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Z á p i s n i c a  

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Liptovských Kľačanoch konaného dňa 

03.12.2019 

 

 

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. Miriam Devečková 

        členovia –  Ing. Jozef Vozár, Ing. Dušan Šimanský 

Starosta obce predniesol návrh  programu  a dal zaň hlasovať. 

 

Uznesenie č.  32 / 2019 

zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 3.12.2019 

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. Miriam Devečková 

               členovia –  Ing. Jozef Vozár, Ing. Dušan Šimanský  

       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 2018 a správa audítora za rok 2018 

4. Návrh Rozpočtu na rok 2020 a viacročný rozpočet na roky 2021-2022, stanovisko 

hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na rok 2020 

5. Rozpočtové opatrenia 

6. Schválenie VZN č. 4/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na území obce Liptovské Kľačany 

7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2020 

8. Schválenie zmluvy č. 868/2019/KP o zriadení Spoločného obecného úradu územného 

rozhodovania a stavebného poriadku 

9. Zásady o vnútornom systéme oznamovania protispoločenskej činnosti 

10. Rôzne 

11. Diskusia 

12. Záver 
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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 2: Kontrola plnenia uznesení 

V nadväznosti na schválenie uznesenia č. 25.2/2019 zo dňa 21.10.2019 bola zabezpečená 

projektová dokumentácia a vybavuje sa stavebné povolenie na projekt „Výstavba 

multifunkčného ihriska v obci Lipt. Kľačany“. 

Obecné zastupiteľstvo vzalo informáciu o plnení uznesenia na vedomie.  

 

Uznesenie č.  33 / 2019 

zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 3.12.2019 

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 2018 a správa audítora za rok 2018. 

 

Starosta obce oboznámil obecné zastupiteľstvo so  správou audítora a overení účtovnej 

závierky obce Liptovské Kľačany za rok 2018. Zo správy vyplýva, že obec konala v súlade s 

požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách. 

 

Uznesenie č.  34 / 2018 

zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 3.12.2019 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 

 

1. B e r i e   n a    v e d o m i e   správu nezávislého  audítora o overení účtovnej závierky 

a súladu výročnej správy s touto účtovnou závierkou obce Liptovské Kľačany k 

31.12.2018. 

 

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:  Návrh Rozpočtu na rok 2020 a viacročný rozpočet na roky 2021-2022, stanovisko 

 hlav. kontrolóra k rozpočtu obce na rok 2020. 

 

Starosta obce predložil poslancom OZ Návrh rozpočtu na rok 2020 a viacročný rozpočet na 

roky 2021-2022.  Návrh rozpočtu bol zverejnený na obecnej tabuli, na webovom sídle obce 

a poslanci ho dostali v prípravnom období. Starosta požiadal o podrobnejšie vysvetlenie 

jednotlivých položiek rozpočtu Ing. Brziaka. Po vysvetlení prečítal starosta obce stanovisko  

hlavného kontrolóra obce Ing. Medveďovej  k predloženému návrhu rozpočtu.  

Po diskusii a zapracovaní pripomienok  poslanci návrh rozpočtu schválili. Rozpočet bude 

vyvesený na obecnej tabuli na obdobie 15 dní.  
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Uznesenie č.  35 / 2019 

zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 3.12.2019 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 

 

1. B e r i e   n a   v e d o m i e   stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu 

obce na rok 2020 a k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2021-2022. 

 

2. S c h v a ľ u j e  rozpočet obce bez programovej štruktúry podľa prílohy na rok 2020 : 

 

 

 

Rozpočet na rok 

2020 

v € 

Príjmy spolu 200 112 

Bežné príjmy  157 112 

Kapitálové príjmy 0 

Finančné operácie príjmové  43 000 

Výdavky spolu 200 112 

Bežné výdavky  135 030 

Kapitálové výdavky 47 582  

Finančné operácie výdavkové 17 500 

Hospodárenie obce  0 

 

3. Berie na vedomie viacročný rozpočet obce bez progr. štruktúry na roky 2021-2022 : 

  

 

Rozpočet na 

rok 2021 

v € 

Rozpočet na rok 

2022 

v € 

Príjmy spolu  159 612  161 112 

Bežné príjmy 159 612 161 112 

Kapitálové príjmy 0 0 

Finančné operácie príjmové             0 0 

Výdavky spolu 159 612          161 112 
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Bežné výdavky 131 730 134 830 

Kapitálové výdavky 10 382 8 782 

Finančné operácie výdavkové 17 500 17 500 

Hospodárenie obce        0                0 

 

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: Rozpočtové opatrenia 

 

Starosta predložil poslancom na schválenie rozpočtové opatrenie č. 5/2019, ktoré súvisí s  

prečerpaním položiek za vývoz TKO a miezd pracovníkov obecného úradu. 

