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Z á p i s n i c a  

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Liptovských Kľačanoch konaného dňa 

03.03.2020 

 

 

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. Miriam Devečková, Ing. Jozef Vozár   

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

        členovia –   Ing. Dušan Šimanský 

Starosta obce predniesol návrh  programu  a dal zaň hlasovať. 

 

Uznesenie č.  1 / 2020 

zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 03.03.2020 

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. Miriam Devečková, Ing. Jozef Vozár   

        c) volí 

Návrhovú komisiu v zložení : predseda – Ing. Ján Vrbenský 

               členovia –   Ing. Dušan Šimanský  

       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. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2019 

4. Rekonštrukcia sociálnych zariadení v kultúrnom dome 

5. Rôzne 

6. Diskusia 

7. Záver 

 

HLASOVANIE: Celkový počet : 5 poslancov. Prítomní : 4 poslanci 
                             ZA: 4, Ing. M. Devečková,  Ing. D. Šimanský, Ing. J. Vozár, Ing. J. Vrbenský 
                             PROTI: 0                          ZDRŽAL SA: 0 
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Ad 2: Kontrola plnenia uznesení 

 

Na poslednom zasadnutí obecného zastupiteľstva neboli v ukladajúcej časti prijaté žiadne 

uznesenia. Obecné zastupiteľstvo vzalo informáciu o plnení uznesenia na vedomie.  

  

Uznesenie č.  2 / 2020 

zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 03.03.2020 

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. M. Devečková,  Ing. D. Šimanský, Ing. J. Vozár, Ing. J. Vrbenský 
                             PROTI: 0                          ZDRŽAL SA: 0 

 

 Ad 3:  Správa o kontrolnej činnosti za rok 2019 

 

Hlavná kontrolórka obce predložila obecnému zastupiteľstvu Správu hlavného kontrolóra 

o kontrolnej činnosti za rok 2019.  Následne podala vysvetlenie k záverom správy  a 

odporučila zastupiteľstvu, aby vzalo správu na vedomie. 

 

Uznesenie č.  3/ 2020 

zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 03.03.2020 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 

 

1. B e r i e   n a   v e d o m i e   Správu hlav. kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2019 

 

HLASOVANIE: Celkový počet : 5 poslancov. Prítomní : 4 poslanci 
                             ZA: 4, Ing. M. Devečková,  Ing. D. Šimanský, Ing. J. Vozár, Ing. J. Vrbenský 
                             PROTI: 0                          ZDRŽAL SA: 0 

 

 

Ad 4: Rekonštrukcia sociálnych zariadení v kultúrnom dome 

 

Na decembrovom zasadnutí obecného zastupiteľstva starosta oboznámil poslancov so 

zámerom vykonať rekonštrukciu sociálnych zariadení v kultúrnom dome. Pripravený zámer 

im predložil na dnešnom zasadnutí na schválenie. Rekonštrukcia je potrebná z kapacitných, 

hygienických i estetických dôvodov (výmena elektrického bojlera, obkladov a dlažby, 

sanitárnych predmetov, osvetlenia, odstránenie netesnosti kanalizačného potrubia). Realizáciu 

obec vykoná vlastnými pracovníkmi z vlastných zdrojov vo výške cca 2500 Eur.  

 

Uznesenie č.  4 / 2020 

zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 03.03.2020 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 

 

1. S c h v a ľ u j e  rekonštrukciu soc. zariadení v kultúr. dome v hodnote do 2500 Eur 

 . 
HLASOVANIE: Celkový počet : 5 poslancov. Prítomní : 4 poslanci 
                             ZA: 4, Ing. M. Devečková,  Ing. D. Šimanský, Ing. J. Vozár, Ing. J. Vrbenský 
                             PROTI: 0                          ZDRŽAL SA: 0 
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Ad 5:  Rôzne 
 

- Dodatok č. 11 k Zmluve o dielo medzi Obcou Liptovské Kľačany a spoločnosťou OZO, 

a s., Liptovský Mikuláš,  IČO : 36380415 zo dňa 21.12.2000. 

 

Starosta obce informoval zastupiteľstvo o návrhu Dodatku č.10, ktorý doručila obci 

spoločnosť OZO, a.s.,   IČO : 36380415, so sídlom Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský 

Mikuláš. Predmetom dodatku je zmena Článku III. Ujednanie o cene, kde sa po vzájomnej 

dohode s účinnosťou od 1.1.2019 menia sadzby za manipuláciu a uloženie komunálneho 

odpadu, drobného stavebného odpadu  a prepravné náklady. 

