
 Zápisnica a uznesenia 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Liptovské Kľačany  

zo dňa 9.5.2018 

 

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. Schválenie Dodatku č.1 k nájomnej zmluve s Pozemkovým spoločenstvom Lipt. Kľačany. 
4. Rozpočtové opatrenia  
5. Rôzne 
6. Diskusia 
7. 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. Ján Vrbenský, Ing. Dušan Šimanský   
Do návrhovej komisie boli navrhnutí : predseda – Peter Hollý   
        členovia –   Ing.Miriam Devečková, Ing. Jozef Vozár 
Starosta obce predniesol návrh  programu  a dal zaň hlasovať. 

Uznesenie č.  8 / 2018 
zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 9.5.2018 

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. Ján Vrbenský, Ing. Dušan Šimanský 
        c) volí 
Návrhovú komisiu v zložení : predseda – Peter Hollý  
    členovia –  Ing.Miriam Devečková, Ing. Jozef Vozár 
       d) schvaľuje  
            program zasadnutia OZ 

HLASOVANIE: Celkový počet : 5 poslancov. 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 

Na poslednom zasadnutí obecného zastupiteľstva v nadväznosti na schválený predaj pozemku parcelné číslo 
264/13 o výmere 391 m2, bol starosta obce uznesením č. 3,2/2018 poverený na spracovanie, podpis a 
zverejnenie kúpnej zmluvy s kupujúcimi. Zmluva bola podpísaná dňa 9.2.2018. Zároveň bol  poverený na 
spracovanie a podpis návrhu na povolenie vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Tento bol 
podaný dňa 13.2.2018. 

V nadväznosti na schválenie Dodatku č.9, k zmluve o dielo so spoločnosťou OZO, a s., Liptovský Mikuláš,  
IČO : 36380415 zo dňa 21.12.2000 bol starosta obce poverený uznesením č. 5,2/2018 aby zabezpečil jeho 
podpísanie a následné zverejnenie. Dodatok bol podpísaný a zverejnený. 
 
Obecné zastupiteľstvo vzalo informáciu o plnení uznesenia na vedomie.  

Uznesenie č.  9 / 2018 
zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 9.5.2018 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 

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

 
 
Ad 3 : Schválenie Dodatku č.1 k nájomnej zmluve s pozemkovým spoločenstvom  Bývalí urbárnici 
a komposesoráti, vlastníci lesa - pozemkové spoločenstvo Liptovské  Kľačany, IČO: 37 975 161. 
 
Starosta obce predniesol poslancom obecného zastupiteľstva návrh Dodatku č.1 k nájomnej zmluve s 
pozemkovým spoločenstvom Bývalí urbárnici a komposesoráti, vlastníci lesa - pozemkové spoločenstvo 
Liptovské  Kľačany, IČO: 37 975 161.   Predmetom dodatku číslo 1 je úprava článku III (predmet zmluvy) 
ods.1 nájomnej zmluvy, ktorá je taxatívne špecifikovaná v článku II ods.2.3 tohto dodatku číslo 1. Účelom 
dodatku číslo 1 je zosúladenie záujmov zmluvných strán s aktuálnymi záujmami prenajímateľa ako aj 
aktuálnymi záujmami nájomcu.  Po diskusii prijalo obecné zastupiteľstvo nasledovné uznesenia. 
 

Uznesenie č.  10 / 2018 
zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 9.5.2018 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 

1. S c h v a ľ u j e  Dodatok č.1 k nájomnej zmluve s pozemkovým spoločenstvom  Bývalí urbárnici 

a komposesoráti, vlastníci lesa - pozemkové spoločenstvo Liptovské  Kľačany, IČO: 37 975 161 zo dňa 

22.03.2017. 

  

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

č.1, 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 na webovom sídle obce. 

 

HLASOVANIE: Celkový počet : 5 poslancov. 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 potrebe prijatia rozpočtových opatrení č.1/2018 a č.2 /2018.  Opatrenia súvisia s 
navýšením príjmov z výnosu dane z príjmov poukázaných územnej samospráve, príjmov od UPSVaR,  príjmu 
za predaj pozemku, príjmu z dotácie od PPA a výdaj na dokončovacie práce  na projekt revitalizácie 
cintorína. 

Uznesenie č. 11  / 2018 
zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 9.5.2018 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 

1. S c h v a ľ u j e   rozpočtové opatrenia č.1/2018 a č.2/20018 
 
 

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

 

Ad 5 : Rôzne 

- Dočasné použitie prostriedkov rezervného fondu 

V súvislosti s ukončením projektu Revitalizácie cintorína predložil starosta zastupiteľstvu návrh na dočasné 
použitie prostriedkov rezervného fondu na preplatenie faktúry za projekt v sume 35 000 Eur. Po poukázaní 
platby z PPA budú prostriedky na rezervný fond vrátené v príslušnej výške do rezervného fondu. 

Uznesenie č. 12  / 2018 
zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 9.5.2018 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 
 

1. S c h v a ľ u j e   dočasné použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 35 000 Eur na 
prefinancovanie výdavkov projektu „Revitalizácia cintorína“  do obdobia refundácie. 
 

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

 
-  Uznesenie Okresnej prokuratúry v Liptovskom Mikuláši č. 1 Pn 180/18/5505-2 

V súvislosti s ustanoveniami ústavného zákona číslo 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone 
funkcií verejných funkcionárov, starosta obce, oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva Obce Liptovské 
Kľačany s uznesením Okresnej prokuratúry v Liptovskom Mikuláši, ktoré bolo vydané dňa 02.05.2018 pod 
číslom 1 Pn 180/18/5505-2 a doručené na obecný úrad Obce Liptovské Kľačany dňa 04.05.2018.     

