Zápisnica a uznesenia
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Liptovské Kľačany
zo dňa 05.08.2019

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program :

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Schválenie programu zasadnutia
2. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ
3. Výstavba detského ihriska v obci Liptovské Kľačany – schválenie projektu
4. Rôzne
5. Diskusia
6. Záver
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. Dušan Šimanský
členovia – Ing. Miriam Devečková, Ing. Ján Vrbenský
Starosta obce predniesol návrh programu a dal zaň hlasovať.
Uznesenie č. 19 / 2019
zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 05.08.2019
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. Jozef Vozár
c) volí
Návrhovú komisiu v zložení : predseda – Ing. Dušan Šimanský
členovia – Ing. Miriam Devečková, Ing. Ján Vrbenský
d) schvaľuje
program zasadnutia obecného zastupiteľstva
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. 13,2/2019 bol prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2018
vo výške 5 798,58 Eur prevedený do rezervného fondu obce.
V nadväznosti na schválenie uznesenia č. 18,2/2019 bola podaná žiadosť o zosúladenie údajov
evidovaných na liste vlastníctva číslo 350 Okresného úradu Liptovský Mikuláš, katastrálneho odboru pre
okres Liptovský Mikuláš, obec Liptovské Kľačany a katastrálne územie Liptovské Kľačany. Požadovaná zmena
bola vykonaná a katastrálne konanie bolo ukončené.
Obecné zastupiteľstvo vzalo informáciu o plnení uznesenia na vedomie.
Uznesenie č. 20 / 2019
zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 05.08.2019
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 : Výstavba detského ihriska v obci Liptovské Kľačany – schválenie projektu.
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o príprave projektu „Výstavba detského ihriska v obci Liptovské
Kľačany“ na parcele KN-E 138 (Hlinisko). Existujúce ihrisko je už zastaralé a nespĺňa nároky na bezpečnú
prevádzku. Je lokalizované v blízkosti frekventovanej komunikácie. Cieľom projektu je aktívne a zmysluplné
využívanie voľného času detí a zvýšenie kvality bývania v obci. Po vykonaní verejného obstarávania bude
dohodnutá realizácia s termínom najneskôr do konca novembra 2019. Projekt bude hradený z rezervného fondu
obce.
Po diskusii dal starosta obce hlasovať za prijatie uznesenia.

Uznesenie č. 21 / 2019
zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 05.08.2019
Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch
1. S c h v a ľ u j e projekt Výstavba detského ihriska v obci 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 4 : Rôzne
V súvislosti so zámerom realizácie projektu „Výstavba chodníkov v obci Liptovské Kľačany“ je potrebné
uznesením schváliť realizáciu tejto investičnej akcie i podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v
rámci výzvy MAS OZ Stredný Liptov.
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu na schválenie text predmetného uznesenia.

Uznesenie č. 22 / 2019
zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 05.08.2019
Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch
1. S c h v a ľ u j e realizáciu investičnej akcie a podanie žiadosti o nenávratný príspevok z Programu
rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, v rámci výzvy MAS OZ Stredný Liptov č. MAS_070/7.2/1.3 - 7.2 Podpora
investícií do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov
vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie pre projekt „Výstavba chodníkov v
Obci Liptovské Kľačany “. Celkové oprávnené náklady cca 14 200 €, spolufinancovanie žiadateľa nula %.
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 novom autobusovom spoji
Na základe žiadosti občanov sa obecný úrad obrátil na Odbor dopravy ŽSK o poskytnutie autobusového
spoja, ktorý by umožnil hlavne starším a chorým občanom vyriešiť dopravu od obvodnej lekárky späť do
obce, resp. dopraviť sa do Lipt. Mikuláša. Od 15.júla premáva nový spoj každú stredu na trati Dúbrava - Lipt.
Mikuláš a zachádza do Lipt. Kľačian. Pokiaľ bude spoj dostatočne využívaný, budeme žiadať o jeho
poskytnutie aj na ostatné dni v týždni.
- Informácia o kontrole z OÚ Žilina odbor výstavby a bytovej politiky
Starosta informoval obecné zastupiteľstvo o kontrole, ktorá bola zameraná na dodržiavanie vybratých
zmluvných podmienok vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov.
Závery z kontroly zatiaľ neboli vykonané. Ako nevyhnutné sa ukazuje zvýšenie príspevku do fondu
prevádzky, údržby a opráv bytových domov.
- Protipovodňové opatrenia
Starosta informoval obecné zastupiteľstvo o vykonaní preventívnych protipovodňových úprav na vodnom
toku potoka Hrachovisko. Jednalo sa o časť úseku v lokalite na Hlinisku, kde boli vyčistené za pomoci
techniky dva priepusty a spevnené brehy potoka betónovou dlažbou. V blízkej budúcnosti bude potrebné
pokračovať v oprave brehov aj v ďalších úsekoch.

- Informácia o schválení žiadosti o príspevok z Mimoriadneho fondu Lesov SR a z fondu Min. financií SR
- Informácia o podaní žiadosti o prekládku vodovodného potrubia na LVS a.s., Lipt. Mikuláš.
- Informácia o projekte „Výstavba chodníkov v obci Liptovské Kľačany“ a projekte „Stavebné úpravy
miestnych komunikácií v obci Liptovské Kľačany“.
- Informácia o nutnosti aktualizácie VZN 1/2018 o podmienkach držania psov na území obce
- Informácia o nutnosti prijatia VZN o podmienkach poskytovania soc. služieb na území obce
- Príprava podujatia k 75. výročiu SNP

Ad 5 : Diskusia
V diskusii sa poslanci OZ zaoberali problematikou úrovne kvality separovaného zberu v obci a potrebou
zvýšenia miestneho poplatku poplatku za TKO pre nasledujúce roky.

V súvislosti s vykonanými protipovodňovými opatreniami navrhli pokračovať v týchto opatreniach zvlášť v
úseku popri ceste na Hlinisku, kde je situácia kritická a ohrozuje prevádzku miestnej komunikácie.
Ad 6 : Záver
Na záver starosta obce Ing. Ján Hollý poďakoval prítomným poslancom za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

Zapísala: Ing. Dagmar Chvojková

......vlastnou...rukou.....…

V Liptovských Kľačanoch 05.08.2019

Overovatelia zápisnice: Filip Martinka

Ing. Jozef Vozár

......vlastnou...rukou.....…

......vlastnou...rukou.....…

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

