
 Zápisnica a uznesenia 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Liptovské Kľačany  

zo dňa 30.06.2022 

 

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. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce, Záverečný účet obce za rok 2021 

4. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2022 

5. Rozpočtové opatrenia 

6. Rôzne 

7. Diskusia 

8.  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. Miriam Devečková,  Ing. Dušan Šimanský, 
Do návrhovej komisie boli navrhnutí : predseda – Filip Martinka 
        členovia –  Ing. Jozef Vozár, Ing. Ján Vrbenský 
Starosta obce predniesol návrh  programu  a dal zaň hlasovať. 

Uznesenie č.  23 / 2022 
zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 30.06.2022 

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. Miriam Devečková,  Ing. Dušan Šimanský, 
        3. volí 
Návrhovú komisiu v zložení : predseda – Filip Martinka 
                            členovia –  Ing. Jozef Vozár, 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. 18 /2022 zo dňa 25.05.202 bola dňa  16.06.2022 podpísaná 
a 17.06.2022 zverejnená Zmluva o spolupráci s DHZ Ľubeľa  medzi Obcou Liptovské Kľačany a Obcou 
Ľubeľa. 

V nadväznosti na schválenie uznesenia č. 19 /2022 zo dňa 25.05.202 bola podpísaná a zverejnená Darovacia 
zmluva č. KRHZ-ZA-VO-302-196/2022. 

V nadväznosti na schválenie uznesenia č. 20 /2022 zo dňa 25.05.202 bol dňa  27.05.2022 podpísaný 
a 31.05.2022 zverejnený Dodatok č. k zmluve o coworkingu s pozemkovým spoločenstvom Liptovské 
Kľačany. 

V nadväznosti na schválenie uznesenia č. 21 /2022 zo dňa 25.05.202 bola dňa 26.05.2022 podpísaná 
a 27.05.2022 zverejnená Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru s Ing. Pavlom Tkáčom. 

Obecné zastupiteľstvo vzalo informáciu o plnení uznesenia na vedomie.  

Uznesenie č.  24 / 2022 
zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 30.06.2022 

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 :  Stanovisko hlavného kontrolóra  k  záverečnému účtu obce a  Záverečný účet obce za rok 

2021. 

 

Stanovisko 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 2021 predniesol Ing. Juraj Brziak s nasledovnými závermi : 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje celoročné hospodárenie bez výhrad.  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prevod prebytku rozpočtového hospodárenia v sume  31 966,86  Eur 
nasledovne : Finančné prostriedky vo výške 31 966,86 Eur previesť do rezervného fondu obce. Po diskusii 
dal starosta obce hlasovať za prijatie uznesenia. 

Uznesenie č.  25 / 2022 
zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 30.06.2022 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 

1.  B e r i e   n a   v e d o m i e  stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok 2021 

2.  S c h v a ľ u j e    Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2021 bez výhrad 
3.  S c h v a ľ u j e  prevod prebytku rozpočtového hospodárenia vo výške 31 966,86 Eur nasledovne: 

     1. Finančné prostriedky vo výške 31 966,86  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 2022. 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2022, predložila kontrolórka obce Ing. 
Medveďová. Starosta obce požiadal poslancov o vyjadrenie k predloženému plánu formou diskusie. 
Následne dal hlasovať za schválenie plánu. 

Uznesenie č.  26 / 2022 
zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 30.06.2022 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 

1. S c h v a ľ u j e  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2022 

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 : Rozpočtové opatrenia. 

Starosta obce predniesol OZ informáciu o potrebe prijatia rozpočtových opatrení  č.2/2022, ktoré súvisí s 
prečerpaním položiek rozpočtu. Jedná sa o náklady na výmenu kamier pri ihrisku, dokončenie a úprava 
terénu v okolí multifunkčného ihriska, kultúrne a spoločenské podujatia. 

Uznesenie č.  27 / 2022 
zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 30.06.2022 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 

1.  S c h v a ľ u j e   rozpočtové opatrenie  č. 2/2022 podľa prílohy 
2. S c h v a ľ u j e   použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 15 000 Eur na ukončenie projektu 
multifunkčného ihriska. 
 

