Zápisnica a uznesenia
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Liptovské Kľačany
zo dňa 4.6.2018

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. Záverečný účet obce za rok 2017
4. Správa hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce
5. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2018
6. Rozpočtové opatrenia
7. Schválenie rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva
8. Rôzne
9. Diskusia
10. 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 : Peter Hollý, Ing.Miriam Devečková
Do návrhovej komisie boli navrhnutí : predseda – Ing. Dušan Šimanský
členovia – Ing. Ján Vrbenský, Ing. Jozef Vozár
Starosta obce predniesol návrh programu so zmenou. Navrhol, aby boli body č3 a č.4. prejednané ako
jeden bod, s tým, že Nový bod č.3 bude znieť : Správa hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce,
Záverečný účet obce za rok 2017. Následne dal za zmenu programu hlasovať.
Uznesenie č. 16 / 2018
zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 4.6.2018
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 : Peter Hollý, Ing.Miriam Devečková
c) volí
Návrhovú komisiu v zložení : predseda – Ing. Dušan Šimanský
členovia – Ing. Ján Vrbenský
d) schvaľuje
program zasadnutia OZ nasledovne :

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 2017
4. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2018
5. Rozpočtové opatrenia
6. Schválenie rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Záver
HLASOVANIE: Celkový počet : 5 poslancov. Prítomní : 4 poslanci
ZA: 4, Ing. Vrbenský, Ing. Šimanský, Ing. Devečková, Peter Hollý
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ad 2: Kontrola plnenia uznesení
Na poslednom zasadnutí obecného zastupiteľstva v nadväznosti na schválenie Dodatku č.1 k nájomnej
zmluve s pozemkovým spoločenstvom Bývalí urbárnici a komposesoráti, vlastníci lesa - pozemkové
spoločenstvo Liptovské Kľačany, IČO: 37 975 161 bol starosta obce uznesením č. 10,2/2018 poverený na
jeho podpísanie a zverejnenie. Dodatok bol podpísaný dňa 31.5.2018 a následne zverejnený 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.
V nadväznosti na uznesenie 13,2/2018 sa starosta obce dňa 14.5.2018 písomne vyjadril k uzneseniu
Okresnej prokuratúry v Liptovskom Mikuláši číslo 1 Pn 180/18/5505-2 zo dňa 02.05.2018. Vyjadrenie
starostu bude predmetom následného rokovania zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo vzalo informáciu o plnení uznesenia na vedomie.
Uznesenie č. 17 / 2018
zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 4.6.2018
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 : 4 poslanci
ZA: 4, Ing. Vrbenský, Ing. Šimanský, Ing. Devečková, Peter Hollý
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Ad 3 : Záverečný účet obce za rok 2017.
Správu hlav. 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 2017 predniesol Ing. Juraj Brziak s nasledovnými závermi :
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje celoročné hospodárenie bez výhrad. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prevod
prebytku rozpočtového hospodárenia v sume 15 866,97 nasledovne :

1. Finannčné prostriedky vo výške 3 386, 86 Eur previesť do fondu zábezpeky BD
2. Finannčné prostriedky vo výške 12 480,11 Eur previesť do rezervného fondu obce
Po diskusii dal starosta obce hlasovať za prijatie uznesenia.
Uznesenie č. 18 / 2018
zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 4.6.2018
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 2017
2. S c h v a ľ u j e Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2017 bez výhrad
3. S c h v a ľ u j e prevod prebytku rozpočtového hospodárenia v sume 15 866,97 Eur nasledovne:
1. Finannčné prostriedky vo výške 3 386, 86 Eur previesť do fondu zábezpeky BD
2. Finannčné prostriedky vo výške 12 480,11 Eur previesť do rezervného fondu obce
HLASOVANIE: Celkový počet : 5 poslancov. Prítomní : 4 poslanci
ZA: 4, Ing. Vrbenský, Ing. Šimanský, Ing. Devečková, Peter Hollý
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ad 4: Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2018.
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2018, predložila kontrolórka obce Ing.
Medveďová. Starosta obce požiadal poslancov o vyjadrenie k predloženému plánu formou diskusie.
Následne dal hlasovať za schválenie plánu.
Uznesenie č. 19 / 2018
zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 4.6.2018
Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch
1. S c h v a ľ u j e Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2018.
HLASOVANIE: Celkový počet : 5 poslancov. Prítomní : 4 poslanci
ZA: 4, Ing. Vrbenský, Ing. Šimanský, Ing. Devečková, Peter Hollý
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ad 5 : Rozpočtové opatrenia.
Starosta obce predniesol OZ informáciu o prijatí rozpočtového opatrenia č. 3 / 2018, ktoré súvisí s
prečerpaním položiek rozpočtu.
Uznesenie č. 20 / 2018
zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 4.6.2018
Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch
1. S c h v a ľ u j e rozpočtové opatrenie č.3/2018

