Zápisnica a uznesenia
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Liptovské Kľačany
zo dňa 27.9.2017
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. Tematické hodnotenie PHSR
4. Rôzne
5. Diskusia
6. Záver
Ad 1: Otvorenie
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Ján Hollý.
Za zapisovateľku bola určená p. Ing. Dagmar Chvojková
Za overovateľov zápisnice boli určení: Ing. Ján Vrbenský, Ing. Jozef Vozár
Do návrhovej komisie boli navrhnutí : predseda – Ing. Dušan Šimanský
členovia – Ing. Miriam Devečková, Peter Hollý
Starosta obce predniesol návrh programu zasadnutia OZ a dal zaň hlasovať.
Uznesenie č. 21 / 2017
zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 27.09.2017
Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch
1.) konštatuje
že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné, prítomní podľa prezenčnej listiny
2.) berie na vedomie
zapisovateľa p. Ing. Dagmar Chvojkovú
overovateľov zápisnice : Ing. Ján Vrbenský, Ing. Jozef Vozár
3.) volí
Návrhovú komisiu v zložení : predseda – Ing. Dušan Šimanský
členovia – Ing. Miriam Devečková, Peter Hollý
4.) schvaľuje
program zasadnutia OZ
HLASOVANIE: PRÍTOMNÍ: 5 poslanci
ZA: 5, Ing. Devečková, Ing. Vrbenský, Ing. Vozár, Ing. Dušan Šimanský ,Peter Hollý
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Ad 2: Kontrola plnenia uznesení
Uznesenia z posledného zasadnutia OZ boli splnené.
V zmysle uznesenia 16.2/2017 bola podpísaná a zverejnená Zmluva o dielo č. 101/17/028 so spoločnosťou
CESTY SK s.r.o, Mojmírova č.8, 04001 Košice, IČO : 36580058 na realizáciu diela „Stavebné úpravy miestnych
komunikácií v obci Liptovské Kľačany“.

V zmysle uznesenia 19.2/2017 bol podpísaný a zverejnený Dodatok č.1 k Rámcovej zmluve o vzájomnej
spolupráci medzi Obcou Liptovské Kľačany a spoločnosťou KAMEŇOLOMY Liptovské Kľačany, s.r.o., Za
mostom 1011/43, 031 04 Liptovský Mikuláš, IČO : 36412490.
V zmysle uznesenia 20.2/2017 starosta obce preskúmal možnosti podania žaloby Obce Liptovské Kľačany na
neplatnosť kúpnej zmluvy z roku 2006 prostredníctvom príslušného súdu v občiansko právnom konaní.
Tento bod bude predmetom ďalšieho jednania obecného zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo vzalo informáciu o plnení uznesenia na vedomie.
Uznesenie č. 22 / 2017
zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 27.09.2017
Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch
B e r i e n a v e d o m i e informáciu o plnení uznesenia
HLASOVANIE: PRÍTOMNÍ: 5 poslanci
ZA: 5, Ing. Devečková, Ing. Vrbenský, Ing. Vozár, Ing. Dušan Šimanský, Peter Hollý
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Ad 3 : Tematické hodnotenie a aktualizácia PHSR na roky 2016 - 2022.
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o povinnosti vyplývajúcej z bodu D-1.2 aktuálneho PHSR
obce Lipt. Kľačany, z ktorého vyplýva povinnosť pravidelného monitorovania, aktualizácie a hodnotenia
plnenia PHSR za účelom jasného definovania cieľov, opatrení a aktivít so zámerom dosiahnutia
požadovaných výsledkov.
Uznesenie č. 23 / 2017
zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 27.09.2017
Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch

1. S c h v a ľ u j e nasledovné doplnenie a opravy aktuálneho PHSR na roky 2016-2022 :
1.1. V bode A-1.3.8-Životné prostredie doplniť definíciu Verejného priestranstva „V obci sa nachádzajú
tieto verejné priestranstvá : park na vstupe do obce, lúka na mieste bývalej pastierne, cintorín, lúka na
Hlinisku, park pred obecným úradom. Jedná sa o pozemky výlučne vo vlastníctve obce“
1.2. V bode A-1.8.1-Ďalšia sociálna vybavenosť v odstavci Cintorín a Dom smútku doplniť nasledovný
text: „Je potrebné vybudovať pešník a schody, pre lepšie sprístupnenie hornej časti cintorína“.
1.3. V bode A-1.8.3-Telovýchova a šport doplniť text „Občania požadujú tiež vybudovanie moderného
detského ihriska v časti obce s nižšou frekvenciou dopravy“.
1.4. Opraviť textové, resp. formálne chyby na strane 2., 6., 7., 21., 22., 25., 26., 27., 70., 89., 92..
HLASOVANIE: PRÍTOMNÍ: 5 poslanci
ZA: 5, Ing. Devečková, Ing. Vrbenský, Ing. Vozár, Ing. Dušan Šimanský , Peter Hollý
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ad 4 : Rôzne
-Žiadosť o preplatenie dovolenky
Starosta predniesol poslancom obecného zastupiteľstva Obce Liptovské Kľačany opätovnú žiadosť bývalej
starostky Obce Liptovské Kľačany pani Viery Tomčíkovej na preplatenie nevyčerpanej dovolenky, ktorá bola
doručená na Obecný úrad Obce Liptovské Kľačany dňa 09.06.2017 a zaprotokolovaná pod číslom 77/2017.
Na základe dôvodov, ktoré bývalá starostka Obce Liptovské Kľačany vo svojej opätovnej žiadosti
o preplatenie nevyčerpanej dovolenky uvádza, starosta zároveň oboznámil poslancov obecného
zastupiteľstva Obce Liptovské Kľačany s:
1./ Rozsudkom v mene Slovenskej republiky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktorý bol vydaný pod
spisovou značkou : 2 Cdo 154/2005
2./ Smernicou 2003/88/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 04. Novembra 2003 o niektorých aspektoch
organizácie pracovného času
3./ Vyhláškou MZV číslo 120/1976 Zb. Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych
právach
4./ Ustanovením § 116 ods.2 zákona číslo 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov
5./ Rozsudkom v mene Slovenskej republiky Okresného súdu vo Vranove n. T., ktorý bol vydaný pod č.k.: 3C
141/03
6./ Rozsudkom v mene Slovenskej republiky Krajského súdu v Prešove, ktorý bol vydaný pod číslom 3Co
252/04
a požiadal ich o rozhodnutie o opätovnej žiadosti bývalej starostky Obce Liptovské Kľačany o preplatenie
nevyčerpanej dovolenky
Uznesenie č. 24 / 2017
zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 27.09.2017
Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch
1. N e s c h v a ľ u j e opätovnú žiadosť bývalej starostky Obce Liptovské Kľačany pani Viery Tomčíkovej
o preplatenie nevyčerpanej dovolenky za obdobie, kedy zastávala funkciu starostky Obce Liptovské
Kľačany v počte 16 dní, nakoľko táto ani v odôvodnení opätovnej žiadosti nepreukázala, že si nemohla
riadne vyčerpať dovolenku, t.j. na preplatenie nevyčerpanej dovolenky neboli splnené podmienky
v zmysle § 2 ods.2 zákona číslo 253/1994 Z.z. v znení noviel.
HLASOVANIE: PRÍTOMNÍ: 5 poslanci
ZA: 4, Ing. Devečková, Ing. Vrbenský, Ing. Dušan Šimanský , Peter Hollý
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1, Ing. Vozár
2/ P o v e r u j e starostu obce, ako najvyšší výkonný orgán obce, v nadväznosti na neschválenie
opätovnej žiadosti bývalej starostky Obce Liptovské Kľačany o preplatenie nevyčerpanej dovolenky, aby
bezodkladne bývalej starostke Obce Liptovské Kľačany pani Viere Tomčíkovej písomne oznámil
rozhodnutie obecného zastupiteľstva o jej opätovnej žiadosti o preplatenie dovolenky.
HLASOVANIE: PRÍTOMNÍ: 5 poslanci
ZA: 4, Ing. Devečková, Ing. Vrbenský, Ing. Dušan Šimanský , Peter Hollý
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1, Ing. Vozár

