
 Zápisnica a uznesenia 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Liptovské Kľačany  

zo dňa 26.05.2020 

 

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 2019 
4. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2020 
5. Rozpočtové opatrenia 
6. Stavebné úpravy fasády a strechy na budove kultúrneho domu – schválenie projektu 
7. Rozšírenie kamerového systému v obci Liptovské Kľačany – schválenie projektu 
8. Oprava výtlkov a rozkopávok na obecných komunikáciách – schválenie projektu 
9. Komunitný plán sociálnych služieb – schválenie dokumentu 
10. Rôzne 
11. Diskusia 
12.  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,  Filip Martinka 
Do návrhovej komisie boli navrhnutí : predseda – Ing. Jozef Vozár  
        členovia –  Ing. Miriam Devečková, Ing. Ján Vrbenský  
Starosta obce predniesol návrh  programu  a dal zaň hlasovať. 

Uznesenie č.  12 / 2020 
zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 26.05.2020 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 

        1. konštatuje 
že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné, prítomní podľa prezenčnej listiny 
        2. berie na vedomie 
zapisovateľa Ing. Dagmar Chvojkovú 
overovateľov zápisnice : Ing. Dušan Šimanský, Filip Martinka  
        3. volí 
Návrhovú komisiu v zložení : predseda – Ing. Jozef Vozár  
               členovia –  Ing. Miriam Devečková, Ing. Ján Vrbenský  
       4. 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. 5,2/20 bol podpísaný a zverejnený dodatok č .11 k zmluve o dielo 
so spoločnosťou OZO, a.s., Lipt. Mikuláš.   

Obecné zastupiteľstvo vzalo informáciu o plnení uznesenia na vedomie.  

Uznesenie č.  13 / 2020 
zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 26.05.2020 

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 :  Správa hlavného kontrolóra  k  záverečnému účtu obce a  Záverečný účet obce za rok 2019. 
 
Správu hlavného 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 2019 predniesol Ing. Juraj Brziak s nasledovnými závermi: 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje celoročné hospodárenie bez výhrad.  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prevod prebytku rozpočtového hospodárenia v sume  14 393,83  Eur nasledovne : 
Finančné prostriedky vo výške 14 393,83 Eur previesť do rezervného fondu obce. Po diskusii dal starosta 
obce hlasovať za prijatie uznesenia. 

 

Uznesenie č.  14 / 2020 
zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 26.05.2020 

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 2019 

2.  S c h v a ľ u j e    Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2019 bez výhrad 
3.  S c h v a ľ u j e  prevod prebytku rozpočtového hospodárenia v sume 14 393,83 Eur nasledovne: 

     1. Finančné prostriedky vo výške 14 393,83 Eur previesť do rezervného fondu 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:  
    

 

 



Ad 4:  Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2020. 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2020, predložila kontrolórka obce Ing. 
Medveďová. Starosta obce požiadal poslancov o vyjadrenie k predloženému plánu formou diskusie. 
Následne dal hlasovať za schválenie plánu. 

Uznesenie č.  15 / 2020 
zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 26.05.2020 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 

1. S c h v a ľ u j e  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. 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:  

 

Ad 5 : Oprava výtlkov a rozkopávok na miestnych komunikáciách – schválenie projektu 
 
Na obecných komunikáciách sa za uplynulé roky vyskytlo viacero rozkopávok a pribudli aj výtlky. Tieto 
nedostatky sú častým dôvodom sťažností našich občanov. Preto starosta obce predložil zastupiteľstvu návrh 
projektu na lokálne opravy. Projekt bude financovaný z prostriedkov rozpočtu obce s termínom realizácie 
do konca októbra. Predpokladaná výška nákladov je cca 2 500 Eur. 
 

Uznesenie č. 16 / 2020 
zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 26.05.2020 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 

1. S c h v a ľ u j e   projekt Oprava výtlkov a rozkopávok na miestnych komunikáciách 
2. S c h v a ľ u j e   použitie prostriedkov obecného rozpočtu vo výške 2500 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 6 : Stavebné úpravy fasády a strechy na budove kultúrneho domu – schválenie projektu 
 

Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o vypracovaní projektu „Stavebné úpravy fasády a strechy na 

budove kultúrneho domu“. Cieľom projektu je zlepšenie vzhľadu a oprava nedostatkov, ktoré spôsobujú 
poškodzovanie majetku obce. Jedná sa o opadávanie omietky a zatekanie strechy, čo spôsobuje 
poškodzovanie nosných častí krovu. Po vykonaní verejného obstarávania bude dohodnutá realizácia s 
termínom najneskôr do konca novembra 2020. Projekt bude financovaný dotáciou z Ministerstva financií 
SR,  v prípade jej neposkytnutia z rezervného fondu obce. Predpokladaná výška nákladov je cca 12 000 Eur. 
 

