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

dňa 29.09.2021 
 
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:  Ing. Miriam Devečková, Filip Martinka  
Do návrhovej komisie boli navrhnutí : predseda – Ing. Jozef Vozár 
                    členovia –  Ing. Dušan Šimanský, Ing. Ján Vrbenský 
Starosta obce predniesol návrh  programu doplnený  o bod č.6 a po jeho zapracovaní do 
programu dal hlasovať za schválenie uznesenia. 
 

Uznesenie č.  23 / 2021 
zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 29.09.2021 

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 :   Ing. Miriam Devečková, Filip Martinka 
        c) volí 
Návrhovú komisiu v zložení : predseda – Ing. Jozef Vozár 
                  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. Výročná správa za rok 2020 a správa audítora za rok 2020 
4. Žiadosť spoločnosti KAMEŇOLOMY Liptovské Kľačany , s.r.o., o vyjadrenie k banskej činnosti  
5. Dodatok č.2 k Rámcovej zmluve o vzájomnej spolupráci so spoločnosťou KAMEŇOLOMY 

Liptovské Kľačany, s.r.o., 
6. Spodná stavba multifunkčného ihriska – schválenie projektu 
7. Rozpočtové opatrenia 
8. Rôzne 
9. Diskusia 
10. 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. 18.3/2021 zo dňa 28.06.2021 bol prevedený 
prebytok rozpočtového hospodárenia vo výške 2 867,70 Eur do Rezervného fondu obce. 
V nadväznosti na schválenie uznesenia 20.3/2021 zo dňa 28.06.2021 bol spracovaný 
a podpísaný návrh kúpnej zmluvy na pozemky parcel. číslo 513/3 a 519/2 a podaný návrh na 
vklad do katastra nehnuteľností. Zmluva bola po  podpísaní zverejnená. 
V zmysle uznesenia 22.2/2021 zo dňa 28.06.2021 bola podpísaná a zverejnená Zmluva 
o zabezpečení overenia účtovníctva a účtovnej závierky medzi Obcou Liptovské Kľačany 
a Ing. Máriou Huštákovou. 
Obecné zastupiteľstvo vzalo informáciu o plnení uznesenia na vedomie.  
 

Uznesenie č.  24 / 2021 
zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 29.09.2021 

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:  Výročná správa za rok 2020 a správa audítora za rok 2020. 
 
Starosta obce oboznámil obecné zastupiteľstvo s Výročnou správou a so  správou audítora o 
overení účtovnej závierky obce Liptovské Kľačany za rok 2020. Zo správy vyplýva, že obec 
konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách. 
 

Uznesenie č.  25 / 2021 
zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 29.09.2021 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 
 

1. B e r i e   n a    v e d o m i e   výročnú správu za rok 2020 a správu nezávislého  audítora o 
overení účtovnej závierky a súladu výročnej správy s touto účtovnou závierkou obce 
Liptovské Kľačany k 31.12.2020. 
 
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 na roky 2022-2031 
 
            Starosta predniesol poslancom obecného zastupiteľstva 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 obch. registri Okres. súdu 
v Žiline, Oddiel: Sro, vložka číslo 14297/L, ktorá bola na Obecný úrad Obce Lipt. Kľačany 
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doručená dňa 20.07.2021. Žiadateľ žiada Obec Liptovské Kľačany o vyjadrenie k jeho banskej 
činnosti podľa Plánu otvárky, prípravy a dobývania (ďalej len POPD) ložiska vápenca 
v dobývacom priestore Liptovské Kľačany, ktorý sa nachádza v katastrálnom území Obce Lipt. 
Kľačany na obdobie rokov 2022 – 2031. Žiadateľ v predchádzajúcom období, z vlastnej vôle 
prejavil záujem o spoluprácu s Obcou Lipt. Kľačany a chce sa v rámci svojej podnikateľskej 
činnosti, spolu s obcou podieľať na starostlivosti a všestrannom rozvoji územia obce a na 
potrebách jej obyvateľov, tak ako to samotnej obci vyplýva z ustanovenia § 1 ods.2 zákona 
číslo 479/2010 Z.z., ktorým predseda NR SR vyhlásil úplné znenie zákona číslo 369/1990 Z.z. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Žiadateľ dňa 15.06.2016, na základe 
uznesenia obecného zastupiteľstva Obce Lipt. Kľačany číslo 13/2016 zo dňa 25.05.2016, 
uzatvoril s Obcou Liptovské Kľačany Rámcovú zmluvu o vzájomnej spolupráci, podľa 
ustanovenia § 51 zákona číslo 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších 
predpisov. 
Žiadateľ podpísal dňa 08.07.2021 Dodatok č.3 k nájomnej zmluve s vlastníkom pozemkov 
v dobývacom priestore „Bývalí urbárnici a komposesoráti, vlastníci lesa – pozemkové 
spoločenstvo Liptovské Kľačany“, Liptovské Kľačany 72, 032 14, IČO : 37975161, ktorým 
predĺžil nájomný vzťah do 31.12.2026, obec zohľadní túto skutočnosť pri vydaní svojho 
stanoviska. 