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 : Rôzne 
 
- Dodatok č. 14 k Zmluve o dielo medzi Obcou Liptovské Kľačany a spoločnosťou OZO, a s., Liptovský 

Mikuláš,  IČO : 36380415 zo dňa 21.12.2000. 

Starosta obce informoval zastupiteľstvo o návrhu Dodatku č.14, ktorý doručila obci spoločnosť OZO, a.s.,   

IČO : 36380415, so sídlom Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš. Predmetom dodatku je zmena 

Článku III. Ujednanie o cene, kde sa po vzájomnej dohode od 1.7.2022 menia sadzby za manipuláciu 

a uloženie komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu  a prepravné náklady. 

Uznesenie č. 28 / 2022 

zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 30.06.2022 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 



1. S c h v a ľ u j e  Dodatok č.14 k Zmluve o dielo zo dňa 21.12.2000 so spoločnosťou OZO, a.s.,   IČO : 

36380415, 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 Dodatku 

č.14, aby zabezpečil jeho 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. 

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 

  

- Darovacia zmluva medzi Obcou Liptovské Kľačany a Štatistickým úradom Slovenskej republiky. 
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva na schválenie návrh Darovacej zmluvy so 

Štatistickým úradom Slovenskej republiky.  Predmetom zmluvy je tabletový počítač Samsung Galaxy, ktorý 

bol Rozhodnutím o prebytočnosti majetku štátu č. 10230-3944/2021, 32169/2021 zo dňa 04.11.2021 

vyhlásený za prebytočný. Poslanci po  diskusii zmluvu hlasovaním schválili. 

Uznesenie č. 29  / 2022 

zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 30.06.2022 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 

1.  S c h v a ľ u j e  - Darovaciu zmluvu medzi Obcou Liptovské Kľačany a Štatistickým úradom Slovenskej 

republiky č. ZML-3 63/2021-230 

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

zmluvy, 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. 

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 

-Žiadosť spoločnosti Vily Kľačany, s.r.o. o súhlas na kolaudáciu stavby 
 
V súvislosti s súvislosti s ustanovením § § 1 ods.2 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov s poukazom na žiadosť spoločnosti Vily Kľačany, s.r.o., (IČO: 44 113 528),  so sídlom 
Bratislavská cesta 45, 917 01 Trnava, /výpis z obchodného registra OS v Trnave, Oddiel: Sro, vložka číslo 
35086/T/, ktorá bola na Obecnom úrade, Obce Liptovské Kľačany zaprotokolovaná pod číslom 89/2022, 
starosta obce predniesol poslancom obecného zastupiteľstva Obce Liptovské Kľačany žiadosť spoločnosti 
Vily Kľačany s.r.o., o súhlas na kolaudáciu stavby – „Osada rodinných domov Liptovské Kľačany“, ktorá bola 
zrealizovaná  na základe stavebného povolenia číslo ÚRaSP 2008/-04140Vi zo dňa 25.07.2008.    
  

Uznesenie č. 30  / 2022 

zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 30.06.2022 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 



1. S c h v a ľ u j e    žiadosť spoločnosti Vily Kľačany s.r.o., (IČO: 44 113 528),  so sídlom Bratislavská cesta 

45, 917 01 Trnava /výpis z obchodného registra OS v Trnave, Oddiel: Sro, vložka číslo 35086/T/, ktorá bola 

na Obecnom úrade Obce Liptovské Kľačany zaprotokolovaná pod číslom 89/2022, a súhlasí s kladným 

vydaním potvrdenia Obce Liptovské Kľačany ku kolaudácii stavby „Osada rodinných Liptovské Kľačany“ 

s poukazom na vybudovanú vodovodnú redukčnú šachtu verejného vodovodu umiestnenú na pozemku 

parcelné číslo 502 o výmere 4488 m2 (ostatná plocha), ktorý je evidovaný na liste vlastníctva číslo 745 

Okresného úradu Liptovský Mikuláš, katastrálneho odboru pre okres Liptovský Mikuláš, obec Liptovské 

Kľačany a katastrálne územie Liptovské Kľačany, pri rešpektovaní základnej úlohy obce, ktorá je uvedená 

v ustanovení § 1 ods.2 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

a s poukazom na v predchádzajúcom období splnenie ustanovení zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov .  