 

Uznesenie č.  5 / 2020 

zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 03.03.2020 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 

 

1. S c h v a ľ u j e  Dodatok č.11 k Zmluve o dielo zo dňa 21.12.2000 so spoločnosť OZO, 

a.s.,   IČO : 36380415, so sídlom Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš. 

  

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

schválenie Dodatku č.11, 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 : 4 poslanci 
                             ZA: 4, Ing. M. Devečková,  Ing. D. Šimanský, Ing. J. Vozár, Ing. J. Vrbenský 
                             PROTI: 0                          ZDRŽAL SA: 0 

 

- Písomné Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkov. pomerov starostu obce 

 

 Starosta obce predložil komisii na ochranu verejného záujmu Oznámenie funkcií, 

zamestnaní, činností a majetkových pomerov za predchádzajúci rok. Táto povinnosť mu 

vyplýva z článku 7 ods.1  zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. 

Komisia na ochranu verejného záujmu vzala na vedomie písomné Oznámenie funkcií, 

zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce. 

 

Uznesenie č.  6 / 2020 

zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 03.03.2020 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 

 

1. B e r i e   n a   v e d o m i e  písomné Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností 

a majetkových pomerov starostu obce Ing. Jána Hollého za rok 2019 

 

HLASOVANIE: Celkový počet : 5 poslancov. Prítomní : 4 poslanci 
                             ZA: 4, Ing. M. Devečková,  Ing. D. Šimanský, Ing. J. Vozár, Ing. J. Vrbenský 
                             PROTI: 0                          ZDRŽAL SA: 0 
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- Nájom bytu č.1 v obecnom bytovom dome č.177 

 

 Starosta obce predložil zastupiteľstvu na schválenie žiadosť Viery Pavelicovej trvale bytom 

Liptovské Kľačany č.133 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 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.  7 / 2020 

zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 03.03.2020 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 

 

1. S c h v a ľ u j e    žiadosť Viery Pavelicovej trvale bytom Liptovské Kľačany č.133 o 

pridelenie obecného nájomného bytu č.1 v obecnom bytovom dome č.177 v obci Lipt. 

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

prideľovania nájomných bytov vo výlučnom vlastníctve obce Liptovské Kľačany. 

 

HLASOVANIE: Celkový počet : 5 poslancov. Prítomní : 4 poslanci 
                             ZA: 4, Ing. M. Devečková,  Ing. D. Šimanský, Ing. J. Vozár, Ing. J. Vrbenský 
                             PROTI: 0                          ZDRŽAL SA: 0 

 

- Nájom bytu č.8 v obecnom bytovom dome č.175. 

 Starosta obce predložil zastupiteľstvu na schválenie žiadosť Patrika Adamčiaka  trvale bytom 

Lipt. Kľačany č.133 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.  8 / 2020 

zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 03.03.2020 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 

 

1. S c h v a ľ u j e    žiadosť Patrika Adamčiaka trvale bytom Liptovské Kľačany č.133 o 

pridelenie obecného nájomného bytu č.8 v obecnom bytovom dome č.175 v obci Lipt. 

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

prideľovania nájomných bytov vo výlučnom vlastníctve obce Liptovské Kľačany. 

 

HLASOVANIE: Celkový počet : 5 poslancov. Prítomní : 4 poslanci 
                             ZA: 4, Ing. M. Devečková,  Ing. D. Šimanský, Ing. J. Vozár, Ing. J. Vrbenský 
                             PROTI: 0                          ZDRŽAL SA: 0 
 

- Nájom bytu č.2 v obecnom bytovom dome č.72 – návrh na zrušenie uznesenia 

 Na základe žiadosti Viery Kurtulíkovej trvale bytom Partizánska Ľupča č.424 o pridelenie 

obecného nájomného bytu v obci Lipt. Kľačany prijalo Obecné zastupiteľstvo v Lipt. 

Kľačanoch dňa 03.12.2019 uznesenie č. 44/2019, ktorým predmetnú žiadosť schválilo. 
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Vzhľadom k tomu, že žiadateľka v stanovenej dobe nezaplatila povinný vklad do Fondu 

zábezpeky, čím nesplnila základnú podmienku vyplývajúcu zo zákona NR SR č.443/2010 Z.z.  

O dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní a z 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 starosta obce predložil 

zastupiteľstvu návrh na zrušenie predmetného uznesenia.   

