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Z á p i s n i c a  

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Liptovských Kľačanoch konaného dňa 

14.04.2021 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

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. M. Devečková, Ing. D. Šimanský   

Do návrhovej komisie boli navrhnutí : predseda – Ing. Ján Vrbenský 

        členovia –   Filip Martinka, Ing. Jozef Vozár   

Starosta obce predniesol návrh  programu  a dal zaň hlasovať. 

 

Uznesenie č.  10 / 2021 

zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 14.04.2021 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 

 

        a) konštatuje 

že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné, prítomní podľa prezenčnej listiny 

        b) berie na vedomie 

zapisovateľa : Ing. Dagmar Chvojková 

overovateľov zápisnice :  Ing. M. Devečková, Ing. D. Šimanský   

        c) volí 

Návrhovú komisiu v zložení : predseda – Ing. Ján Vrbenský 

               členovia –   Filip Martinka, Ing. Jozef Vozár   

       d) schvaľuje  

            program zasadnutia obecného zastupiteľstva 

Program : 

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Voľba návrhovej komisie 

Schválenie programu zasadnutia 

2. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ 

3. Inventarizácia obecného majetku a záväzkov 

4. Pasportizácia obecných komunikácií – schválenie projektu 

5. Rôzne 

6. Diskusia 

7. Záver 

 

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. 5.2/2021 zo dňa 27.01.2021 o predaji pozemku 

o výmere 8 m2 na parcele 508/2 bola podpísaná a zverejnená kúpna zmluva a bol podaný 

návrh na vklad do katastra nehnuteľností.  
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V zmysle uznesenia 6.2/2021 zo dňa 27.01.2021  bol podpísaný a zverejnený Dodatok č.12 k  

Zmluve o dielo zo dňa 21.12.2000 so spoločnosťou OZO-Liptovský Mikuláš a.s.,   IČO : 

36380415, so sídlom Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš. 

V zmysle uznesenia 8.2/2021 zo dňa 27.01.2021  bola vykonaná dňa 26.03.2021 

inventarizácia obecného majetku a záväzkov. 

Obecné zastupiteľstvo vzalo informáciu o plnení uznesenia na vedomie.  

 

Uznesenie č.  11 / 2021 

zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 14.04.2021 

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:  Inventarizácia obecného majetku a záväzkov 

 

Na základe uznesenia 8/2021 zo dňa 27.01.2021 bola ustanovená inventarizačná komisia, 

ktorá dňa 26.03.2021 vykonala inventarizáciu majetku a záväzkov obce. Komisia v zložení   

predseda - Ing. Ján Vrbenský, členovia  : Ing. Jozef Vozár, Ing. Dušan Šimanský, Ing. Miriam 

Devečková, Filip Martinka po vykonaní inventarizácie schválila  výsledky a navrhla na 

vyradenie neupotrebiteľný majetok obce podľa Návrhu na vyradenie zo dňa 26.03.2021 

v celkovej nadobúdacej hodnote 6 822,60 Eur. 

Zároveň schválila návrh starostu obce na vyradenie neupotrebiteľného majetku obce 

v celkovej nadobúdacej hodnote 318,62 Eur. 

 

Uznesenie č.  12/ 2021 

zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 14.04.2021 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 

 

1.S c h v a ľ u j e   výsledky inventarizácie obecného majetku a záväzkov a vyradenie 

neupotrebiteľného  majetku obce v celkovej nadobúdacej hodnote 6 822,60 Eur. 

 

2. S c h v a ľ u j e   návrh starostu obce na vyradenie neupotrebiteľného  majetku obce 

v celkovej nadobúdacej hodnote 318,62 Eur. 

