
 Zápisnica a uznesenia 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Liptovské Kľačany  

zo dňa 7.12.2016 

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. Návrh Rozpočtu na rok 2017 

4. Rozpočtové opatrenia 

5. Smernica o finančnej kontrole 

6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2017 

7. VZN o miestnych daniach poplatkoch 

8. Rôzne 

9. Diskusia 

10. 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:  Peter Hollý, Ing. Dušan Šimanský 
Do návrhovej komisie boli navrhnutí : predseda – Ing.  Ján Vrbenský 
        členovia –  Ing.  Miriam Devečková,  Ing. Jozef Vozár 
Starosta obce predniesol návrh  programu s doplnením bodu schválenia VZN o miestnych daniach 
a poplatkoch na rok 2017  a dal zaň hlasovať. 

Uznesenie č.  28 / 2016 
zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 7.12.2016 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 

        a) konštatuje 
že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné, prítomní podľa prezenčnej listiny 
        b) berie na vedomie 
zapisovateľa p. Ing. Dagmar Chvojkovú 
overovateľov zápisnice : Peter Hollý, Ing. Dušan Šimanský 
        c) volí 
Návrhovú komisiu v zložení : predseda – Ing.  Ján Vrbenský 
    členovia –  Ing.  Miriam Devečková,  Ing. Jozef Vozár 
       d) schvaľuje  
            program zasadnutia OZ 

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

 

 



 

Ad 2: Kontrola plnenia uznesení 

 V súlade s uznesením č.25/2016 zo dňa 14.9.2016 bola uzatvorená Zmluva o dielo č. 23/2016  na 
vybudovanie kamerového systému so spoločnosťou SoSta, s.r.o.,  Nábrežie 4 apríla 1868/19, 03101 
Liptovský Mikuláš, IČO : 36437727, ktorá ponúkla cenu 2490,16 Eur vrátane DPH. Zmluva bola zverejnená 
v súlade so zákonom číslo 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákonom číslo 
211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov na webovom sídle obce. 
Termín realizácie diela je do dvoch mesiacov od podpisu zmluvy (23.1.2017). 

V súlade s uznesením č.26/2016 zo dňa 14.9.2016 bol vykonaný prieskum trhu na dodávateľa projektovej 
dokumentácie na “Odkanalizovanie obcí Ľubeľa a Liptovské Kľačany“ pre Liptovské Kľačany. Zmluva bude 
predmetom Ďalšieho schvaľovania. 

Vklad vo výške 750 Eur na financovanie prevádzkových nákladov MAS Stredný Liptov bol vykonaný.  

Obecné zastupiteľstvo vzalo informáciu o pnení uznesenia na vedomie.  

 

Uznesenie č.  29 / 2016 
zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 7.12.2016 

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 poslancov 
                          ZA: 5, Ing. Vrbenský, Ing. Šimanský, Ing. Vozár, Ing. Devečková, Peter Hollý 
                          PROTI: 0                          ZDRŽAL SA: 0 

 
 
Ad 3 : Rozpočet na rok 2017 

 

Starosta obce predložil poslancom OZ Návrh rozpočtu na rok 2017.  Návrh rozpočtu bol zverejnený na 

obecnej tabuli, na webovom sídle obce a poslanci ho dostali v prípravnom období. Starosta požiadal 

o podrobnejšie vysvetlenie jednotlivých položiek rozpočtu Ing. Brziaka. Po vysvetlení prečítal starosta obce  

k predloženému návrhu rozpočtu stanovisko  hlavného kontrolóra obce.  

Po diskusii a zapracovaní pripomienok  poslanci návrh rozpočtu schválili. Rozpočet bude vyvesený na obecnej 

tabuli na obdobie 15 dní.  

 

Uznesenie č.  30 / 2016 
zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 7.12.2016 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 

 

1.) B e r i e   n a v e d o m i e   stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 
2017 a k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2017-2019. 

