Zápisnica a uznesenia
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Liptovské Kľačany
zo dňa 14.10.2020

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. Darovacia zmluva Obec Lipt. Kľačany – Bývalí urbárnici a kompos., vl.lesa-poz.spol. Lipt. Kľačany
4. Stanovisko hlavného kontrolóra k žiadosti o poskytnutie návratnej finančnej výpomoci od MF SR
5. Žiadosť o poskytnutie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci od MF SR - návrh
6. Rozpočtové opatrenia
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Záver
Ad 1: Otvorenie
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Ján Hollý. Prítomných oboznámil s Uznesením
vlády SR č. 645 zo dňa 12.10.2020 ktoré obmedzuje počet osôb, ktoré sa môžu stretnúť na jednom mieste.
Na dnešnom zasadnutí môže byť prítomných iba povolený počet šesť osôb.
Za zapisovateľku bola určená Ing. Miriam Devečková
Za overovateľov zápisnice boli určení: Filip Martinka, 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. 31 / 2020
zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 14.10.2020
Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch
1. konštatuje
že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné, prítomní podľa prezenčnej listiny
2. berie na vedomie
zapisovateľa: Ing. Miriam Devečková
overovateľov zápisnice : Filip Martinka, Ing. Jozef Vozár
3. volí
Návrhovú komisiu v zložení : predseda – Ing. Ján Vrbenský
členovia – Ing. Dušan Šimanský,
4. schvaľuje
program zasadnutia obecného zastupiteľstva
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. 30.2/2020 zo dňa 16.09.2020 bol podpísaný a zverejnený
Dodatok č .1 k Zmluve o dielo č.109. zo dňa 18.9.2019 so spoločnosťou ERSTAV s.r.o.,
Obecné zastupiteľstvo vzalo informáciu o plnení uznesenia na vedomie.
Uznesenie č. 32 / 2020
zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 14.10.2020
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 : 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 : Darovacia zmluva Obec Lipt. Kľačany – Bývalí urbárnici a komposesoráti, vlastníci lesa pozemkové spoločenstvo Lipt. Kľačany
V súvislosti s návrhom Bývalých urbárnikov a komposesorátov, vlastníkov lesa - pozemkového spoločenstva
Liptovské Kľačany, Liptovské Kľačany 72, 032 14 Ľubeľa, IČO: 37 975 161, ( Okresný úrad v Liptovskom
Mikuláši, pozemkový a lesný odbor vložka číslo R-0033/505), starosta predniesol poslancom obecného
zastupiteľstva Obce Liptovské Kľačany návrh darovacej zmluvy a uznesenie zo zhromaždenia vlastníkov
pozemkového spoločenstva číslo III/15/2020, zo dňa 30.08.2020 ktoré boli navrhovateľom doručené na
Obecný úrad Obce Liptovské Kľačany dňa 09.09.2020 pod číslom 118/2020.
Uznesenie č. 33 / 2020
zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 14.10.2020
Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch
1. S c h v a ľ u j e Návrh darovacej zmluvy Bývalých urbárnikov a komposesorátov, vlastníkov lesa pozemkového spoločenstva Liptovské Kľačany, Liptovské Kľačany 72, 032 14 Ľubeľa, IČO:
37 975 161, ktorým pozemkové spoločenstvo daruje Obci Liptovské Kľačany rezivo v hodnote 3000.Eur (slovom tritisíc eur). Rezivo je určené na stavebné úpravy Domu smútku, ktorý vo svojej
kompetencii prevádzkuje Obec Liptovské Kľačany. Návrh darovacej zmluvy tvorí súčasť
administratívy Obecného úradu, Obce Liptovské Kľačany súvisiacej so zasadnutím obecného
zastupiteľstva Obce Liptovské Kľačany, ktoré sa konalo dňa 14.10.2020.
2. P o v e r u j e starostu obce, ako najvyšší výkonný orgán obce, v nadväznosti na schválenie
uzatvorenia darovacej zmluvy, aby podľa písomného návrhu darovacej zmluvy, zabezpečil
spracovanie finálnej verzie darovacej zmluvy a 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 : 4 poslanci
ZA: 4, Ing. M. Devečková, Ing. D. Šimanský, Ing. J. Vozár, Ing. J. Vrbenský
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ad 4: Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu žiadosti o poskytnutie bezúročnej návratnej finančnej
výpomoci od Ministerstva financií SR
Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva o možnosti získania bezúročnej návratnej
finančnej výpomoci (NFV) od Ministerstva financií SR na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu
kompenzácie dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. Hlavná
kontrolórka obce Ing.Medveďová zaslala k návrhu svoje súhlasné stanovisko.
Uznesenie č. 34 / 2020
zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 14.10.2020
Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch
1. B e r i e n a v e d o m i e stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu žiadosti o poskytnutie bezúročnej
návratnej finančnej výpomoci od Ministerstva financií SR
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:

Ad 5 : Žiadosť o poskytnutie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci od MF SR - návrh
Starosta obce oboznámil poslancov s podmienkami na poskytnutie bezúročnej NFV a účelom jej použitia.
Ing. Brziak ako osoba zodpovedná za vedenie účtovníctva zabezpečí podanie žiadosti do 31.10.2020
prostredníctvom webovej stránky www.rissam.sk. Starosta požiadal poslancov o vyjadrenie k predloženému
návrhu formou diskusie a dal hlasovať za schválenie návrhu.
Uznesenie č. 35 / 2020
zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 14.10.2020
Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch
I. K o n š t a t u j e :
1. V súvislosti s negatívnym vývojom hospodárenia obcí a vyšších územných celkov v roku 2020
ovplyvneným predovšetkým pandémiou ochorenia COVID-19 má vláda Slovenskej republiky záujem
kompenzovať výpadok príjmov subjektom územnej samosprávy. Reagujúc na výrazný pokles výberu
dane z príjmov fyzických osôb v nadväznosti na schválené uznesenie vlády Slovenskej republiky č.
494 z 12. augusta 2020 budú poskytované bezúročné návratné finančné výpomoci subjektom
územnej samosprávy na výkon ich samosprávnych pôsobností.
2. Návratná finančná výpomoc (ďalej len „NFV“) sa poskytne na základe žiadosti obce alebo vyššieho
územného celku maximálne do výšky výpadku dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020 podľa
prognózy Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“) z júna 2020.
3. Výška výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 je pre obec Liptovské Kľačany na základe
prognózy Ministerstva financií vo výške 5 518,- eur.
4. Finančné prostriedky z NFV možno použiť na kompenzáciu výdavkov vyčerpaných subjektom
územnej samospráv v priebehu roka 2020, zároveň je potrebné dodržať podmienky použitia
verejných prostriedkov poskytnutých z verejných zdrojov.
5. Predloženie žiadosti je v termíne do 31. októbra 2020 a len raz, a poskytnuté peňažné prostriedky
možno použiť do 31. decembra 2020. Žiadosť sa registruje v Rozpočtovom informačnom systéme
pre samosprávu prostredníctvom webovej stránky www.rissam.sk, kde následne bude vygenerovaná
zmluva na podpis.
6. Doba splácania NFV je počas štyroch rokov (raz ročne), ale z dôvodu negatívneho vývoja rozpočtu
samosprávy ovplyvneného pandémiou ochorenia COVID-19 je stanovený odklad prvej splátky do
roku 2024, posledná splátka bude v roku 2027.

7. Obec a vyšší územný celok (ďalej len „dlžník“) zodpovedá za to, že prijatím návratnej finančnej
výpomoci nebudú prekročené limity dlhu a dlhovej služby dlžníka vyplývajúce z § 17 zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, t.j. dlh dlžníka neprekročí 50% skutočných bežných príjmov
predchádzajúceho rozpočtového roka a suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane
úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí
v príslušnom rozpočtovom roku 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového
roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku dlžníkovi z rozpočtu iného
subjektu verejnej správy, o prostriedky poskytnuté z Európskej únie a o iné prostriedky zo zahraničia
alebo o prostriedky získané na základe osobitného predpisu. NFV nemožno použiť na úhradu
záväzkov po lehote splatnosti.
8. Odpustenie jednotlivých splátok návratnej finančnej výpomoci, ktoré je dlžník povinný splácať
veriteľovi, je možné len na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky podľa § 13 ods. 6 zákona
č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
9. Kontrolórka obce Ing. Slávka Medveďová vypracovala stanovisko k dodržaniu podmienok pre prijatie
návratnej finančnej výpomoci poskytovanej MF SR.
II. B e r i e n a v e d o m i e :
Podanie žiadosti o návratnú finančnú výpomoc vo výške 5 518,- eur s nasledovným uzatvorením
zmluvy medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky a obcou Liptovské Kľačany.
III. S c h v a ľ u j e :
Podanie žiadosti o návratnú finančnú výpomoc od MF SR v termíne do 31. októbra 2020 vo výške
5 518,-eur s nasledovným podpísaním zmluvy o návratnej finančnej výpomoci.
IV. O d p o r ú č a :
Starostovi obce podať žiadosť a podpísať zmluvu o návratnej finančnej výpomoci s Ministerstvom
financií Slovenskej republiky, Štefaničova 5, 817 82 Bratislava s príslušnou dokumentáciou
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:

