.  O d p o r ú č a   rozširovať dobývací priestor ložiska vápenca, v dobývacom priestore 

Liptovské Kľačany južným smerom na pozemky, ktoré boli vytvorené geometrickým 

plánom číslo 36672769-133/20, vyhotoviteľa RGK s.r.o., IČO: 36672769, so sídlom 

A.Bernoláka 27, 034 01 Ružomberok. Geometrický plán bol vyhotovený na určenie 

vlastníckych práv k pozemkom p.č. 674/4, 731/19, 20, 21, 22, 734/2 a zmenu druhu 

pozemku. Geometrický plán bol vyhotovený dňa 21.12.2020.   

   

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

neodsúhlasenie odporúčania Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, Správy 

národného parku Nízke Tatry, ktoré bolo vydané spoločnosti KAMEŇOLOMY 

Liptovské Kľačany, s.r.o, so sídlom Za mostom 1011/43,  031 04 Liptovský Mikuláš,  

okres Liptovský Mikuláš, IČO: 36 412 490, v jej stanovisku zo dňa 16.08.2021 pod 

číslom NAPANT-896-001/2021 a je zaprotokolované na obecnom úrade Obce Liptovské 

Kľačany pod číslom 18/2022, aby pre spoločnosť  KAMEŇOLOMY Liptovské Kľačany, 

s.r.o., IČO: 36 412 490, na základe jej žiadosti vydal písomné vyjadrenie k jej žiadosti 

v súlade s nesúhlasom, ktorý je uvedený v bode číslo 1 tohto uznesenia a odporúčaním, 

ktoré je uvedené v bode číslo 2 tohto uznesenia pri rešpektovaní odôvodnenia tohto 

postupu, ktoré je zaevidované v zázname z rokovania komisie stavebnej a životného 

prostredia, ktoré je zaprotokolované na obecnom úrade Obce Liptovské Kľačany pod 

číslom 24/2022.   

 

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

                             ZA: 5, Ing. M. Devečková, F. Martinka, Ing. D. Šimanský, Ing. J. Vozár, Ing. J. 
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Vrbenský 

                             PROTI: 0                          ZDRŽAL SA: 0 
 

Ad. 5.  Rôzne. 

 

- Schválenie Dodatku č.1 k zmluve č. 868/2019/KP o zriadení Spoločného obecného 

úradu  územného rozhodovania a stavebného poriadku zo dňa 27.12.2019 

 

Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh Dodatku č.1 k zmluve č. 868/2019/KP 

o zriadení Spoločného obecného úradu územného rozhodovania a stavebného poriadku zo dňa 

27.12.2019. Mesto Liptovský Mikuláš v zastúpení primátora Ing. Jána Blcháča PhD., ako 

štatutárneho orgánu predložilo účastníkom zmluvy na schválenie návrh zmien, ktoré súvisia 

s úpravou článku 5 „Povinnosti mesta Liptovský Mikuláš“ ods.4 a článku 8 „Spôsob 

financovania nákladov SOcÚ ÚRaSP“ ods.2 a ods.10. Starosta predložil zastupiteľstvu na 

schválenie tento návrh Dodatku č.1  a po diskusii dal hlasovať za jeho schválenie. 

 

Uznesenie č.  5 / 2022 

zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 17.2.2022 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 

 

1. S c h v a ľ u j e   Dodatok č.1 k zmluve č. 868/2019/KP o zriadení Spoločného 

obecného úradu územného rozhodovania a stavebného poriadku zo dňa 27.12.2019. 

 

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

schválenie Dodatku č.1, 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 na webovom sídle obce. 

 

 

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 

 

- Písomné Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkov. pomerov starostu obce 

 

 Starosta obce predložil Komisii na ochranu verejného záujmu Oznámenie funkcií, 

zamestnaní, činností a majetkových pomerov za predchádzajúci rok. Táto povinnosť mu 

vyplýva z článku 7 ods.1  zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. 

Komisia na ochranu verejného záujmu vzala na vedomie písomné Oznámenie funkcií, 

zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce. 

 

Uznesenie č. 6 / 2022 

zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 17.2.2022 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 

 

1. B e r i e   n a   v e d o m i e  písomné Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností 

a majetkových pomerov starostu obce Ing. Jána Hollého za rok 2021 
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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 

 

- Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce. 

Mesto Lipt. Mikuláš, ako zriaďovateľ Centra voľného času (CVČ) sa obrátilo na obec so 

žiadosťou o poskytnutie dotácie na záujmové vzdelávanie žiakov, ktorí navštevujú CVČ. 

V druhom polroku školského roka 2021/22 navštevujú CVČ šiesti žiaci s trvalým pobytom v 

obci Liptovské Kľačany. Výška príspevku na jedného žiaka bola vyčíslená na 42,-Eur.  

 

Uznesenie č. 7 / 2022 

zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 17.2.2022 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 

 

1. S c h v a ľ u j e   dotáciu z rozpočtu obce pre prijímateľa Centrum voľného času 

Liptovský Mikuláš vo výške 252 ,- Eur 

 

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 

             

- Informácia o stave prebiehajúcich projektov (kanalizácia, Dom smútku, multifunkčné 

ihrisko, rekonštrukcia cesty I.tr/č.18, Vily Kľačany)  

- Informácia o pripravovaných kultúrnych a športových podujatiach v obci 

 

Ad. 6 Diskusia 

 

Ad. 7  Záver 

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  17.02.2022 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

      Ing. Miriam Devečková                                 ............vlastnou rukou................... 

 

 

      Filip Martinka                                                               ............vlastnou rukou................... 

   

 

 

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

                                                                                     Ing. Ján Hollý 

                                                                                    starosta obce 


