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Z á p i s n i c a  

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Liptovských Kľačanoch 

konaného dňa 22.11.2022 

 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

 

  1. Úvodné náležitosti : - Štátna hymna 

    -  Otvorenie zasadnutia. 

    -  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

    -  Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce. 

    -  Zloženie sľubu  novozvoleného starostu obce, odovzdanie osvedčenia o zvolení. 

    -  Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva, odovzdanie osvedčenia o zvolení. 

    -  Vystúpenie novozvoleného starostu obce. 

  2. Schválenie programu pracovnej časti ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

 

Ad 1.: Úvodné náležitosti. 

 

Po odznení štátnej hymny otvoril zasadnutie Obecného zastupiteľstva starosta obce Ing. Ján 

Hollý, privítal prítomných a oboznámil ich s priebehom zasadnutia a návrhom programu. 

Za zapisovateľku určil p. Ing. Dagmar Chvojkovú. 

Za overovateľov zápisnice určil Ing. Miriam Devečkovú a Ing. Jána Vrbenského. 

 

Predsedníčka Miestnej volebnej komisie pani Mgr. Jana Šimanská oznámila prítomným 

výsledky volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdala zvolenému starostovi obce Ing. 

Jánovi Hollému osvedčenie o zvolení za starostu obce. 

Následne starosta obce zložil slávnostný sľub a potvrdil ho svojím podpisom.   

  

Text sľubu poslancov prečítal Ing. Ján Hollý a každý prítomný novozvolený poslanec potvrdil 

sľub svojím podpisom. Na základe tejto skutočnosti sa novozvolené obecné zastupiteľstvo 

a starosta obce ujali svojich kompetencií. 

 

Starosta obce Ing. Ján Hollý predniesol svoj príhovor, v ktorom pripomenul, že komunálne 

voľby sú významnou udalosťou v živote obce a poďakoval občanom za účasť aj dôveru, ktorú 

dali zvoleným kandidátom. O aktívny život v obci by sa mali zaujímať všetci občania, nie len 

poslanci a členovia komisií. Následne ukončil slávnostnú časť zasadnutia. 

 

Ad. 2: Schválenie programu pracovnej časti ustanovujúceho zasadnutia obecného 

zastupiteľstva. 

 

Po príhovore starosta predniesol návrh na prijatie uznesenia, v ktorom navrhuje, aby 

zastupiteľstvo vzalo na vedomie výsledky volieb a príhovor starostu, skonštatuje, že 

novozvolený starosta a novozvolení poslanci zložili predpísaný sľub,  skonštatuje, že 

zasadnutie je uznášaniaschopné a schváli program pracovnej časti ustanovujúceho zasadnutia.  
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Program pracovnej časti : 

  3.  Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva ako zástupcu starostu obce 

  4.  Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť   

zasadnutia obecného zastupiteľstva - §12 zákona č.369/1990 o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov.  

  5.  Zriadenie stálych komisií, voľba ich predsedov a členov. 

  6.  Určenie platu starostu obce. 

  7.  Udelenie ceny starostu obce 

  8.  Rozpočet na rok 2023 

  9.  Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2023 

10.  Zmluva o zriadení vecného bremena 

11.  Diskusia 

12.  Záver 

 

 

Uznesenie č.  41 / 2022 

zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 22.11.2022 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 

 

1. B e r i e   n a   v e d o m i e 

a. výsledky volieb starostu obce a obecného zastupiteľstva 

b. vystúpenie novozvoleného starostu obce 

c.  zapisovateľa : Ing. Dagmar Chvojkovú 

     overovateľov zápisnice :   Ing. Miriam Devečkovú, Ing. Jána Vrbenského 

 

2. K o n š t a t u j e   ž e 

a. novozvolený starosta obce Ing. Ján Hollý zložil zákonom stanovený sľub starostu obce 

b. novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva Mgr. Lenka Brezňanová,  Ing. Miriam 

Devečková, Mgr. Ivana Humená, Ing. Jozef Vozár, Ing. Ján Vrbenský zložili zákonom 

stanovený sľub poslanca obecného zastupiteľstva 

 

