Zápisnica a uznesenia
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Liptovské Kľačany
zo dňa 20.05.2019

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. Správa hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce, Záverečný účet obce za rok 2018
4. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2019
5. Rozpočtové opatrenia
6. Stavebné úpravy miestnych komunikácií v obci Liptovské Kľačany – schválenie projektu
7. Výstavba chodníkov v obci Liptovské Kľačany – schválenie projektu
8. Rôzne
9. Diskusia
10. 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: Ing. Dušan Šimanský, Ing. Ján Vrbenský
Do návrhovej komisie boli navrhnutí : predseda – Ing. Jozef Vozár
členovia – Ing. Miriam Devečková,
Starosta obce predniesol návrh programu a dal zaň hlasovať.
Uznesenie č. 11 / 2019
zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 20.05.2019
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 : Ing. Dušan Šimanský, Ing. Ján Vrbenský
c) volí
Návrhovú komisiu v zložení : predseda – Ing. Jozef Vozár
členovia – Ing. Miriam Devečková
d) schvaľuje
program zasadnutia obecného zastupiteľstva
HLASOVANIE: Celkový počet : 5 poslancov. Prítomní : 4 poslanci
ZA: 4, Ing. M. Devečková, 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. 6,2/2019 bol podpísaný a zverejnený dodatok č .10 k zmluve o
dielo so spoločnosťou OZO, a.s., Lipt. Mikuláš.
V nadväznosti na schválenie uznesenia č. 10,2/2019 bola podpísaná a zverejnená rámcová zmluva o
coworkingu s Pozemkovým spoločenstvom Lipt. Kľačany.
Obecné zastupiteľstvo vzalo informáciu o plnení uznesenia na vedomie.
Uznesenie č. 12 / 2019
zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 20.05.2019
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 : 4 poslanci
ZA: 4, Ing. M. Devečková, Ing. D. Šimanský, Ing. J. Vozár, Ing. J. Vrbenský
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ad 3 : Správa hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce a Záverečný účet obce za rok 2018.
Správu hlav. kontrolóra predniesla v súlade s § 18f ods.1 písm. c zákona č.369/1990 o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov a § 16 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v
znení neskorších predpisov kontrolórka Ing. Slávka Medveďová s nasledovným záverom:
Vzhľadom na uvedené skutočnosti, vyjadrujem pred zákonným zverejnením záverečného účtu obce Liptovské
Kľačany súhlas s jeho celoročným hospodárením bez výhrad.
Záverečný účet obce za rok 2018 predniesol Ing. Juraj Brziak s nasledovnými závermi :
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje celoročné hospodárenie bez výhrad. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prevod
prebytku rozpočtového hospodárenia v sume 5 798,58 Eur nasledovne :

1. Finannčné prostriedky vo výške 5 798,58 Eur previesť do rezervného fondu obce
Po diskusii dal starosta obce hlasovať za prijatie uznesenia.

Uznesenie č. 13 / 2019
zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 20.05.2019
Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch
1. B e r i e n a v e d o m i e správu hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok 2018
2. S c h v a ľ u j e Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2018 bez výhrad
3. S c h v a ľ u j e prevod prebytku rozpočtového hospodárenia v sume 5 798,58 Eur nasledovne:
1. Finančné prostriedky vo výške 5 798,58 Eur previesť do rezervného fondu obce
HLASOVANIE: Celkový počet : 5 poslancov. Prítomní : 4 poslanci
ZA: 4, Ing. M. Devečková, Ing. D. Šimanský, Ing. J. Vozár, Ing. J. Vrbenský
PROTI: 0
ZDRŽAL SA:

Ad 4: Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2019.
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2019, predložila kontrolórka obce Ing.
Medveďová. Starosta obce požiadal poslancov o vyjadrenie k predloženému plánu formou diskusie.
Následne dal hlasovať za schválenie plánu.
Uznesenie č. 14 / 2019
zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 20.05.2019
Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch
1. S c h v a ľ u j e Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2019.
HLASOVANIE: Celkový počet : 5 poslancov. Prítomní : 4 poslanci
ZA: 4, Ing. M. Devečková, Ing. D. Šimanský, Ing. J. Vozár, Ing. J. Vrbenský
PROTI: 0
ZDRŽAL SA:

Ad 5 : Rozpočtové opatrenia.
Starosta obce predniesol OZ informáciu o potrebe prijatia rozpočtových opatrení č. 1/2019 a č.2/2019,
ktoré súvisia s prečerpaním položiek rozpočtu. Jedná sa o dotácie na voľby, financovanie projektov cez
ÚPSVaR Lipt. Mikuláš a úpravu verejných priestranstiev.
Uznesenie č. 15 / 2019
zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 20.05.2019
Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch
1. S c h v a ľ u j e rozpočtové opatrenia č. 1/2019 a č. 2/2019
HLASOVANIE: Celkový počet : 5 poslancov. Prítomní : 4 poslanci
ZA: 4, Ing. M. Devečková, Ing. D. Šimanský, Ing. J. Vozár, Ing. J. Vrbenský
PROTI: 0
ZDRŽAL SA:

Ad 6 : Stavebné úpravy miestnych komunikácií v obci Liptovské Kľačany – schválenie projektu
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o vypracovaní projektu „Stavebné úpravy miestnych
komunikácií“. Cieľom projektu je pokračovať v úprave miestnych komunikácií v tých častiach, kde si to
situácia najviac vyžaduje. Jedná sa o úseky ciest, pri cintoríne, Chmelický, Krivý kút. Po vykonaní verejného
obstarávania bude dohodnutá realizácia s termínom najneskôr do konca októbra 2019. Projekt bude
hradený z rezervného fondu obce, z Mimoriadneho fondu Lesov SR, v prípade poskytnutia aj dotáciou z
Ministerstva financií SR.
Uznesenie č. 16 / 2019
zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 20.05.2019
Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch
1. S c h v a ľ u j e projekt Stavebné úpravy miestnych komunikácií v obci Liptovské Kľačany
HLASOVANIE: Celkový počet : 5 poslancov. Prítomní : 4 poslanci
ZA: 4, Ing. M. Devečková, Ing. D. Šimanský, Ing. J. Vozár, Ing. J. Vrbenský
PROTI: 0
ZDRŽAL SA:

Ad 7 : Výstavba chodníkov v obci Liptovské Kľačany – schválenie projektu
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o vypracovaní projektu „Výstavba chodníkov v obci
Liptovské Kľačany“. Cieľom projektu je pokračovať vo výstavbe chodníkov a úprave priestoru na miestnom
cintoríne. Jedná sa o úseky pri hlavnom kríži, popri ceste, a v novej časti cintorína. Na vypracovanie
projektovej dokumentácie dal najlepšiu ponuku Ing. Borsík v cene 1650 Eur. Predpokladaná hodnota
zákazky cca 15000 Eur bude hradená z prostriedkov MASK-y Stredný Liptov.
Uznesenie č. 17 / 2019
zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 20.05.2019
Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch
1. S c h v a ľ u j e projekt Výstavba chodníkov v obci Liptovské Kľačany
2. S c h v a ľ u j e úhradu nákladov na vypracovanie projektovej dokumentácie na projekt Výstavba
chodníkov v obci Liptovské Kľačany v hodnote 1650 Eur.
HLASOVANIE: Celkový počet : 5 poslancov. Prítomní : 4 poslanci
ZA: 4, Ing. M. Devečková, Ing. D. Šimanský, Ing. J. Vozár, Ing. J. Vrbenský
PROTI: 0
ZDRŽAL SA:

Ad 8 : Rôzne
- Zosúladenie údajov k nehnuteľnostiam v katastri nehnuteľností so skutočným stavom.
V súvislosti so žiadosťou pani Heleny Hazuchovej, o vydanie potvrdenia Obce Liptovské Kľačany, ktorá bola
zaprotokolovaná v protokole Obecného úradu Obce Liptovské Kľačany dňa 03.04.2019 pod číslom 79/2019 starosta
oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva Obce Liptovské Kľačany s obsahom tejto žiadosti a zároveň ich
informoval, že žiadosť menovanej sa priamo dotýka Obce Liptovské Kľačany. V záujme objektívneho posúdenia tejto
žiadosti starosta poslancov oboznámil s nasledovnými súvisiacimi dokladmi: 1./ List vlastníctva číslo 350 Okresného
úradu Liptovský Mikuláš, katastrálneho odboru pre okres Liptovský Mikuláš, obec Liptovské Kľačany a katastrálne
územie Liptovské Kľačany. 2./ Čestné vyhlásenie vydané pani Helenou Hazuchovou v zmysle ustanovenia § 39 zákona
číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. Podpis bol úradne osvedčený na Obci Liptovské
Kľačany v osvedčovacej knihe pod číslom 83/2019 dňa 17.05.2019. 3./ Čestné vyhlásenie vydané pani Annou
Haragovou v zmysle ustanovenia § 39 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.
Podpis bol úradne osvedčený na Obci Liptovské Kľačany v osvedčovacej knihe pod číslom 84/2019 dňa 17.05.2019.
4./ Čestné vyhlásenie vydané pánom Antonom Chmelickým v zmysle ustanovenia § 39 zákona číslo 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov. Podpis bol úradne osvedčený na Obci Liptovské Kľačany
v osvedčovacej knihe pod číslom 85/2019 dňa 17.05.2019. 5./ Potvrdením spoločnosti TopEkon, s.r.o.
/IČO:47082640/, ktoré je zaprotokolované v protokole Obecného úradu Obce Liptovské Kľačany pod číslom 104/2019
zo dňa 17.05.2019. 6./ Úradným záznamom starostu Obce Liptovské Kľačany, ktorý je zaprotokolovaný v protokole
Obecného úradu Obce Liptovské Kľačany pod číslom 105/2019 zo dňa 17.05.2019.

Uznesenie č. 18 / 2019
zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 20.05.2019
Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch
1./ B e r i e n a v e d o m i e :
1.1 Právny stav listu vlastníctva číslo 350 Okresného úradu Liptovský Mikuláš, katastrálneho odboru pre okres
Liptovský Mikuláš, obec Liptovské Kľačany a katastrálne územie Liptovské Kľačany súvisiaci so stavbou súpisného čísla
233, postavenej na pozemku parcelné číslo 36/1, ktorá je v katastri nehnuteľností evidovaná z pohľadu popisu stavby
ako hospodárska budova s kódom druhu stavby 2, t.j. poľnohospodárska budova.

1.2./ Čestné vyhlásenie vydané pani Helenou Hazuchovou v zmysle ustanovenia § 39 zákona číslo 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov. Podpis bol úradne osvedčený na Obci Liptovské Kľačany
v osvedčovacej knihe pod číslom 83/2019 dňa 17.05.2019.
1.3./ Čestné vyhlásenie vydané pani Annou Haragovou v zmysle ustanovenia § 39 zákona číslo 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov. Podpis bol úradne osvedčený na Obci Liptovské Kľačany
v osvedčovacej knihe pod číslom 84/2019 dňa 17.05.2019.
1.4./ Čestné vyhlásenie vydané pánom Antonom Chmelickým v zmysle ustanovenia § 39 zákona číslo 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov. Podpis bol úradne osvedčený na Obci Liptovské Kľačany
v osvedčovacej knihe pod číslom 85/2019 dňa 17.05.2019.
1.5./ Potvrdenie spoločnosti TopEkon, s.r.o. /IČO:47082640/, ktoré je zaprotokolované v protokole Obecného úradu
Obce Liptovské Kľačany pod číslom 104/2019 zo dňa 17.05.2019.
1.6./ Úradný záznam starostu Obce Liptovské Kľačany, ktorý je zaprotokolovaný v protokole Obecného úradu Obce
Liptovské Kľačany pod číslom 105/2019 zo dňa 17.05.2019.
2./ P o v e r u j e s t a r o s t u obce Liptovské Kľačany:
2.1./ Aby na základe ustanovení zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
s poukazom na ustanovenia vyhlášky MV SR číslo 31/2003 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc
a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb v znení neskorších predpisov zabezpečil zrušenie súpisného čísla
233, ktoré bolo pridelené hospodárskej budove postavenej na pozemku parcelné číslo 36/1 v katastrálnom území
Obce Liptovské Kľačany.
2.2./ Aby na základe ustanovení zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov zabezpečil vydanie potvrdenia, že stavba so súpisným číslom 233 /hospodárska
budova/ sa na pozemku parcelné číslo 36/1 v katastrálnom území Obce Liptovské Kľačany nenachádza.
2.3./ Aby na základe ustanovení zákona číslo 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych práv
a iných práv k nehnuteľnostiam (Katastrálny zákon) zabezpečil 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 s právnym stavom nehnuteľností evidovaných na tomto liste
vlastníctva k dátumu vydania tohto uznesenia.