 

Uznesenie č.  36 / 2019 

zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 3.12.2019 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 

 

1. S c h v a ľ u j e  rozpočtové opatrenie č. 5/2019 . 
 

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: Schválenie VZN č. 4/2019 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  sadzba ročného poplatku za komunálny 

odpad na hodnotu 20 Eur/osobu a sadzba za drobný stavebný odpad na hodnotu 0,05 Eur/kg. 

Po diskusii poslanci predložený návrh hlasovaním schválili. 

 

Uznesenie č.  37/ 2019 

zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 3.12.2019 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 

 

1. S c h v a ľ u j e   VZN č. 4/2019 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, Ing. M. Devečková, F. Martinka, Ing. D. Šimanský, Ing. J. Vozár, Ing. J. Vrbenský 
                             PROTI: 0                          ZDRŽAL SA: 0 
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 Ad 7:  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2020 

 

Kontrolórka obce Ing. Medveďová predložila zastupiteľstvu na schválenie návrh plánu 

kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020. V prípravnom období dostali poslanci návrh na 

preštudovanie . Po diskusii poslanci predložený návrh hlasovaním schválili. 

  

Uznesenie č.  38 / 2019 

zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 3.12.2019 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 

 

1. S c h v a ľ u j e   Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 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 8:  Schválenie zmluvy č. 868/2019/KP o zriadení Spoločného obecného úradu 

 územného rozhodovania a stavebného poriadku 

 

Vzhľadom na skutočnosť, že od schválenia zmluvy o zriadení SOcÚ z roku 2004 sa zmenila 

viackrát legislatíva  a zmluva obsahuje neaktuálne údaje o štatutároch obcí, je potrebné 

zmluvu aktualizovať. Starosta predložil zastupiteľstvu na schválenie nový návrh zmluvy a po 

diskusii dal hlasovať za jej schválenie. 

 

Uznesenie č.  39 / 2019 

zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 3.12.2019 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 

 

1. S c h v a ľ u j e   Zmluvu č. 868/2019/KP o zriadení Spoločného obecného úradu 

 územného rozhodovania a stavebného poriadku 

 

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 9:  Zásady o vnútornom systéme oznamovania protispoločenskej činnosti 

 
Zásady sú interným dokumentom obce Liptovské Kľačany a určujú podmienky a pravidlá vnútorného 

systému oznamovania protispoločenskej činnosti. Účelom týchto Zásad je stanovenie vnútorného 

systému preverovania oznámení protispoločenskej činnosti v  obci LIPTOVSKÉ KĽAČANY ako 

zamestnávateľa a stanovenie podrobností o podávaní oznámení, preverovaní oznámení, oprávneniach 

zodpovednej osoby pri preverovaní oznámení, evidovaní oznámení, spôsob oboznamovania osoby, 

ktorá oznámenie podala s výsledkom preverenia.  
Tento interný predpis upravuje právne vzťahy vzniknuté medzi obcou, zodpovednou osobou,  

zamestnancami v obci LIPTOVSKÉ KĽAČANY a vydáva sa v zmysle ustanovenia § 10 ods. 8 zákona 

č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (ďalej aj „zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti “).  
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Smernica bola vypracovaná aj v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 

z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 

takýchto údajov (ďalej aj „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ zákon o ochrane osobných 

údajov“), ktoré nadobudli účinnosť dňom 25.05.2018. 

 Starosta obce požiadal poslancov o vyjadrenie k predloženému návrhu smernice formou 

diskusie. Po diskusii  dal hlasovať za schválenie zásad. 

 

Uznesenie č.  40 / 2019 

zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 3.12.2019 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 

 

1. S c h v a ľ u j e  Zásady o vnútornom systéme oznamovania protispoločenskej činnosti 

 

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. 10.  Diskusia. 

 

- 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 

školskom roku 2019/20 navštevujú CVČ traja žiaci s trvalým pobytom v obci Liptovské 

Kľačany. Výška príspevku na jedného žiaka bola vyčíslená na 28,-Eur.  

 

Uznesenie č.  41 / 2019 

zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 3.12.2019 

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 84,- 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 

 

 

 

- Odmeny poslancom obecného zastupiteľstva a hlavnej kontrolórke obce 

Na základe aktívneho prístupu poslancov k plneniu povinností  v súlade s článkom 6 Zásad 

odmeňovania zástupcu starostu, poslancov obecného zastupiteľstva a členov orgánov 

zriadených obecným zastupiteľstvom starosta obce navrhol vyplatenie odmeny poslancom 

obecného zastupiteľstva.   