Uznesenie č.  26 / 2021 
zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 29.09.2021 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 
 

1. S ú h l a s í   na základe ustanovenia § 18 zákona číslo 51/1988 Zb. o banskej činnosti, 
výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov, s banskou činnosťou 
žiadateľa v katastrálnom území Obce Liptovské Kľačany podľa POPD ložiska vápenca 
v dobývacom priestore Liptovské Kľačany v súlade s nájomnou zmluvou žiadateľa na 
predmetné pozemky roky 2022 – 2026, tak ako je táto činnosť uvedená v žiadosti 
žiadateľa, nakoľko touto činnosťou nie sú dotknuté práva a právom chránené záujmy obce.  
Na ložisko vápenca sa vzťahuje osvedčenie o výhradnom ložisku, ktoré dňa 23.04.1997 pod 
poradovým číslo 80 vydalo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. 
Osvedčenie o výhradnom ložisku má číslo 3.3/842-96. Vyhradeným nerastom je vápenec 
blokovo dobývateľný a leštiteľný.  
 
2./ P o v e r u j e   starostu obce, ako najvyšší výkonný orgán obce, v nadväznosti na súhlas 
s banskou činnosťou žiadateľa, podľa POPD ložiska vápenca v dobývacom priestore 
Liptovské Kľačany na roky 2022 – 2026, aby žiadateľovi bezodkladne vydal, v súlade 
s ustanovením § 4 ods.3 písm.d/ zákona číslo 479/2010 Z.z., ktorým predseda NR SR 
vyhlásil úplné znenie zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov kladné vyjadrenie Obce Liptovské Kľačany k jeho žiadosti, doručenej na Obecný 
úrad Obce Liptovské Kľačany dňa 20.07.2021.  
 
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 

 
Starosta skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo súhlasí s banskou činnosťou žiadateľa 
v katastrálnom území Obce Liptovské Kľačany podľa POPD ložiska vápenca v dobývacom 
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priestore Liptovské Kľačany, tak ako je táto činnosť uvedená v žiadosti žiadateľa, doručenej 
na Obecný úrad Liptovské Kľačany dňa 20.07.2021. 
 

Ad 5: Dodatok č.2 k Rámcovej zmluve o vzájomnej spolupráci so spoločnosťou 
KAMEŇOLOMY Liptovské Kľačany, s.r.o., 
 

Starosta predniesol poslancom obecného zastupiteľstva písomný návrh dodatku číslo 2 
rámcovej zmluvy o vzájomnej spolupráci, 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, ktorý bol na Obecný úrad Obce Liptovské Kľačany doručený dňa 
18.06.2021. Navrhovateľ bude v katastrálnom území Obce Liptovské Kľačany vykonávať 
svoju podnikateľskú činnosť a má záujem o aktívnu spoluprácu s obcou, tak, aby sa v rámci 
svojich možností spolu s obcou podieľal na starostlivosti a všestrannom rozvoji územia obce 
a na potrebách jej obyvateľov, tak ako to samotnej obci vyplýva z ustanovenia § 1 ods.2 
zákona číslo 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
   

Uznesenie č.  27 / 2021 
zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 29.09.2021 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 
 

1./ S c h v a ľ u j e     uzatvorenie Dodatku číslo 2 rámcovej zmluvy o vzájomnej spolupráci 
v súlade s ustanovením § 51 zákona číslo 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení 
neskorších predpisov medzi Obcou Liptovské Kľačany a spoločnosťou KAMEŇOLOMY 
Liptovské Kľačany, s.r.o., IČO: 36 412 490 so sídlom Za mostom 1011/43, 031 04 Liptovský 
Mikuláš, podľa návrhu spoločnosti KAMEŇOLOMY Liptovské Kľačany, s.r.o., ktorý bol 
doručený v písomnej podobe na Obecný úrad Obce Liptovské Kľačany dňa 18.06.2021 
a zaprotokolovaný na Obecnom úrade Obce Liptovské Kľačany pod číslom 74/2021.  
 