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

Ad 6 : Schválenie rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva
Poslanci obecného zastupiteľstva dostali v prípravnom období na pripomienkovanie návrh rokovacieho
poriadku obecného zastupiteľstva. Po diskusii k predloženému návrhu predložil starosta návrh dokumentu
na schválenie.
Uznesenie č. 21 / 2018
zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 4.6.2018
Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch
1. S c h v a ľ u j e Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva obce Liptovké Kľačany.
HLASOVANIE: Celkový počet : 5 poslancov. Prítomní : 4 poslanci
ZA: 4, Ing. Vrbenský, Ing. Šimanský, Ing. Devečková, Peter Hollý
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Ad 7 : Rôzne
Na začiatku tejto časti zasadnutia privítal starosta obce poslanca obecného zastupiteľstva Ing. Jozefa Vozára,
ktorý sa ospravedlnil za neskorší príchod z dôvodu plnenia svojich pracovných povinností. Požiadal
zapisovateľku o zaevidovanie zmeny počtu poslancov pri nasledujúcich hlasovaniach.
- 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, s poukazom na uznesenie Obecného zastupiteľstva Obce Liptovské Kľačany číslo 13/2018 zo
dňa 09.05.2018, a rozhodnutie Obecného zastupiteľstva Obce Liptovské Kľačany číslo Ad 8 zápisnice zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva Obce Liptovské Kľačany zo dňa 11.12.2014, ktorým bola zriadená komisia na ochranu
verejného záujmu Obce Liptovské Kľačany, predložila komisia na ochranu verejného záujmu Obce Liptovské Kľačany
na rokovanie Obecného zastupiteľstva Obce Liptovské Kľačany, materiál komisie na ochranu verejného záujmu Obce
Liptovské Kľačany číslo 1/2018 zo dňa 31.05.2018 súvisiaci 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. 22 / 2018
zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 4.6.2018
Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch
1. P r e r o k o v a l o v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 písm. b/ ústavného zákona číslo 357/2004 Z.z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov materiál komisie na ochranu verejného záujmu číslo
1/2018 zo dňa 31.05.2018.
2. K o n š t a t u j e vedomé si, že zmyslom a účelom právnej interpretácie a aplikácie ústavného zákona číslo
357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov je zabezpečenie reálnej a efektívnej
ochrany verejného záujmu v súvislosti s výkonom verejných funkcií, že na základe zistených a prerokovaných

skutočností, ktoré sú uvedené v materiáli komisie na ochranu verejného záujmu Obce Liptovské Kľačany číslo
1/2018 zo dňa 31.05.2018 nebolo zistené a nedošlo k ohrozeniu ani porušeniu verejného záujmu pri výkone
verejnej funkcie starostu Obce Liptovské Kľačany ani poslanca Obecného zastupiteľstva Obce Liptovské Kľačany.
3. S c h v a ľ u j e návrh rozhodnutia podľa článku 9 ods.12 ústavného zákon číslo 357/2004 Z.z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov o zastavení konania, ktoré tvorí prílohu materiálu
komisie na ochranu verejného záujmu Obce Liptovské Kľačany číslo 1/2018 zo dňa 31.05.2018.
4. P o v e r u j e Ing. Dušana Šimanského, aby ako člen komisie na ochranu verejného záujmu podpísal a doručil
písomné rozhodnutie schválené týmto uznesením starostovi Obce Liptovské Kľačany Ing. Jánovi Hollému,
poslancovi obecného zastupiteľstva Obce Liptovské Kľačany Ing. Jánovi Vrbenskému, prokurátorovi Okresnej
prokuratúry v Liptovskom Mikuláš a generálnemu riaditeľovi spoločnosti LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Banská Bystrica.

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

- Protest prokurátora k VZN č.1/2011 ktorým sa upravujú podmienky držania psov na území obce.
V súvislosti s ustanoveniami zákona číslo 282/2002 ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, v
súbehu so znením zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce
oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s protestom prokurátora proti VZN č. 1/2011 ktorým sa
upravujú podmienky držania psov na území obce Liptovské Kľačany.
Z uvedeného vyplýva potreba
zosúladenia predmetného VZN so súladným zákonom.
Uznesenie č. 23 / 2018
zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 4.6.2018
Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch
1. B e r i e n a v e d o m i e protest prokurátora č. Pd 63/18/5505-2 k VZN č.1/2011 ktorým sa
upravujú podmienky držania psov na území obce.
2. U k l a d á starostovi obce Liptovské Kľačany pripraviť v stanovenej lehote nový návrh VZN
ktorým sa upravujú podmienky držania psov na území obce a následne ho predložil obecnému
zastupiteľstvu Obce Liptovské Kľačany spôsobom ustanoveným zákonom na schválenie.
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 uzatvorení zmluvy o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby v obci Liptovské

Kľačany, v zmysle ustanovenia zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.
- Informácia o stave projektu Revitalizácia cintorína
- Informácia o podaní Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu ŽSK na základe výzvy č.2/2018 z
programu kultúra na nákup prenosnej ozvučovacej techniky - schválené.

- Informácia o opätovnom podaní žiadosti o NFP na výstavbu detského ihriska – neschválené.
- Príprava oslavy Dňa detí a Jánskej vatry.
Ad 8 : Diskusia
Ad 9 : Záver
Na záver starosta obce Ing. Ján Hollý poďakoval prítomným poslancom za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

Zapísala: Ing. Dagmar Chvojková

..............v.r.......................…

V Liptovských Kľačanoch 4.6.2018

Overovatelia zápisnice: Peter Hollý

Ing. Miriam Devečková

...............v.r.......................…

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

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