3. S c h v a ľ u j e  program pracovnej časti ustanovujúceho zasadnutia obecného 

zastupiteľstva 

 

HLASOVANIE: Celkový počet : 5 poslancov. Prítomní : 5 poslanci 
                             ZA: 5, Mgr. Lenka Brezňanová, Ing. Miriam Devečková,  Mgr. Ivana Humená,       
                                        Ing. Jozef Vozár,  Ing. Ján Vrbenský 

                              PROTI: 0                          ZDRŽAL SA: 0 

 

Ad 3: Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva ako zástupcu starostu obce v zmysle 

§13 zákona č.369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

Starosta obce podľa § 13 písm. b zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov poveril funkciou zástupca starostu obce Ing. Jána Vrbenského a 

odovzdal mu písomné poverenie s vymedzením právomocí. Menovaný poverenie prijal a 

podpísal.   

 

Uznesenie č.  42 / 2022 

zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 22.11.2022 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 
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1. P o v e r u j e   Ing. Jána Vrbenského zastupovaním starostu podľa §13 písm. b 

zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

HLASOVANIE: Celkový počet : 5 poslancov. Prítomní : 5 poslanci 
                             ZA: 4, Mgr. Lenka Brezňanová, Ing. Miriam Devečková,  Mgr. Ivana Humená,       
                                        Ing. Jozef Vozár,   
                              PROTI: 0                          ZDRŽAL SA: Ing. Ján Vrbenský 

 

 

Ad 4 : Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a 

viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa §12 zákona SNR č.369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

Zákon o obecnom zriadení rieši situácie, kedy môže rokovanie obecného zastupiteľstva 

zvolať aj poverený poslanec obecného zastupiteľstva. Na riešenie takejto situácie starosta 

obce navrhol, aby týmto povereným poslancom bol Ing. Jozef Vozár. Menovaný poverenie 

prijal.    

 

Uznesenie č.  43 / 2022 

zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 22.11.2022 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 

 

1. P o v e r u j e   Ing. Jozefa Vozára zvolávaním a vedením zasadnutí obecného 

zastupiteľstva v prípadoch podľa §12 ods.2 prvá veta, ods.3 tretia veta, ods.5 piata veta 

a ods.6 tretia veta zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov. 

 

HLASOVANIE: Celkový počet : 5 poslancov. Prítomní : 5 poslanci 
                             ZA: 4, Mgr. Lenka Brezňanová, Ing. Miriam Devečková,  Mgr. Ivana Humená,       
                                         Ing. Ján Vrbenský 

                              PROTI: 0                          ZDRŽAL SA: Ing. Jozef Vozár 
 

 

Ad 5 : Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov. 

 

Komisie sú poradným, iniciatívnym a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva. Starosta 

obce predniesol návrh na zriadenie komisií. Navrhol predsedov komisií a ich členov : 

 

a) Komisia na ochranu verejného záujmu – predseda Ing. Ján Vrbenský 

členovia – Mgr. Lenka Brezňanová, Ing. Miriam Devečková, Mgr. Ivana Humená, Ing. Jozef 

Vozár 

b) Komisia stavebná a životného prostredia – predseda Ing. Dušan Šimanský 

členovia – Peter Hollý, Jozef Budvesel, Tibor Getta 

c) Komisia kultúrna – predseda Ing. Miriam Devečková 

členovia – Mgr. Ivana Humená, Beata Vrbenská,  Ing. Oľga Hollá, Mgr. Lenka Brezňanová 

d) Komisia na ochranu verejného poriadku – predseda Ing. Jozef Vozár 

členovia –  Martin Oravec, Oto Kandera, Ing. Peter Devečka 

      e)   Komisia športová – predseda Filip Martinka 

členovia – Mgr. Robert Brezňan, Marián Hrbko, Bc. Samuel Hollý,  
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Starosta obce vysvetlil, že podľa zákona sme povinní podľa zákona č.357/2004 Z.z. o ochrane 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov 

schváliť  Komisiu pre ochranu verejného záujmu a jej členmi môžu byť iba poslanci OZ. 