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

- Protipovodňové opatrenia
Starosta informoval obecné zastupiteľstvo o vykonaní preventívnych protipovodňových úprav na vodných
tokoch v tých miestach, ktoré boli kritické počas povodne v roku 2017. Jednalo sa o časť úseku na vodnom
toku Kľačianka, ústie potoka Hrachovisko a vyčistenie rigólu popri ceste do kameňolomu. Uvedené
opatrenia boli vykonané po dohode so Slovenským vodohospodárskym podnikom na ich náklady.
- Žaloba vedená na Okresom súde v Liptovskom Mikuláši pod číslom 5Cpr/10/2018.
V právnej veci žalobkyne: Viery Tomčíkovej, trvale bytom Liptovské Kľačany 17, 032 14 Ľubeľa, zastúpenej
JUDr. Tomášom Pukajom, IČO: 42389933, so sídlom Hviezdoslavovo námestie 1661, 026 01 Dolný Kubín,
ktoré bolo vedené proti žalovanému : Obec Liptovské Kľačany , IČO: 00315451, Liptovské Kľačany 72, 032 14
Liptovské Kľačany, zastúpenému JUDr. Miloslavom Hrickom v spore o zaplatenie 894.-Eur s príslušenstvom,
na Okresnom súde v Ružomberku pod spisovou značkou 5Cpr/10/2018b starosta predniesol poslancom
obecného zastupiteľstva Obce Liptovské Kľačany informáciu o stiahnutí žaloby. Stiahnutie žaloby podal

právny zástupca žalobkyne na pojednávaní v predmetnej veci dňa 28.03.2019, na Okresnom súde
v Ružomberku. Žalobkyňa bude povinná v stanovenej lehote uhradiť obci trovy konania.

- Informácia o podaní žiadosti o príspevok z Mimoriadneho fondu Lesov SR a z fondu Min. financií SR
- Informácia o výsledku úrovne separovania odpadu. Problémy so separovaním v obci, nutnosť zvýšenia
poplatku za TKO
- Informácia o opätovnom zamietnutí žiadosti na výstavbu detských ihrísk
- upozornenie od Správy ciest ŽSK vo veci povolení na činnosť na cestnom pozemku, v telese cesty a na
telese cesty II. a III. triedy v majetku ŽSK
- Príprava podujatia ku Dňu detí (29.-30.6.2019) a Jánskej vatry (22.6.2019)

Ad 9 : Diskusia
Ad 10 : Záver
Na záver starosta obce Ing. Ján Hollý poďakoval prítomným poslancom za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

Zapísala: Ing. Dagmar Chvojková

...............v..r.....................…

V Liptovských Kľačanoch 20.05.2019

Overovatelia zápisnice: Ing. Dušan Šimanský

Ing. Ján Vrbenský

..................v..r.....................…

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

................v..r…...................
Ing. Ján Hollý
starosta obce