 

2.) S c h v a ľ u j e  rozpočet obce bez programovej štruktúry podľa prílohy na rok 2017 : 



 

 

 

Rozpočet na 

rok 2017 

v € 

Príjmy spolu 130 640 

Bežné príjmy  130 640 

Kapitálové príjmy 0 

Finančné operácie príjmové  0 

Výdavky spolu 130 000 

Bežné výdavky  107 500 

Kapitálové výdavky 6 000  

Finančné operácie výdavkové 16 500 

Hospodárenie obce  640 

 

3.) Berie na vedomie  viacročný rozpočet obce bez program. štruktúry podľa prílohy na roky 2018-2019 : 

  

 

Rozpočet na 

rok 2018 

v € 

Rozpočet na 

rok 2019 

v € 

Príjmy spolu  126 840  128 840 

Bežné príjmy 103 000 104 200 

Kapitálové príjmy 0 0 

Finančné operácie príjmové               0 0 

Výdavky spolu 122 000          123 700 

Bežné výdavky 103 000 104 200 

Kapitálové výdavky 2 500 3 000 

Finančné operácie výdavkové 16 500 16 500 

Hospodárenie obce  4 840        5 140 



 

 

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

 

 

Ad 4 : Rozpočtové opatrenia 

Starosta podal informáciu o prijatých rozpočtových opatreniach č.  4-15 /2016.  

Uznesenie č.  31 / 2016 
zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 7.12.2016 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 

1. B e r i e   n a    v e d o m i e rozpočtové opatrenia č. 4-14 /2016 

2. S c h v a ľ u j e   rozpočtové opatrenie č. 15 /2016 

 

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

 

Ad 5 : Smernica o finančnej kontrole. 
 Smernica o finančnej kontrole upravuje základné pravidlá, ciele a spôsob vykonávania finančnej kontroly, 

realizovanej podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole  a audite a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

Starosta obce po diskusii  k predloženej smernici v súlade s ustanovením § 5 zákona č. 357/2015 Z. z. 

o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s ustanovením § 13 zák. č. 

369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení   neskorších   predpisov predložil smernicu zastupiteľstvu na 

schválenie  

Uznesenie č.  32 / 2016 
zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 7.12.2016 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 

S c h v a ľ u j e    Smernicu o finančnej kontrole 

 

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

 

Ad 6 : Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2017 

Kontrolórka obce Ing. Medveďová predložila na schválenie návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 
2017. V prípravnom období dostali poslanci návrh na preštudovanie . Po diskusii poslanci predložený návrh 
hlasovaním schválili.  



Uznesenie č.  33 / 2016 
zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 7.12.2016 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 

S c h v a ľ u j e   Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2017 

 

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

 

Ad 7 : VZN o miestnych daniach a poplatkoch na rok 2017 

Vzhľadom na skutočnosť, že pre rok 2017 nie je potreba zmeniť sadzbu dane ani výšku žiadneho poplatku, 
starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh, aby znenie VZN č.4/2015 ktorým boli stanovené 
dane a miestne poplatky na rok 2016, ostalo v platnosti bez zmien aj pre rok 2017. 

Uznesenie č.  34 / 2016 
zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 7.12.2016 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 

S c h v a ľ u j e   platnosť VZN č.4/2015 o miestnych daniach a poplatkoch pre rok 2017 

 

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

 

Ad 8 : Rôzne 

- Zmluva o dielo medzi Obcou Liptovské Kľačany a AD Consult, a.s., Bratislava 

Starosta obce informoval zastupiteľstvo o uskutočnení verejného obstarávania na vypracovanie 
dokumentácie pre stavebné povolenie v rámci projektu „Odkanalizovanie obcí Ľubeľa a Liptovské Kľačany“ 
pre obec Liptovské Kľačany. V závislosti od predpokladanej hodnoty uvedenej zákazky, určených finančných 
limitov a podľa druhu predmetu zákazky je to zákazka, kde bol použitý postup podľa § 117 zákona číslo 
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Z predložených ponúk bola vybratá ponuka spoločnosti AD Consult, 
a.s., IČO : 35859237 so sídlom Hradská 80, 821 07 Bratislava I.    

Uznesenie č.  35 / 2016 
zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 7.12.2016 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 

1./ S c h v a ľ u j e  uzatvorenie Zmluvy o dielo v súlade s ustanovením § 536 zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi Obcou Liptovské Kľačany a spoločnosťou   AD 

Consult, a.s., IČO : 35859237 so sídlom Hradská 80, 821 07 Bratislava I,  ktorá bola doručená v písomnej 

podobe na Obecný úrad Obce Liptovské Kľačany dňa 01.11.2016.  

 

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



 

      Starosta konštatoval, že obecné zastupiteľstvo rozhodlo o uzatvorení Zmluvy o dielo v súlade 

s ustanovením § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi 

Obcou Liptovské Kľačany a spoločnosťou   AD Consult, a.s., IČO : 35859237 so sídlom Hradská 80, 821 07 

Bratislava I,  ktorá bola doručená v písomnej podobe na Obecný úrad Obce Liptovské Kľačany dňa 

01.11.2016. Následne zastupiteľstvo poverilo starostu na podpis tejto zmluvy. 

 

Uznesenie č. 36  / 2016 
zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 7.12.2016 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 

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

uzatvorenia Zmluvy o dielo, aby v súčinnosti s konateľom  spoločnosti AD Consult, a.s., IČO : 35859237 so 

sídlom Hradská 80, 821 07 Bratislava I,   ktorá bola doručená v písomnej podobe na Obecný úrad Obce 

Liptovské Kľačany dňa 01.11.2016, 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 

Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov na webovom sídle obce.  