Vysvetlil tiež, že vzhľadom na počet volených poslancov v obci nie je potrebné zriaďovať 

obecnú radu. 

 

Uznesenie č.  44 / 2022 

zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 22.11.2022 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 

 

1. Z r i a ď u j e 

a.  Komisiu na ochranu verejného záujmu  

b.  Komisiu stavebnú a životného prostredia 

c.  Komisiu kultúrnu 

d.  Komisiu na ochranu verejného poriadku 

e.  Komisiu športovú 

 

2. V o l  í    predsedov a členov komisií nasledovne : 

a. Komisia na ochranu verejného záujmu – predseda Ing. Ján Vrbenský 

členovia : Mgr. Lenka Brezňanová, Ing. Miriam Devečková, , Mgr. Ivana Humená, Ing. Jozef 

Vozár 

b. Komisia stavebná a životného prostredia – predseda Ing. Dušan Šimanský 

členovia : Peter Hollý, Jozef Budvesel, Tibor Getta 

c. Komisia kultúrna – predseda Ing. Miriam Devečková 

členovia : Mgr. Lenka Brezňanová, Ing. Oľga Hollá, Mgr. Ivana Humená,   Beata Vrbenská 

d. Komisia na ochranu verejného poriadku – predseda Ing. Jozef Vozár 

členovia : Martin Oravec, Oto Kandera, Ing. Peter Devečka 

e. Komisia športová – predseda Filip Martinka 

členovia : Mgr. Robert Brezňan, Marián Hrbko, Bc. Samuel Hollý 

 

HLASOVANIE: Celkový počet : 5 poslancov. Prítomní : 5 poslanci 
                             ZA: 5, Mgr. Lenka Brezňanová, Ing. Miriam Devečková,  Mgr. Ivana Humená,       
                                        Ing. Jozef Vozár,  Ing. Ján Vrbenský 

                              PROTI: 0                          ZDRŽAL SA: 0 

 

Ad. 6: Určenie mesačného platu starostu obce. 

 

Obecnému zastupiteľstvu vyplýva zákonná povinnosť na ustanovujúcom zasadnutí určiť plat 

novozvolenému starostovi obce na celé funkčné obdobie podľa §11 ods.4 písm. i zákona o 

obecnom zriadení. V súlade so zákonom č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových 

pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov bol v lehote 90 dní 

pred voľbami pre výkon funkcie starostu obce Lipt. Kľačany schválený plný úväzok. V súlade   

s uvedenými zákonmi potom starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy 

zamestnanca v nár. hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za 

predchádzajúci kalendárny rok a indexu podľa počtu obyvateľov obce (tzv. základný mesačný 

plat). Poslanci navrhli pre nasledujúce obdobie navýšiť základný plat starostu podľa §4 ods. 2 

zákona 253/1994 Z.z  o index 1,15.  
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Uznesenie č.  45 / 2022 

zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 22.11.2022 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 

 

1. U r č u j e   plat starostu Ing. Jánovi Hollému vo výške základného platu s indexom 

1,15 v zmysle  §11 ods.4 písm. i zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a v súlade s § 4 ods.2 zákona SNR č.253/1994 Zb. o právnom 

postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 

predpisov. 

 

HLASOVANIE: Celkový počet : 5 poslancov. Prítomní : 5 poslanci 
                             ZA: 5, Mgr. Lenka Brezňanová, Ing. Miriam Devečková,  Mgr. Ivana Humená,       
                                        Ing. Jozef Vozár,  Ing. Ján Vrbenský 

                              PROTI: 0                          ZDRŽAL SA: 0 
 

Ad. 7  Udelenie ceny starostu obce. 

 

Cena starostu obce sa podľa § 38 štatútu obce Liptovské Kľačany udeľuje občanom obce za 

úspešnú a záslužnú činnosť v prospech obce a navrhuje ju starosta obce. O udelení tejto ceny 

rozhoduje obecné zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. Cenu 

starostu obce tvorí vecný dar. Evidencia udelených cien starostu obce sa vedie v Pamätnej 

knihe obce Liptovské Kľačany, a obsahuje meno a iné údaje o ocenených, dátum udelenia 

ceny, ako aj stručné dôvody, pre ktoré bola cena udelená. 