Uznesenie č. 17 / 2020 
zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 26.05.2020 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 

1. S c h v a ľ u j e   projekt Stavebné úpravy fasády a strechy na budove kultúrneho domu 
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 : Rozšírenie kamerového systému v obci Liptovské Kľačany – schválenie projektu 

Starosta predniesol poslancom obecného zastupiteľstva Obce Liptovské Kľačany návrh na rozšírenie 
kamerového systému v obci. Podľa tohto návrhu by mali byť v obci monitorované priestory na vstupe do 
obce (pod kostolom) a priestor detského ihriska a jeho okolia. Cieľom tohto projektu je zvýšenie 
bezpečnosti a zabezpečenie poriadku v okolí uvedených objektov. Zároveň chceme týmto rozšírením 
zabezpečiť monitorovanie dvoch vstupných komunikácií do obce, ktoré doposiaľ neboli monitorované. 
Projekt bude financovaný z prostriedkov rezervného fondu obce. V prípade jeho schválenia bude vykonané 
verejné obstarávanie na dodávateľa. Predpokladaná výška nákladov je cca 5 000 Eur. 

Uznesenie č. 18 / 2020 
zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 26.05.2020 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 

1. S c h v a ľ u j e   projekt Rozšírenie kamerového systému v obci Liptovské Kľačany 
2. S c h v a ľ u j e   použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 5000 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 8 : Rozpočtové opatrenia. 

Starosta obce predniesol OZ informáciu o potrebe prijatia rozpočtových opatrení č. 1/2020 a č.2/2020, 
ktoré súvisia s prečerpaním položiek rozpočtu. Jedná sa o dotácie na voľby, financovanie projektov cez 
ÚPSVaR Lipt. Mikuláš, úpravu verejných priestranstiev, projekt detského ihriska. 

Uznesenie č. 19 / 2020 
zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 26.05.2020 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 

1. S c h v a ľ u j e   rozpočtové opatrenia č. 1/2020 a č. 2/2020 
 

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:  

 
Ad 9 : Komunitný plán sociálnych služieb obce Liptovské Kľačany – schválenie dokumentu 
V prípravnom období dostali poslanci na pripomienkovanie návrh Komunitného plánu obce Liptovské 
Kľačany. Obec je zo zákona povinná poskytovať určité druhy sociálnych služieb a má možnosť vytvárať 
podmienky pre ich kvalitnejšie a adresnejšie poskytovanie. Komunitný plán sociálnych služieb má slúžiť na 
vhodné prepojenie sociálnych služieb poskytovaných obcou a komunitných aktivít v regióne, ktoré zapájajú 
a aktivizujú rôzne skupiny obyvateľov. Po diskusii dal starosta hlasovať za schválenie dokumentu. 
 

Uznesenie č. 20 / 2020 
zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 26.05.2020 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 

1. S c h v a ľ u j e   Komunitný plán sociálnych služieb 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:  

 



Ad 10 : Rôzne 
 

-  Vlado Záborský – zámer zamestnať od 1.7.2020 
-  Informácia o priebehu opatrení súvisiacich s pandémiou koronavírusu COVID - 19 v obci 
- Informácia o vykonaní protipovodňových opatrení na vodnom toku Kľačianky (Roveň, horáreň) 
 
- Informácia o podaní žiadosti o príspevok  z fondu Min. financií SR 
 

- Informácia o stave aktuálnych projektov  (Výstavba chodníkov , Multifunkčné ihrisko, Dom smútku) 

- Zámer spoločnosti Regionálny rozvoj Liptova s.r.o., o výstavbu IBV – informácia 

- Informácia o exekučných konaniach voči spoločnosti FRANEX 

- Príprava podujatia ku Dňu detí . 

 

Ad 11 : Diskusia 

 
Ad 12 : 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  26.05.2020 

 

Overovatelia zápisnice:  Ing. Dušan Šimanský                                             .....vlastnou rukou..........… 

 

                                              Filip Martinka                                                       .....vlastnou rukou..........…. 

 

 

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

                                                                                                                                           Ing. Ján Hollý 
                                                                                                                                           starosta obce 


