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Z á p i s n i c a  

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Liptovských Kľačanoch konaného dňa 

08.12.2020 

 
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, Ing. Ján Vrbenský 

Do návrhovej komisie boli navrhnutí : predseda – Filip Martinka 

        členovia –  Ing. Jozef Vozár, Ing. Dušan Šimanský 

Starosta obce predniesol návrh  programu  a dal zaň hlasovať. 

 

Uznesenie č.  43 / 2020 

zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 8.12.2020 

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, Ing. Ján Vrbenský 

        c) volí 

Návrhovú komisiu v zložení : predseda – Filip Martinka 

               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 2019 a správa audítora za rok 2019 

4. Návrh Rozpočtu na rok 2021 a viacročný rozpočet na roky 2022-2023, stanovisko hlavného 

kontrolóra k rozpočtu obce na rok 2021 

5. Rozpočtové opatrenia 

6. Schválenie VZN č. 2/2020 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 2021 

8. Zápis stavby do katastra nehnuteľností 

9. Zber a zhodnotenie BRO (kuchynský odpad) - schválenie zmluvy 

10. Schválenie VZN č.1/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drob.staveb.odpadmi 

11. Výberové konanie  na funkciu hlavného kontrolóra obce - vyhlásenie  

12. Rôzne 

13. Diskusia 

14. 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. 33.2/2020 zo dňa 14.10.2020 bola podpísaná 

a zverejnená darovacia  zmluva Bývalých urbárnikov a komposesorátov, vlastníkov lesa, 

pozemkové spoločenstvo Liptovské Kľačany. 

V zmysle uznesenia 35.IV/2020 zo dňa 14.10.2020 bola podaná žiadosť o poskytnutie NFV 

na Ministerstvo financií SR. 

Obecné zastupiteľstvo vzalo informáciu o plnení uznesenia na vedomie.  

 

Uznesenie č.  44 / 2020 

zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 8.12.2020 

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 2019 a správa audítora za rok 2019. 

 

Starosta obce oboznámil obecné zastupiteľstvo so  správou audítora a overení účtovnej 

závierky obce Liptovské Kľačany za rok 2019. Zo správy vyplýva, že obec konala v súlade s 

požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách. 

 

Uznesenie č.  45 / 2020 

zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 8.12.2020 

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 

31.12.2019. 

 

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 4:  Návrh Rozpočtu na rok 2021 a viacročný rozpočet na roky 2022-2023, stanovisko 

 hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na rok 2021. 

 

Starosta obce predložil poslancom OZ Návrh rozpočtu na rok 2021 a viacročný rozpočet na 

roky 2022-2023.  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.  46 / 2020 

zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 8.12.2020 

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 2021 a k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2022-2023. 

 

2. S c h v a ľ u j e  rozpočet obce bez programovej štruktúry podľa prílohy na rok 2021 : 

 

 

 

Rozpočet na rok 

2021 v € 

Príjmy spolu 218 710 

Bežné príjmy  161 710 

Kapitálové príjmy 0 

Finančné operácie príjmové  57 000 

Výdavky spolu 218 710 

Bežné výdavky  138 710 

Kapitálové výdavky 62 500  

Finančné operácie výdavkové 17 500 

Hospodárenie obce  0 

 

3. Berie na vedomie viacročný rozpočet obce bez program. štruktúry na roky 2022-2023: 

  

 

Rozpočet na 

rok 2022 

v € 

Rozpočet na rok 

2023 

v € 

Príjmy spolu  162 710  163 710 

Bežné príjmy 162 710 163 710 

Kapitálové príjmy 0 0 

Finančné operácie príjmové             0 0 

Výdavky spolu 162 710          163 710 
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Bežné výdavky 139 710 140 710 

Kapitálové výdavky 5 500 5 500 

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. 6/2020, ktoré súvisí s  

prečerpaním položiek za vývoz TKO a údržby verejného osvetlenia. 

 

Uznesenie č.  47 / 2020 

zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 8.12.2020 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 

 

1. S c h v a ľ u j e  rozpočtové opatrenie č. 6/2020 . 
 

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 6: Schválenie VZN č. 2/2020 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 psa na 7 Eur, zmenená 

 sadzba ročného poplatku za komunálny odpad na hodnotu 27 Eur/osobu a sadzba za drobný 

stavebný odpad na hodnotu podľa aktuálneho cenníka na zbernom dvore. 

Po diskusii poslanci predložený návrh hlasovaním schválili. 

 

Uznesenie č.  48/ 2020 

zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 8.12.2020 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 

 

1. S c h v a ľ u j e   VZN č. 2/2020 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 2021 

 

Kontrolórka obce Ing. Medveďová predložila zastupiteľstvu na schválenie návrh plánu 

kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021. V prípravnom období dostali poslanci návrh na 

preštudovanie . Po diskusii poslanci predložený návrh hlasovaním schválili. 