 

Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh na udelenie Ceny starostu 

obce Ing. Dušanovi Šimanskému, v zmysle §38 Štatútu obce Liptovské Kľačany zo dňa 

21.9.2018. Cenu navrhuje udeliť menovanému za prínos pri rozvoji obce počas výkonu 

mandátu poslanca obecného zastupiteľstva v rokoch 2010 – 2022. Súčasťou ocenenia je vecný 

dar v hodnote do 300 Eur a zápis do Pamätnej knihy obce.  

 

Uznesenie č.  46 / 2022 

zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 22.11.2022 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 

 

1. S c h v a ľ u j e   udelenie Ceny starostu obce Liptovské Kľačany Ing. Dušanovi 

Šimanskému za prínos pri rozvoji obce počas výkonu mandátu poslanca obecného 

zastupiteľstva v rokoch 2010 – 2022. 

 

HLASOVANIE: Celkový počet : 5 poslancov. Prítomní : 5 poslanci 
                             ZA: 5, Mgr. Lenka Brezňanová, Ing. Miriam Devečková,  Mgr. Ivana Humená,       
                                        Ing. Jozef Vozár,  Ing. Ján Vrbenský 

                              PROTI: 0                          ZDRŽAL SA: 0 
 

 

Ad. 8.  Rozpočet na rok 2023 

 

Starosta obce predložil poslancom OZ Návrh rozpočtu na rok 2023. 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 prečítala Ing. Medveďová k predloženému návrhu rozpočtu stanovisko  

hlavného kontrolóra obce.  
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Po diskusii a zapracovaní pripomienok  poslanci návrh rozpočtu schválili. Rozpočet bude 

vyvesený na obecnej tabuli na obdobie 15 dní, kedy nadobudne právoplatnosť.  

 

Uznesenie č.  47 / 2022 

zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 22.11.2022 

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 2023 a k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2024-2025. 

 

2. S c h v a ľ u j e  rozpočet obce bez programovej štruktúry podľa prílohy na rok 2023 : 

 

 

 

 

Rozpočet na rok 

2023 

v € 

Príjmy spolu 220 085 

Bežné príjmy  169 585 

Kapitálové príjmy 0 

Finančné operácie príjmové  50 500 

Výdavky spolu 220 085 

Bežné výdavky  150 735 

Kapitálové výdavky 50 500  

Finančné operácie výdavkové 18 850 

Hospodárenie obce  0 

 

3. Berie na vedomie viacročný rozpočet obce bez progr. štruktúry na roky 2024-2025 : 

 

  

 

Rozpočet na 

rok 2024 

v € 

Rozpočet na rok 

2025 

v € 

Príjmy spolu  170 585  171 585 

Bežné príjmy 170 585 171 585 

Kapitálové príjmy 0 0 
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Finančné operácie príjmové             0 0 

Výdavky spolu 170 585          171 585 

Bežné výdavky 149 170 150 170 

Kapitálové výdavky 1 185 1 185 

Finančné operácie výdavkové 20 230 20 230 

Hospodárenie obce        0                0 

 

 

HLASOVANIE: Celkový počet : 5 poslancov. Prítomní : 5 poslanci 
                             ZA: 5, Mgr. Lenka Brezňanová, Ing. Miriam Devečková,  Mgr. Ivana Humená,       
                                        Ing. Jozef Vozár,  Ing. Ján Vrbenský 

                              PROTI: 0                          ZDRŽAL SA: 0 
 
 

Ad. 9. Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2023 

 

Kontrolórka obce Ing. Medveďová predložila na schválenie návrh plánu kontrolnej činnosti 

na 1. polrok 2023. V prípravnom období dostali poslanci návrh na preštudovanie . Po diskusii 

poslanci predložený návrh hlasovaním schválili. 