 

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

 

- Výpoveď nájomnej zmluvy s SPF 

Dňa 28.09.2009 bola podpísaná nájomná zmluva č.PNZ-P40619/09.00  medzi RO Slovenského pozemkového 

fondu v L. Mikuláši a Obcou Liptovské Kľačany o nájme pozemku na parcele C-KN 513/5, výmera 308 m2, 

TTP, ktorý vznikol z parc. E-KN č. 11111/58, zapísanej na LV č.550 v k.ú. Lipt. Kľačany, okres Lipt. Mikuláš. 

Účelom tohto nájmu bolo nepoľnohospodárske využitie pozemku na výstavbu objektu čističky odpadových 

vôd. Zmluva bola podpísaná na dobu neurčitú s ročnou výškou nájomného v hodnote 104,72 Eur (3154,79.- 

Sk). Vzhľadom na prebiehajúce prípravné práce na projekte odkanalizovania obcí Ľubeľa a Liptovské Kľačany 

pominuli dôvody na dohodnutý účel nájmu (spoločná ČOV v KÚ Ľubeľa) a neexistuje  ďalší dôvod na 

pokračovanie v tomto zmluvnom vzťahu. Starosta obce preto predložil obecnému zastupiteľstvu návrh, aby 

uznesením rozhodli o vypovedaní vyššie uvedenej nájomnej zmluvy. 

Uznesenie č.  37 / 2016 
zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 7.12.2016 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 

na základe zákona NR SR č. 479/2010 Z.z., ktorým predseda NR SR vyhlásil úplné znenie zákona SNR číslo 

369/1990 Zb.  o obecnom zriadení   s c h v a ľ u j e   výpoveď nájomnej zmluvy číslo PNZ-P40619/09.00   zo 

dňa 28.09.2009 medzi Slovenským pozemkovým fondom a Obcou Liptovské Kľačany. 

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

 



- Žiadosť pani Lýdie Švecovej o pomoc v zmysle Zákona o sociálnych službách.  
 Starosta obce informoval zastupiteľstvo o žiadosti pani Lýdie Švecovej, trvale bytom Liptovské Kľačany č. 
35, 032 14 Ľubeľa o pomoc pri umiestnení do Zariadenia pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča (ďalej len 

ZPS). Po posúdení jej stavu boli vypracované príslušné posudky a obec vydala Rozhodnutie o odkázanosti na 
sociálnu službu v zariadení pre seniorov podľa § 35 zákona č 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene 
a doplnení zákona č. 455/1991 Z.z. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. Vzhľadom na 
výšku príjmu menovanej vyplýva podľa § 75 ods.2 zákona  č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení 
neskorších predpisov obci povinnosť poskytnúť finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc 
inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy pri poskytovaní sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi 
sociálnej služby. V tej súvislosti predložil starosta zastupiteľstvu na schválenie návrh na doplatenie rozdielu 
úhrady za  soc. Službu poskytovanú menovanej.  

Uznesenie č.  38 / 2016 
zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 7.12.2016 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 

 

1.  K o n š t a t u j e,    že pani Lýdii Švecovej, trvale bytom Liptovské Kľačany 35, 032 14 

Ľubeľa, bude poskytovaná sociálna služba v ZPS KARITA obce Partizánska Ľupča  . 

 

2. S ch v a ľ u j e    doplatok úhrady za sociálnu službu poskytovanú pani Lýdii Švecovej, trvale 

bytom Liptovské Kľačany 35, 032 14 Ľubeľa. Výška doplatku úhrady za sociálnu službu bude 

definovaná v zmluve o platení úhrady, ktorú obec uzatvorí so ZPS KARITA obce Partizánska 

Ľupča v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. 

 

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

 

- Ustanovenie inventarizačnej komisie 
 Podľa povinností vyplývajúcich z § 29 a § 30 zákona č.431/2002 Z.Z. o účtovníctve v znení neskorších 
predpisov je obec povinná vykonať inventarizáciu majetku a záväzkov. Z tohto dôvodu starosta ustanovil 
inventarizačnú komisiu, ktorá v termíne do 31.12 2016 vykoná inventarizáciu majetku obce. Za predsedu 
komisie navrhol Ing. Jána Vrbenského. Za členov komisie boli navrhnutí : Ing. Joz ef Vozár, Ing. Dušan Šimanský, 
Ing. Miriam Devečková, Peter Hollý. 