  

Uznesenie č.  49 / 2020 

zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 8.12.2020 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 

 

1. S c h v a ľ u j e   Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 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:  Zápis stavby do Katastra nehnuteľností 

 
V súvislosti s právoplatnosťou rozhodnutia Obce Ľubeľa číslo MsÚ/ÚRaSP 2018/06765-03/SHa zo 

dňa 24.08.2018,  ktorým  Obec Ľubeľa povolila užívanie stavby „Revitalizácia cintorína – SO 01 – 

schodisko, SO 02 – spevnené plochy“, (Stavebné povolenie číslo ÚRaSP 2015/02918-04/Hav zo dňa 

30.06.2015.) a geometrickým plánom číslo 36735299-109/18, vyhotoviteľa REALLIPTOV, s.r.o., 

IČO: 36735299 so sídlom na ulici Kpt. Nálepku 2027/12, 031 01 Liptovský Mikuláš, s poukazom na 

návrh Obce Liptovské Kľačany na začatie katastrálneho konania – zápis stavby do katastra 

nehnuteľností, starosta predniesol poslancom obecného zastupiteľstva Obce Liptovské Kľačany 

informáciu o realizovanom katastrálnom konaní – zápis stavby „Revitalizácia cintorína – SO 01 – 

schodisko, SO 02 – spevnené plochy“ do katastra nehnuteľností, ktorý je vedený na Okresnom úrade 

Liptovský Mikuláš, katastrálnom odbore.   

 

Uznesenie č.  50 / 2020 

zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 8.12.2020 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 

 

1. B e r i e    n a   v e d o m i e   katastrálne konanie  Okresného úradu Liptovský Mikuláš, 

katastrálny odbor pod číslom Z-3785/2020 ktorým rozhodol o zápise stavby „Revitalizácia 

cintorína – SO 01 – schodisko, SO 02 – spevnené plochy“  do katastra nehnuteľností na list 

vlastníctva číslo 745 Okresného úradu Liptovský Mikuláš, katastrálneho odboru pre okres 

Liptovský Mikuláš, obec Liptovské Kľačany a katastrálne územie Liptovské Kľačany.  

 

2. P o v e r u j e    starostu obce v súvislosti s ustanoveniami zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov s poukazom na súvisiacu platnú právnu úpravu Slovenskej 

republiky, zabezpečiť realizáciu potrebných právnych úkonov nevyhnutných k zákonnému 

zaevidovaniu nového nehnuteľného majetku 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 

 
V súvislosti s právoplatnosťou rozhodnutia Obce Liptovské Kľačany číslo MsÚ/ÚRaSP 2020/6302-

3/JVar rozhodnutie, ktorým Obec Liptovské Kľačany povolila užívanie stavby „Výstavba chodníkov 

v obci Liptovské Kľačany – SO 02 a SO 03  – 1 etapa “, (Stavebné povolenie číslo MsÚ/ÚRaSP 

2019/3960-04/JVar zo dňa 05.06.2019) a geometrickým plánom číslo 36735299-134/20, vyhotoviteľa 
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REALLIPTOV, s.r.o., IČO: 36735299 so sídlom na ulici Kpt. Nálepku 2027/12, 031 01 Liptovský 

Mikuláš, s poukazom na návrh Obce Liptovské Kľačany na začatie katastrálneho konania – zápis 

stavby do katastra nehnuteľností, starosta predniesol poslancom obecného zastupiteľstva Obce 

Liptovské Kľačany informáciu o realizovanom katastrálnom konaní – zápis stavby „Výstavba 

chodníkov  v obci Liptovské Kľačany – SO 02 a SO 03  – 1. etapa „ do katastra nehnuteľností, 

ktorý je vedený na Okresnom úrade Liptovský Mikuláš, katastrálnom odbore.   

 

Uznesenie č.  51 / 2020 

zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 8.12.2020 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 

 

1. B e r i e   n a    v e d o m i e   katastrálne konanie Okresného úradu Liptovský Mikuláš, 

katastrálny odbor číslo Z-4189/2020, ktorým rozhodol o zápise stavby „Výstavba chodníkov  

v obci Liptovské Kľačany – SO 02 a SO 03  – 1. etapa „  do katastra nehnuteľností na list 

vlastníctva číslo 745 Okresného úradu Liptovský Mikuláš, katastrálneho odboru pre okres 

Liptovský Mikuláš, obec Liptovské Kľačany a katastrálne územie Liptovské Kľačany.  

 

2. P o v e r u j e   starostu obce v súvislosti s ustanoveniami zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov s poukazom na súvisiacu platnú právnu úpravu Slovenskej 

republiky, zabezpečiť realizáciu potrebných právnych úkonov nevyhnutných k zákonnému 

zaevidovaniu nového nehnuteľného majetku 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 

 

 

Ad 9:  Zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu (kuchynský  a reštauračný 

odpad, BRKO) – schválenie zmluvy 

 
V súlade s novelizáciou zákona 79/2015 Z.z o odpadoch v znení neskorších predpisov čaká obce od 

začiatku roka 2021 povinnosť triediť a zbierať biologicky rozložiteľný kuchynský odpad 

z domácností. Na splnenie tejto povinnosti je potrebné uzatvoriť s oprávnenou spoločnosťou zmluvný 

vzťah. Starosta predložil poslancom na schválenie návrh zmluvy od spoločnosti OZO-Liptovský 