  

Uznesenie č.  48 / 2022 

zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 22.11.2022 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 

 

1. S c h v a ľ u j e   Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2023 

 

HLASOVANIE: Celkový počet : 5 poslancov. Prítomní : 5 poslanci 
                             ZA: 5, Mgr. Lenka Brezňanová, Ing. Miriam Devečková,  Mgr. Ivana Humená,       
                                        Ing. Jozef Vozár,  Ing. Ján Vrbenský 

                              PROTI: 0                          ZDRŽAL SA: 0 
 
 

Ad. 10. Zmluva o zriadení vecného bremena 

 

V súvislosti s uznesením Obecného zastupiteľstva Obce Liptovské Kľačany číslo 13/2022 zo 

dňa 05.04.2022, s poukazom na zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, 

/uzatvorená dňa 06.04.2022 medzi budúcou povinnou z vecného bremena – Emíliou Pethövou 

a budúcou oprávnenou z vecného bremena – Obcou Liptovské Kľačany/, rozhodnutie Obce 

Ľubeľa číslo MsˇU/ÚRaSP/2022/5937-3/JVar zo dňa 08.09.2022  a oznámenie Okresného 

úradu Liptovský Mikuláš, katastrálneho odboru číslo Z-4022/2022 zo dňa 18.10.2022,  

starosta obce, predniesol poslancom obecného zastupiteľstva Obce Liptovské Kľačany návrh 

„Zmluvy o zriadení vecného bremena“, ktorý ako starosta navrhuje, aby Obec Liptovské 

Kľačany uzatvorila s pani Emíliou Pethӧvou, v súlade s aktuálnymi potrebami obce, tak, aby 
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bola naplnená základná úloha obce, vyplývajúca jej z ustanovenia § 1 ods.2 zákona číslo 

369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.   

  

Uznesenie č.  49 / 2022 

zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 22.11.2022 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 

 

1. S c h v a ľ u j e  Uzatvorenie „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ podľa 

predloženého písomného návrhu „Zmluvy o zriadení vecného bremena“, ktorý je 

zaevidovaný na Obecnom úrade, Obce Liptovské Kľačany pod číslom 154/2022.  

 

2./ P o v e r u j e    

 

2.1./  Starostu obce, ako najvyššieho výkonného orgánu obce, v nadväznosti na 

schválenie uzatvorenia „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“, aby 

písomne informoval pani Emíliu Pethӧvú o rozhodnutí obecného zastupiteľstva Obce 

Liptovské Kľačany súvisiace s  návrhom na uzatvorenie „Zmluvy o zriadení vecného 

bremena.  

 

2.2./ Starostu obce, ako najvyššieho výkonného orgánu obce, v nadväznosti na 

schválenie uzatvorenia „Zmluvy o zriadení vecného bremena“, aby s pani Emíliou 

Pethӧvou, podľa schváleného návrhu „Zmluvy o zriadení vecného bremena“, /číslo 

154/2022/, zabezpečil spracovanie finálnej verzie „Zmluvy o zriadení vecného bremena“, 

jej podpísanie kompetentnými osobami oprávnenými konať v mene zmluvných strán 

a jej 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: Celkový počet : 5 poslancov. Prítomní : 5 poslanci 
                             ZA: 5, Mgr. Lenka Brezňanová, Ing. Miriam Devečková,  Mgr. Ivana Humená,       
                                        Ing. Jozef Vozár,  Ing. Ján Vrbenský 

                              PROTI: 0                          ZDRŽAL SA: 0 
 

 

Ad. 11.  V diskusii odzneli nasledovné príspevky. 

 

- Príprava kultúrno – spoločenských podujatí (Katarínska zábava, Mikuláš, Vianočný punč) 

- Príprava ďalšieho čísla obecných  novín 

 

 

Ad. 12.  Záver 

 

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

a zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil. 
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Zapísala :Ing. Dagmar Chvojková                         ...........vlastnou   rukou................ 

 

V Liptovských Kľačanoch dňa  22.11.2022 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

      Ing. Miriam Devečková                                    ...........vlastnou   rukou................. 

 

 

      Ing. Ján Vrbenský                                             ...........vlastnou   rukou................   

 

 

 

 

 

 

                       ............vlastnou   rukou..................    

                                                                                                 Ing. Ján Hollý  

                                                                                                            starosta obce 

 

 

 

 

 