V zmysle §25 ods.8 zákona č.369/1990Z.z. v znení neskorších predpisov a v zmysle článku 6 

Zásad odmeňovania navrhol starosta obce mimoriadnu odmenu poslancovi obecného 

zastupiteľstva Ing. Dušanovi Šimanskému za aktívny prínos pri riešení projektu výstavby 

multifunkčného ihriska v obci.  
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Na základe  výkonu hlavnej kontrolórky obce nad rámec jej povinností za obdobie posledných 

12 mesiacov  v súlade s § 18c zákona č.369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov starosta obce navrhol vyplatenie odmeny hlavnej kontrolórke obce. 

 

Uznesenie č. 42 / 2019 

zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 3.12.2019 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 

 

1.  S c h v a ľ u j e  vyplatenie odmeny poslancom obecného zastupiteľstva Ing. Miriam 

Devečkovej, Filipovi Martinkovi, Ing. Jozefovi Vozárovi, Ing. Jánovi Vrbenskému vo 

výške päťnásobku odmeny za účasť na rokovaní. 

 

2.  S c h v a ľ u j e  vyplatenie odmeny poslancovi obecného zastupiteľstva Ing. Dušanovi 

Šimanskému vo výške desaťnásobku odmeny za účasť na rokovaní. 

 

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 

 

3. S c h v a ľ u j e  vyplatenie odmeny hlavnej kontrolórke obce vo výške 8,333 % 

mesačného platu za obdobie posledných 12 mesiacov. 

 

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 

 

- Zvýšenie mzdy starostovi obce 

Poslanci obecného zastupiteľstva navrhli zvýšenie mzdy starostovi obce . 

 

Uznesenie č. 43 / 2019 

zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 3.12.2019 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 

 
1.  S c h v a ľ u j e  zvýšenie mzdy starostovi obce na obdobie dvoch mesiacov (november, 

december) o 50 %. 

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 

 

- Nájom bytu č.2 v obecnom bytovom dome č.72. 

 Starosta obce predložil zastupiteľstvu na schválenie žiadosť Viery Kurtulíkovej trvale bytom 

Partizánska Ľupča č.424 o pridelenie obecného nájomného bytu v obci Lipt. Kľačany. 

Zastupiteľstvo v súlade so zákonom NR SR č.443/2010 Z.z.  O dotáciách na rozvoj bývania 

a o sociálnom bývaní a v súlade s VZN č.1/2015 O podmienkach nájmu, kritériách a postupe 

prideľovania nájomných bytov v nájomných bytoch vo výlučnom vlastníctve obce Liptovské 

Kľačany, obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho 

bývania, určených pre obyvateľov obce, rodákov žijúcich mimo obec, občanov pracujúcich v 

obci, alebo v blízkosti obce a iných občanov žiadosť posúdilo a prijalo nasledovné uznesenie. 
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Uznesenie č.  44 / 2019 

zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 3.12.2019 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 

 

1. S c h v a ľ u j e    žiadosť Viery Kurtulíkovej trvale bytom Partizánska Ľupča č.424 o 

pridelenie obecného nájomného bytu č.2 v obecnom bytovom dome č.72 v obci Lipt. 

Kľačany v zmysle čl.2 alt.1 VZN č 1/2015 O podmienkach nájmu, kritériách a postupe 

prideľovania nájomných bytov v nájomných bytoch vo výlučnom vlastníctve obce 

Liptovské Kľačany. 

 

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 po povodňovej situácii z 13.11.2019 (SVP) 

- Informácia o zimnej údržbe obecných komunikácií. 

- Informácia o stave prebiehajúcich investičných projektoch v obci 

- Oddychová zóna pri cintoríne 

- Príprava kultúrnych podujatí ( Vianočný punč, Ochotnícke divadlo, Hokejbalový 

turnaj 

 

Ad. 11.  Záver 

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

a zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil. 

 

 

Zapísala :Ing. Dagmar Chvojková                         ..............…v…r...................... 

 

v Liptovských Kľačanoch dňa  03.12.2019 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

      Filip Martinka                                    ......…....…v…r…….......................... 

 

      Ing. Ján Vrbenský                                            ....................v...r……………..............    

   

 

 

 

 

 

                      ...................v...r...........................    

                                                                                                 Ing. Ján Hollý  

                                                                                                            starosta obce 

 

 

 