 

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 4:  Pasportizácia obecných komunikácií – schválenie projektu 

 

Starosta obce oboznámil poslancov so zámerom vypracovania pasportizácie miestnych 

komunikácií a dopravného značenia. Pasport bude riešiť aj návrh optimálneho riešenia 

organizácie dopravy v obci. Dokument bude potrebný ako podklad pri uchádzaní sa o dotácie 

na opravy a rozšírenie cestnej infraštruktúry v obci. Odhadované náklady sú cca 2000 Eur. 
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Uznesenie č.  13 / 2021 

zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 14.04.2021 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 

 

1. S c h v a ľ u j e  zámer vypracovania pasportizácie miestnych komunikácií  

 

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 5:  Rôzne 

- Zmluva o zabezpečení overenia účtovníctva a účtovnej závierky 

Starosta obce predložil poslancom na schválenie  Zmluvu o zabezpečení overenia účtovníctva 

a účtovnej závierky medzi Obcou Lipt. Kľačany a Ing. Máriou Huštákovou, Bernolákova 41, 

974 05 Banská Bystrica. Licencia  SKAU, Ev.č. 0770. Predmetom Zmluvy je audit účtovnej 

závierky k 31.12.2020, preverenie súladu hospodárenia obce so zákonom č.583/2004 Z.z. o 

rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov  a preverenie súladu výročnej správy 

zostavenou za rok 2020 s účtovnou závierkou zostavenou k 31.12.2020.  

 

Uznesenie č. 14 / 2021 

zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 14.04.2021 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 

 

1. S c h v a ľ u j e   Zmluvu o zabezpečení overenia účtovníctva a účtovnej závierky 

medzi Obcou Liptovské Kľačany a Ing. Máriou Huštákovou, Bernolákova 41, 974 05 

Banská Bystrica, Licencia SKAU, Ev.č. 0770 

 

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

schválenie Zmluvy zabezpečení overenia účtovníctva a účtovnej závierky , 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 na webovom sídle 

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: 0 

 

 

- Nájom bytu č.2 v obecnom bytovom dome č.72. 

Starosta obce predložil zastupiteľstvu na schválenie žiadosť Michala Mužilu, trvale bytom 

Krmeš 252, 032 13 Vlachy o pridelenie obecného nájomného bytu v obci Lipt. Kľačany.  

Predchádzajúci nájomník nesplnil v stanovenej lehote podmienku zloženia finančnej 

zábezpeky, preto 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. 
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Uznesenie č. 15 / 2021 

zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 14.04.2021 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 

 

1. R u š í    uznesenie č. 40/2020 zo dňa 14.10.2020 o pridelení  obecného nájomného bytu 

č.2 v obecnom bytovom dome č.72 v obci Lipt. Kľačany pre žiadateľa Atilu Feketíka 

trvale bytom Lipt. Kľačany č.81. 

 

2. S c h v a ľ u j e    žiadosť Michala Mužilu, trvale bytom Krmeš 252, 032 13 Vlachy o 

pridelenie obecného nájomného bytu č.2 v obecnom bytovom dome č.72 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 poslanci 
                             ZA: 5, Ing. M. Devečková, F. Martinka, Ing. D. Šimanský, Ing. J. Vozár, Ing. J. Vrbenský 
                             PROTI: 0                          ZDRŽAL SA: 0 

 

Ad.6.  Diskusia. 

 -Informácia o podpise Zmluvy o poskytnutí NFP na chodníky s PPA - refundácia 

- Informácia o podaní žiadostí o poskytnutie NFP (VÚC, Envirofond) 

- Informácia o realizácii rozšírenia verejného osvetlenia k cintorínu  

- Informácia o stave prebiehajúcich a plánovaných investičných projektov v obci     

(Multifunkčné ihrisko, Chodníky cintorín SO 01, Fasáda KD a Domu smútku) 

- Informácia o Rímskokatolíckej školskej kronike obce Lipt. Kľačany 

- Informácia o úhrade členských poplatkov do združ. Ekológ a MASK Stredný Liptov 

 

Ad.7.  Záver 

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

Obecného zastupiteľstva ukončil. 

 

 

Zapísala : Ing. Dagmar Chvojková                                     ..........vlastnou rukou..................... 

 

 

V Liptovských Kľačanoch dňa  14.04.2021 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

      Ing. M. Devečková,                               ...........vlastnou rukou..................... 

 

 

 

      Ing. D. Šimanský                                                         ...........vlastnou rukou.....................    

   

 

 

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

                                                                                                 Ing. Ján Hollý  

                                                                                                            starosta obce 