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 

      Starosta konštatoval, že obecné zastupiteľstvo rozhodlo o schválení žiadosti, spoločnosti Vily Kľačany 

s.r.o., (IČO: 44 113 528),  so sídlom Bratislavská cesta 45, 917 01 Trnava, /výpis z obchodného registra OS 

v Trnave, Oddiel: Sro, vložka číslo 35086/T/, ktorá bola na Obecnom úrade Obce Liptovské Kľačany 

zaprotokolovaná pod číslom 89/2022. Starosta konštatoval, že obecné zastupiteľstvo súhlasí s  kladným 

vydaním potvrdenia Obce Liptovské Kľačany ku kolaudácii stavby „ Osada rodinných domov Liptovské 

Kľačany“, na ktorú bolo vydané stavebné povolenie ÚRaSP 2008/-04140Vi zo dňa 25.07.2008 s poukazom 

na predchádzajúce právne úkony a ustanovenia zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov, pri dodržaní zmluvných dojednaní  darovacej zmluvy – zmluvy o prevode vlastníctva 

verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie číslo 71/2022 uzatvorenej medzi darcom (žiadateľom) 

a obdarovaným – Liptovskou vodárenskou spoločnosťou, ako obdarovaným, ktorej akcionárom je aj Obec 

Liptovské Kľačany .  

2. P o v e r u j e 

2.1.  Starostu obce, ako najvyšší výkonný orgán obce, v nadväznosti na schválenie žiadosti, žiadateľa Vily 
Kľačany s.r.o., (IČO: 44 113 528),  so sídlom Bratislavská cesta 45, 917 01 Trnava, /výpis z obchodného 
registra OS v Trnave, Oddiel: Sro, vložka číslo 35086/T/, ktorá bola na Obecnom úrade, Obce Liptovské 
Kľačany zaprotokolovaná pod číslom 89/2022, aby písomne informoval žiadateľa - Vily Kľačany s.r.o., 
(IČO: 44 113 528)   o rozhodnutí obecného zastupiteľstva Obce Liptovské Kľačany súvisiacim s jeho 
žiadosťou o súhlas na kolaudáciu stavby – „Osada rodinných domov Liptovské Kľačany“, ktorá bola 
zrealizovaná na základe stavebného povolenia číslo ÚRaSP 2008/-04140Vi zo dňa 25.07.2008.     
 

2.2. Starostu obce, ako najvyšší výkonný orgán obce, v nadväznosti na schválenie žiadosti, žiadateľa Vily 
Kľačany s.r.o., (IČO: 44 113 528),  so sídlom Bratislavská cesta 45, 917 01 Trnava, /výpis z obchodného 
registra OS v Trnave, Oddiel: Sro, vložka číslo 35086/T/, ktorá bola na Obecnom úrade, Obce Liptovské 
Kľačany zaprotokolovaná pod číslom 89/2022, aby písomne vydal súhlas Obce Liptovské Kľačany ku 
kolaudácii stavby - Osada rodinných domov Liptovské Kľačany“, ktorá bola zrealizovaná žiadateľom na 
základe stavebného povolenia číslo ÚRaSP 2008/-04140Vi zo dňa 25.07.2008. 

     

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 zámere aktualizácie webovej stránky obce 

- Informácia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP (VÚC, Envirofond) 

- Informácia o situácii s medveďom hnedým v obci a na Slovensku 

- Informácia o stave prebiehajúcich a plánovaných investičných projektov v obci     (Multifunkčné ihrisko,  Dom 

smútku, Prístupová cesta k ihrisku) 

 

Ad 7 : Diskusia 

 

Ad 8 : 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  30.06.2022 

Overovatelia zápisnice:  Ing. Miriam Devečková,      ........vlastnou rukou..........… 

 

                                              Ing. Dušan Šimanský,            ........vlastnou rukou..........… 

                                                                                   

 

                                                                                                                                   ........vlastnou rukou..........… 

                                                                                                                                            Ing. Ján Hollý 
                                                                                                                                            starosta obce 

 

 