- Informácia o prieskume možnosti na podanie žaloby v súvislosti s predajom pozemku parc. číslo 482/5
nachádzajúcom sa v k.ú. Obce liptovské Kľačany.
V súvislosti s poverením vyplývajúcim z uznesenia obecného zastupiteľstva č. 20.2/2017 ktoré prijalo obecné
zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch dňa 16.08.2017 starosta poskytol poslancom informáciu o výsledku
prieskumu možnosti podania žaloby Obce Liptovské Kľačany na neplatnosť kúpnej zmluvy z roku 2006
prostredníctvom príslušného súdu v občiansko-právnom konaní.
Poslanci zobrali informáciu starostu na vedomie a poverili starostu na ďalšie konanie.
Uznesenie č. 25 / 2017
zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 27.09.2017
Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch
1. B e r i e n a v e d o m i e informáciu k prieskumu možnosti podania žaloby Obce Liptovské Kľačany
na neplatnosť kúpnej zmluvy z roku 2006 prostredníctvom príslušného súdu v občiansko-právnom
konaní.
2. P o v e r u j e starostu obce ako najvyšší výkonný orgán obce, na podanie žaloby Obce Liptovské
Kľačany na neplatnosť kúpnej zmluvy v súvislosti s predajom pozemku parc. číslo 482/5 nachádzajúcom sa
v k.ú. Obce liptovské Kľačany z roku 2006 prostredníctvom príslušného súdu v občiansko právnom
konaní.
.
HLASOVANIE: PRÍTOMNÍ: 5 poslancov
ZA: 4, Ing. Vrbenský, Ing. Šimanský, Ing. Devečková, Peter Hollý
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1, Ing. Vozár
- Rozpočtové opatrenie.
Starosta obce predniesol OZ informáciu o potrebe prijatia rozpočtového opatrenia č. 4/ 2017, ktoré súvisí
s príjmami od vlastníkov správcov lesných pozemkov na projekt „Stavebné úpravy miestnych komunikácií v
obci Liptovské Kľačany“ a financovaním nezamestnaných , ktorých obec zamestnáva prostredníctvom
UPSVaR.
Uznesenie č. 26 / 2017
zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 27.09.2017
Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch
S c h v a ľ u j e prijatie rozpočtového opatrenia č. 4 /2017.
HLASOVANIE: PRÍTOMNÍ: 5 poslanci
ZA: 5, Ing. Devečková, Ing. Vrbenský, Ing. Vozár, Ing. Dušan Šimanský, Peter Hollý
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
- Výročná správa obce Liptovské Kľačany za rok 2016
Starosta obce predniesol OZ výročnú správu obce Liptovské Kľačany za rok 2016, ktorú pripravil Ing. Brziak.
Správa hodnotí rozpočet a jeho plnenie, prevod prostriedkov do rezervného fondu a slúži ako podklad k
auditu.
Uznesenie č. 27 / 2017
zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 27.09.2017
Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch
B e r i e n a v e d o m i e Výročnú správu obce Liptovské Kľačany za rok 2016

HLASOVANIE: PRÍTOMNÍ: 5 poslanci
ZA: 5, Ing. Devečková, Ing. Vrbenský, Ing. Vozár, Ing. Dušan Šimanský, Peter Hollý
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

- Informácia o ukončení projektu „Stavebné úpravy miestnych komunikácií v obci“ a o stave projektu
Revitalizácia cintorína.
- informácia o zmene cest. poriadku autobusu linka č. 505426 13 na trase L.M.-Dúbrava.
- Informácia o kontrole ČOV.
- Informácia o doplnení 6 nádob na separovaný zber a veľkoobjemový kontajner.
- Informácia o vykonaní stavebného dohľadu u p. Rudolfa Vrbenského.
- Informácia o jednaní so Správou ciest ŽSK TSÚ L. Mikuáš o probléme na ceste III/2326 (list+obhliadka).
- Informácia o stretnutí vlastníkov a správcov lesných pozemkov zo dňa 14.9.2017 k oprave cesty v doline.
- príprava podujatia k oslave mesiaca úcty k starším, Katarínska zábava.

Ad 5 : Diskusia

Ad 6 : Záver
Na záver starosta obce Ing. Ján Hollý poďakoval prítomným poslancom a verejnosti za účasť a ukončil
zasadnutie OZ.

Zapísala: Ing. Dagmar Chvojková

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

V Liptovských Kľačanoch 27.09.2017

Overovatelia zápisnice: Ing. Ján Vrbenský
Ing. Jozef Vozár

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

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