2./ P o v e r u j e     starostu obce, ako najvyšší výkonný orgán obce, v nadväznosti na 
schválenie uzatvorenia Dodatku číslo 2 rámcovej zmluvy o vzájomnej spolupráci, aby 
v súčinnosti s konateľom  spoločnosti KAMEŇOLOMY Liptovské Kľačany, s.r.o., IČO: 
36 412 490 so sídlom Za mostom 1011/43, 031 04 Liptovský Mikuláš, podľa návrhu 
spoločnosti KAMEŇOLOMY Liptovské Kľačany, s.r.o., ktorý bol doručený v písomnej 
podobe na Obecný úrad Obce Liptovské Kľačany dňa 18.06.2021 zabezpečil spracovanie 
finálnej verzie Dodatku číslo 2 rámcovej zmluvy o vzájomnej spolupráci, jeho podpísanie 
a 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 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 

 
Ad 6 : Spodná stavba multifunkčného ihriska – schválenie projektu 

 

Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o stave projektu výstavby multifunkčného 

ihriska. Vzhľadom na to, že v uplynulom období boli doriešené vlastnícke vzťahy na parcele 
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KN-C č.399/5, ktorá sa nachádza na prístupovej komunikácii, bude možné začať s  

realizáciou projektu už v roku 2021. Bolo by možné pripraviť spodnú stavbu tak, aby sa 

v budúcom roku v jarných mesiacoch ihrisko dokončilo v druhej etape inštaláciou nadzemnej 

časti. Po vykonaní verejného obstarávania bude dohodnutá realizácia spodnej stavby s 

termínom realizácie najneskôr do konca novembra 2021. Projekt bude financovaný z 

rezervného fondu obce. Predpokladaná výška nákladov je cca 12 000 Eur. 

 

Uznesenie č. 28 / 2021 

zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 29.09.2021 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 

 

1. S c h v a ľ u j e   realizáciu projektu Spodná stavba multifunkčného ihriska 

2. S c h v a ľ u j e   použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 12 000 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:  
 

Ad 7: Rozpočtové opatrenia 
Starosta predložil poslancom na schválenie rozpočtové opatrenie č.3/2021, ktoré súvisí 
s navýšením príjmov za daň z nehnuteľnosí a TKO a s nákupom všeobecného materiálu. 
. 

Uznesenie č.  29/ 2021 
zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 29.09.2021 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 
 

1. S c h v a ľ u j e   Rozpočtové opatrenie č.3 /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. 8.  Rôzne. 
- Odmena zástupcovi starostu obce 
 Podľa prvej vety § 25 ods. 8 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov v súlade s Čl.3 ods.2 Zásad odmeňovania zástupcu starostu, poslancov obecného 
zastupiteľstva a členov orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom navrhol starosta obce 
odmenu zástupcovi starostu vo výške 70% mesačného platu starostu. Zástupca starostu Ing. 
Ján Vrbenský sa v roku 2021  podieľal na získaní mimorozpočtových príjmov pre obec, a 
zastupoval starostu obce počas jeho neprítomnosti počas dovolenky, preto mu starosta 
navrhol mimoriadnu odmenu v zmysle citovaného paragrafu. 
 

Uznesenie č. 30 / 2021 
zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 29.09.2021 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 
 

1. S c h v a ľ u j e  odmenu zástupcovi starostu  podľa § 25 ods.8 zákona č. 369/1990 Z.z. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vo výške 70 % mesačného platu starostu.  

 



 6 

HLASOVANIE: Celkový počet : 5 poslancov. Prítomní : 5 poslanci 
                             ZA: 4,  Ing. M. Devečková, F. Martinka, Ing. D. Šimanský, Ing. J. Vozár,  
                             PROTI: 0                          ZDRŽAL SA: Ing. J. Vrbenský  

 
 
                   
- Informácia o kolaudačnom konaní projektu „Výstavba chodníkov v obci Liptovské Kľačany 
pre SO 01 – 2. etapa “ 
- Informácia o mimorozpočtových príjmoch za rok 2021 (VÚC, Envirofond) 
- Informácia o ukončených projektoch (pasportizácia miestnych komunikácií) a o stave 
prebiehajúcich projektov (kanalizácia, Dom smútku, multifunkčné ihrisko)  
- Informácia o ponuke spoločnosti Galileo 
-  
 
Ad. 9 Diskusia 
 
Ad. 10  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  29.09.2021 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
      Ing. Miriam Devečková                                 .......vlastnou rukou................ 
 
 
      Filip Martinka                                                               .......vlastnou rukou................ 
   
 
 
 
 

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