Uznesenie č.  39 / 2016 
zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 7.12.2016 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 

S ch v a ľ u j e   inventarizačnú komisiu v zložení :    

Predseda : Ing. Ján Vrbrenský 

Členovia : Ing. Joz ef Vozár, Ing. Dušan Šimanský, Ing. Miriam Devečková, Peter Hollý  

 

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

 

- Zmena úväzku starostu. 



Starosta obce podľa § 11 ods.4 písm. i zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov predložil obecnému zastupiteľstvu návrh na zmenu úväzku starostu.  Zvýšenie úväzku 
z doterajšieho úväzku 0,75 na plný úväzok od 1.1.2017 zdôvodnil tým, že pri súčasnom úväzku je 
problematické spoľahlivo zabezpečiť oprávnené požiadavky občanov  a potrieb obce aj vzhľadom na 
plánované aktivity v budúcich rokoch. V prípade schválenia jeho návrhu ukončí k 31.12.2016 svoje 
pôsobenie u doterajšieho zamestnávateľa, kde pracoval na čiastočný úväzok. 

Uznesenie č.  40 / 2016 
zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 7.12.2016 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 

1. S c h v a ľ u j e     zvýšenie úväzku starostu na plný úväzok s účinnosťou od 1.1.2017 

 2. S c h  v a ľ u j e    plat starostu  podľa § 3 ods.1 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení 

a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších dodatkov. 

 

 

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

- Prevádzka tipovacieho terminálu SYNOT TIP 

Prevádzkovateľ tipovacích terminálov spoločnosť SYNOT TIP, a.s., so sídlom Továrenská štvrť 1467/24, 059 51 
Poprad požiadala o povolenie prevádzky tipovacieho terminálu v zariadení Pizzéria KUBO, so sídlom 
Liptovské Kľačany 166, 032 14 Ľubeľa na obdobie do 31.12.2017. Starosta obce predložil obecnému 
zastupiteľstvu uvedenú žiadosť na schválenie. 

Uznesenie č.  41 / 2016 
zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 7.12.2016 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 

S ch v a ľ u j e   prevádzku tipovacieho terminálu SYNOT TIP, a.s., so sídlom Továrenská štvrť 1467/24, 059 
51 Poprad, v zariadení Pizzéria KUBO so sídlom Liptovské Kľačany 166, 032 14 Ľubeľa do 31.12.2017. 

 

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

   

 
- Zimná údržba ciest v obci – informácia 

Starosta obce informoval poslancov, že vzhľadom na problém s charakterizovaním predmetu diela (hlavne 
jeho hodnoty) nevyplýva pre obce povinnosť obstarávať dielo verejným obstarávaním. Na základe 
prieskumu trhu medzi lokálnymi poskytovateľmi tejto služby  dal aj pre sezónu 2016/2017  najlepšiu ponuku 
p. Zaťko z Dúbravy a bude teda vykonávať zimnú údržbu ciest v obci.  

- Informácia o pozemkoch na parc. C-KN č. 264/1, 264/3, 264/4 

Starosta podal informáciu o situácii na ktorú upozornil pán Fulla, ktorý pri zápise drobnej stavby do katastra 
nehnuteľností zistil nesúlad v evidencii pozemkov, ktorý vznikol nesprávnym vytýčením pozemku pri jeho 
kúpe v roku 2007.  

- E – goevernment, povinnosti obce od 1.11.2016 



- Parkovanie áut v obci 

- Informácia o opravách v nájomných bytoch (komín, balkóny, bojler) 

- Informácia o MASK Stredný Liptov (revitalizácia cintorína, rekonštrukcia ČOV) 
- Ochotnícke divadlo – informácia o pripravovanom predstavení.  
- Noviny – informácia o pripravovanom čísle  
- Príprava hokejbalového turnaja 
 

Ad 8 : Diskusia 

 
Ad 9 : Záver  

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

 

Zapísala: Ing. Dagmar Chvojková                                                   ............................................ 

V Liptovských Kľačanoch 7.12.2016 

 

Overovatelia zápisnice: Peter Hollý                                               ............................................ 

                                            Ing. Dušan Šimanský                              ............................................ 

 

 

                                                                                                                .................................. 

                                                                                                                     Ing. Ján Hollý 
                                                                                                                     starosta obce 