Mikuláš,, s.r.o.,   IČO : 36403661, so sídlom Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš  

 

Uznesenie č.  52 / 2020 

zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 8.12.2020 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 

 

1. S c h v a ľ u j e   Zmluvu o dielo na zneškodňovanie biologicky rozložiteľných 

odpadov (kuchynský a reštauračný odpad) so spoločnosťou OZO-Liptovský Mikuláš,, 

s.r.o.,   IČO : 36403661, 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 Zmluvy o dielo na zneškodňovanie biologicky rozložiteľných odpadov 

(kuchynský a reštauračný odpad), 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 na webovom sídle obce. 
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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 

 

 

Uznesenie č.  53/ 2020 

zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 8.12.2020 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 

 

1. S c h v a ľ u j e   Zmluvu o dielo na zber a zhodnotenie jedlých olejov a tukov so 

spoločnosťou INTA, s.r.o., IČO : 34 129 863 so sídlom Rybárska 758/18,  911 01 Trenčín 

 

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

schválenie Zmluvy o dielo na zber a zhodnotenie jedlých olejov a tukov, aby zabezpečil 

jej podpísanie a následné zverejnenie v súlade so zákonom číslo 40/1964 Zb. 

Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákonom číslo 211/200 Zb. 

a 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. 10.  Schválenie VZN č.1/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi  na 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 zhodnocovania biologicky rozložiteľného 

kuchynského odpadu a systém zberu olejov a tukov. 

Po diskusii poslanci predložený návrh hlasovaním schválili. 

 

Uznesenie č.  54/ 2020 

zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 8.12.2020 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 

 

1. S c h v a ľ u j e   VZN č. 1/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi  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 

 

Ad. 11 Výberové konanie  na funkciu hlavného kontrolóra obce - vyhlásenie  

 

Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o blížiacom sa ukončení funkčného obdobia 

hlavnej kontrolórky obce Ing. Slávky Medveďovej, ktoré pripadá na 31.01.2021. Deň konania 

voľby hlavného kontrolóra vyhlási obecné zastupiteľstvo na úradnej tabuli a spôsobom v 

mieste obvyklým najmenej 40 dní pred dňom konania voľby tak, aby sa voľba vykonala počas 
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posledných 60 dní funkčného obdobia doterajšieho hlavného kontrolóra. Kandidát na funkciu 

hlavného kontrolóra musí odovzdať svoju písomnú prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom 

konania voľby na obecnom úrade. Súčasťou prihlášky je aj životopis, výpis z registra trestov 

nie starší ako tri mesiace a doklad o vzdelaní a ďalšie prílohy v zmysle zákona. Pre 

nasledujúce obdobie bude v zmysle §11 ods.4 písm.j a §18a ods.6 zákona 369/1990 Z.z.  

pracovný čas  hlavného kontrolóra v rozsahu 12% pracovného úväzku.  

 

Uznesenie č.  55/ 2020 

zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 8.12.2020 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 

 

1. V y h l a s u j e   v zmysle §18a ods. 2 zákona 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov výberové konanie  na funkciu hlavného kontrolóra obce  

Liptovské Kľačany na roky 2021 - 2027 na deň 27.01.2021. 

 

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. 12.  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 50% mesačného platu starostu. Zástupca starostu Ing. 

Ján Vrbenský sa v roku 2020 výraznou mierou podieľal na získaní mimorozpočtových 

príjmov pre obec, preto mu starosta navrhol mimoriadnu odmenu v zmysle citovaného 

paragrafu. 

Uznesenie č. 56 / 2020 

zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 8.12.2020 

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 50 % mesačného platu starostu..  

 

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  

 

 

- 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.   
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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. 57 / 2020 

zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 8.12.2020 

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. Dušanovi Šimanskému, Ing. Jozefovi Vozárovi vo 

výške päťnásobku 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 

 

2. 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. 58 / 2020 

zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 8.12.2020 

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 

 

- Informácia o žiadosti o predaj obecného majetku (Belopotocký) 

- Informácia o mimorozpočtových príjmoch za rok 2020 

- Informácia o pomoci spoločnosti KAMEŇOLOMY Lipt. Kľačany s.r.o., pri projekte  

výstavba chodníkov, cesta k ČOV  

- Informácia o ukončených projektoch a o stave prebiehajúcich projektov  

- Informácia o výsledkoch plošného testovania 

- Žiadosť Baníckeho cechu o dotáciu 

- Informácia noviny SPOLOČNÍK 

 

Ad. 13 Diskusia 

 

Ad. 14.  Záver 

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

a zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil. 
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Zapísala :Ing. Dagmar Chvojková                         ...........vlastnou rukou................. 

 

v Liptovských Kľačanoch dňa  08.12.2020 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

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

 

 

      Ing. Ján Vrbenský                                               ...........vlastnou rukou.................. 

   

 

 

 

 

 

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

                                                                                                 Ing. Ján Hollý  

                                                                                                            starosta obce 