Uznesenie č.  9 / 2020 

zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 03.03.2020 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 

 

1. R u š í  uznesenie č. 44/2019 zo dňa 03.12.2019, ktorým obecné zastupiteľstvo schválilo    

žiadosť Viery Kurtulíkovej trvale bytom Partizánska Ľupča č.424 o pridelenie obecného 

nájomného bytu č.2 v obecnom bytovom dome č.72 

 

HLASOVANIE: Celkový počet : 5 poslancov. Prítomní : 4 poslanci 
                             ZA: 4, Ing. M. Devečková,  Ing. D. Šimanský, Ing. J. Vozár, Ing. J. Vrbenský 
                             PROTI: 0                          ZDRŽAL SA: 0 

 

- Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce. 

Mesto Lipt. Mikuláš, ako zriaďovateľ Centra voľného času (CVČ) sa obrátilo na obec so 

žiadosťou o poskytnutie dotácie na záujmové vzdelávanie žiakov, ktorí navštevujú CVČ. 

V druhom polroku školského roka 2019/20 navštevujú CVČ traja žiaci s trvalým pobytom v 

obci Lipt. Kľačany. Výška príspevku na jedného žiaka na 2. polrok bola vyčíslená na 43,-Eur.  

 

Uznesenie č.  10 / 2020 

zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 03.03.2020 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 

 

1. S c h v a ľ u j e   dotáciu z rozpočtu obce pre prijímateľa Centrum voľného času 

Liptovský Mikuláš vo výške 129,- Eur 

 

HLASOVANIE: Celkový počet : 5 poslancov. Prítomní : 4 poslanci 
                             ZA: 4, Ing. M. Devečková,  Ing. D. Šimanský, Ing. J. Vozár, Ing. J. Vrbenský 
                             PROTI: 0                          ZDRŽAL SA: 0 

 

Ad. 6.  Diskusia. 

- Informácia o úrovni separovania odpadu na území obce. 

Starosta obce informoval zastupiteľstvo o vykonaní nového výpočtu percenta vyseparovania 

odpadu za rok 2019. Do výpočtu bolo zahrnuté i  množstvo biologicky rozložiteľného 

odpadu, ktorý obyvatelia obce ekologicky zlikvidovali po obdržaní kompostérov v minulom 

roku.  

 

Uznesenie č.  11 / 2020 

zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 03.03.2020 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 

 

1. B e r i e   n a   v e d o m i e    informácia o úrovni separovania odpadu na území obce 

vo výške  59,25% 
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HLASOVANIE: Celkový počet : 5 poslancov. Prítomní : 4 poslanci 
                             ZA: 4, Ing. M. Devečková,  Ing. D. Šimanský, Ing. J. Vozár, Ing. J. Vrbenský 
                             PROTI: 0                          ZDRŽAL SA: 0 
 

- V diskusii poslanec Ing. Vrbenský navrhol, aby obecný úrad vyzval občanov, ktorí parkujú 

svoje vozidlá na krajnici obecných komunikáciách, aby nevytvárali prekážky v ich prevádzke. 

 

- Poslankyňa Ing. Devečková žiada, aby sa obecný úrad zaoberal riešením parkovacích miest 

v okolí bytových domov. 

 

- Ing. Radoslav Hric trvale bytom Lipt. Kľačany 164 sa obrátil na obecné zastupiteľstvo so 

žiadosťou o riešenie odvodu povrchovej dažďovej vody z cesty III/2326 a priľahlých 

pozemkov. Obecné zastupiteľstvo žiadosť posúdilo a odporučilo mu, aby si na vlastné 

náklady vybudoval na svojom pozemku účinné odvodnenie (drenáž). Zároveň jeho žiadosť 

obecný úrad postúpi Správe ciest ŽSK – Technicko správnemu úseku Liptovský Mikuláš, 

ktorý je miestne a vecne kompetentný tento problém riešiť, nakoľko cesta patrí do majetku 

ŽSK. 

 

- Informácia o stave po povodňovej situácii z 13.11.2019  

- Informácia o konaniach Dr. Hricko, mjr. Čáni 

- Informácia o stave prebiehajúcich a plánovaných investičných projektoch v obci   

(Detské a multifunkčné ihrisko, Pešníky cintorín, Javisko, Fasáda KD) 

- Zmluvný nájom telocvične v ZŠ Ľubeľa 

- Informácia o ponuke spoločnosti Google 

- Príprava kultúrnych podujatí ( Stolnotenisové turnaje pre dospelých a deti, 

Ochotnícke divadlo) 

 

 

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  03.03.2020 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

      Ing. Miriam Devečková,                                    ......…..vlastnou rukou................... 

 

      Ing. Jozef Vozár                                                           .............vlastnou rukou..................    

 

 

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

                                                                                                 Ing. Ján Hollý  

                                                                                                            starosta obce 