Ad 6 : Rozpočtové opatrenia.
V súvislosti s transferom prostriedkov za povodne a so schválením návrhu o podanie žiadosti o poskytnutie
bezúročnej NFV je potrebné prijať príslušné rozpočtové opatrenia č. 4/2020. a č. 5/2020
Uznesenie č. 36 / 2020
zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 14.10.2020
Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch
1. S c h v a ľ u j e rozpočtové opatrenia č. 4/2020 a č. 5/2020
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:

Ad 7 : Rôzne
V súvislosti s ukončením projektu „Výstavba chodníkov v obci Liptovské Kľačany“ informoval starosta obce
obecné zastupiteľstvo o nutnosti použitia finančných prostriedkov vo výške 680,31 Eur nad rámec ceny
projektu na sanovanie havarijného stavu vodomernej šachty v priestore cintorína.

Uznesenie č. 37 / 2020
zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 14.10.2020
Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch
1. S c h v a ľ u j e použitie finančných prostriedkov vo výške 680,31 Eur na sanovanie havarijného stavu
vodomernej šachty v priestore cintorína
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:
- Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce.
Kongregácia Milosrdných sestier sv. Vincenta-Satmárky so sídlom Vrícko 195, 038 01, IČO : 00585726 ako zriaďovateľ
Centra voľného času (CVČ) pri ZŠ sv. Vincenta v Ružomberku sa v súlade s ustanovením § 6, ods. 12 písm. d) zákona č.
596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov obrátila na Obec Lipt.
Kľačany so žiadosťou o poskytnutie dotácie na záujmové vzdelávanie žiakov, ktorí navštevujú CVČ. V školskom roku
2020/21 navštevuje CVČ jeden žiak s trvalým pobytom v obci Liptovské Kľačany. Výška príspevku na jedného žiaka
bola vyčíslená na 65,-Eur.

Uznesenie č. 38 / 2020
zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 14.10.2020
Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch
1. S c h v a ľ u j e dotáciu z rozpočtu obce pre prijímateľa Centrum voľného času pri ZŠ sv.
Vincenta v Ružomberku vo výške 65,- 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

- Nájom bytu č.1 v obecnom bytovom dome č.72.
Starosta obce predložil zastupiteľstvu na schválenie žiadosť Vladimíry Mikitovej trvale bytom Lipt. Kľačany
č.74 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. 39 / 2020
zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 14.10.2020
Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch
1. S c h v a ľ u j e žiadosť Vladimíry Mikitovej trvale bytom Lipt. Kľačany č.74 o pridelenie obecného
nájomného bytu č.1 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

- Nájom bytu č.2 v obecnom bytovom dome č.72.
Starosta obce predložil zastupiteľstvu na schválenie žiadosť Atilu Feketíka trvale bytom Lipt. Kľačany č.81 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. 40 / 2020
zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 14.10.2020
Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch
1. S c h v a ľ u j e žiadosť Atilu Feketíka trvale bytom Lipt. Kľačany č.81 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

- Nájom bytu č.3 v obecnom bytovom dome č.72.
Starosta obce predložil zastupiteľstvu na schválenie žiadosť Mariána Tkáča ml. trvale bytom Lipt. Kľačany
č.114 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. 41 / 2020
zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 14.10.2020
Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch
1. S c h v a ľ u j e žiadosť Mariána Tkáča ml. trvale bytom Lipt. Kľačany č.114 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

- Zámer zamestnať V.Záborského od 1.4.2021 prostredníctvom UPSVaR Lipt. Mikuláš
- Informácia o opatreniach súvisiacich s pandémiou COVID - 19 v obci a spoločenských podujatiach
- Informácia o stave aktuálnych projektov (Výstavba chodníkov , Kamerový systém II etapa, Multifunkčné
ihrisko, Dom smútku, Odkanalizovanie obcí Ľubeľa a Lipt. Kľačany )

- Informácia o zabezpečení zimnej údržby ciest v obci

Ad 8 : Diskusia
Ad 9 : Záver
Na záver starosta obce Ing. Ján Hollý poďakoval prítomným poslancom za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

Zapísala: Ing. Miriam Devečková

.........vlastnou rukou.......…

V Liptovských Kľačanoch 14.10.2020

Overovatelia zápisnice: Ing. Jozef Vozár

.........vlastnou rukou.......…

Filip Martinka

.........vlastnou rukou.......…

.........vlastnou rukou.......…
Ing. Ján Hollý
starosta obce