Uznesenie č. 13  / 2018 
zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 9.5.2018 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 
 

1. B e r i e   n a   v e d o m i e   uznesenie Okresnej prokuratúry v Liptovskom Mikuláši číslo 1 Pn  
180/18/5505-2 zo dňa 02.05.2018 ako zastupiteľský zbor Obce Liptovské Kľačany v súlade s ustanovením § 
11 a násl. zákona SNR číslo 369/1990 Zb, o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.     



 

2. U k l a d á    v  súlade s ustanovením § 9 ods.1 písm.b/ ústavného zákona číslo 357/2004 o ochrane 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov s poukazom na ustanovenie § 9 ods.4 

citovaného zákona, starostovi obce Liptovské Kľačany, aby sa k uzneseniu Okresnej prokuratúry 

v Liptovskom Mikuláši číslo 1 Pn 180/18/5505-2 zo dňa 02.05.2018 písomne vyjadril v termíne najneskôr 

do 24.05.2018  a následne predložil svoje vyjadrenie obecnému zastupiteľstvu Obce Liptovské Kľačany.    

 
HLASOVANIE: Celkový počet : 5 poslancov. Prítomní : 5 poslancov 
                          ZA: 4,  Ing. Šimanský, Ing. Vozár, Ing. Devečková, Peter Hollý 
                          PROTI: 0                          ZDRŽAL SA: 1, Ing. Vrbenský 

 

- Garážovanie súpravy povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky (povodňový vozík). 

Starosta obce informoval zastupiteľstvo o povinnosti vyplývajúcej z čl. III bod 1. písm. i) Zmluvy o výpožičke 
č. KRHZ-ZA-OPT-543-009/2015), zabezpečiť garážovanie povodňového vozíka tak, aby bol v zmysle čl.III bod 
5. chránený pred poškodením, stratou, alebo zničením. Vzhľadom na to, že obec nemá vlastnú požiarnu 
zbrojnicu ani iné vhodné priestory na splnenie tejto povinnosti, starosta navrhol,  aby bol povodňový vozík 
garážovaný v hospodárskej budove rodinného domu č.135 v Lipt. Kľačanoch.  

Uznesenie č.  14 / 2018 
zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 9.5.2018 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 

1. S c h v a ľ u j e  garážovanie povodňového vozíka v hospodárskej budove rodinného domu č.135 v Lipt. 

Kľačanoch. 

 

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

 
- Nájom bytu č.2 v obecnom bytovom dome č.176. 

 Starosta obce predložil zastupiteľstvu na schválenie žiadosť Patrika Moravu trvale bytom Partizánska Ľupča 

č.641 a Simony Oškovej trvale bytom Malatíny č.10 o pridelenie obecného nájomného bytu v obci Lipt. 

Kľačany. Zastupiteľstvo v súlade so zákonom NR SR č.443/2010 Z.z.  O dotáciách na rozvoj bývania 

a o sociálnom bývaní a v súlade s VZN č.1/2015 O podmienkach nájmu, kritériách a postupe prideľovania 

nájomných bytov v nájomných bytoch vo výlučnom vlastníctve obce Liptovské Kľačany, obstaraných 

s použitím verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania, určených pre obyvateľov obce, 

rodákov žijúcich mimo obec, občanov pracujúcich v obci, alebo v blízkosti obce a iných občanov žiadosť 

posúdilo a prijalo nasledovné uznesenie. 

Uznesenie č.  15 / 2018 
zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 9.5.2018 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 

1. S c h v a ľ u j e    žiadosť Patrika Moravu trvale bytom Partizánska Ľupča č.641 a Simony Oškovej trvale 

bytom Malatíny č.10 o pridelenie obecného nájomného bytu č.2 v obecnom bytovom dome č.176 v obci 

Lipt. Kľačany v zmysle čl.2 alt.1 VZN č 1/2015 O podmienkach nájmu, kritériách a postupe prideľovania 

nájomných bytov v nájomných bytoch vo výlučnom vlastníctve obce Liptovské Kľačany. 



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

 

- Informácia o stave projektu Revitalizácia cintorína 
 

- Informácia o schválení žiadosti o príspevok z Mimoriadneho fondu Lesov SR vo výške 7000 Eur na 
opravu miestnych komunikácií. 

-Informácia o schválení NFP pre združenie obcí Ekológ vo výške 199 609 Eur na záhradné kompostéry. 

- Informácia o podaní Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu ŽSK  na základe výzvy č.2/2018 z 
programu kultúra na nákup prenosnej ozvučovacej techniky. 

- Informácia o konaní v súvislosti s aktualizáciou VZN o držaní a evidencii psov. 

- Informácia od JUDr. Hricka o prebiehajúcich konaniach 

- Informácia o opätovnom podaní žiadosti o NFP na výstavbu detského ihriska 

- Informácia o aktivitách MASK – Stredný Liptov.  Projekt „Rekonštrukcia miestnej komunikácie“ 
(Štefkovci) 

-Informácia o upozornení Správy ciest ŽSK. 

- Príprava podkladov na stavebné úpravy miestnych komunikácií a spevnených plôch pod kontajnery na 
separovaný zber. 

- Príprava oslavy Dňa matiek a uvítanie detí do života. 

Ad 5 : Diskusia 
Ad 6 : 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 9.5.2018 

 

Overovatelia zápisnice:  Ing. Ján Vrbenský,                                                               ......vlastnou rukou....… 

 

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

 

 

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

                                                                                                                     Ing. Ján Hollý 
                                                                                                                     starosta obce 


