
 Zápisnica a uznesenia 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Liptovské Kľačany  

zo dňa 21.10.2019 

 

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. Výstavba multifunkčného ihriska v obci Liptovské Kľačany – schválenie projektu 
4. VZN č.2/2019 o podmienkach držania psov na území obce Lipt. Kľačany 
5. VZN č.3/2019 o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby a o spôsobe určenia a platenia 

úhrad za opatrovateľskú službu na území obce Lipt. Kľačany  
6. Výsledky kontroly z OÚ Žilina odbor výstavby a bytovej politiky v obecných nájomných bytoch 

7. Rozpočtové opatrenia 

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:  Ing. Miriam Devečková, Ing. Dušan Šimanský 
Do návrhovej komisie boli navrhnutí : predseda – Filip Martinka 
        členovia –  Ing. Jozef Vozár 
Starosta obce predniesol návrh  programu  a dal zaň hlasovať. 

Uznesenie č.  23 / 2019 
zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 21.10.2019 

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 :  Ing. Miriam Devečková, Ing. Dušan Šimanský  
        c) volí 
Návrhovú komisiu v zložení : predseda – Filip Martinka 
               členovia –  Ing. Jozef Vozár  
       d) schvaľuje  
            program zasadnutia obecného zastupiteľstva 

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



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.  24 / 2019 
zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 21.10.2019 

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, F. Martinka, Ing. D. Šimanský, Ing. J. Vozár,  
                             PROTI: 0                          ZDRŽAL SA: 0 

 
 
Ad 3 :  Výstavba multifunkčného ihriska v obci Liptovské Kľačany – schválenie projektu. 
 
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh na vybudovanie multifunkčného ihriska v obci. Vzhľadom 
na to, že obec nemá momentálne žiadny priestor, kde by sa deti, mládež i dospelí mohli športovo vyžiť, je 
žiadúce, aby sa obec rozvíjala aj v tomto smere.  Obec má od roku 2017 podpísanú nájomnú zmluvu so 
spoločenstvom  Bývalí urbárnici a komposesoráti, vlastníci lesa – pozemkové spoločenstvo Liptovské Kľačany na 
pozemok nachádzajúci sa na parcele KN-E 500/1 v kat. území obce Lipt. Kľačany. Účelom nájmu je okrem iného 
aj  výstavba a údržba športových zariadení. Cieľom projektu je aktívne a zmysluplné využívanie voľného času 
obyvateľov a návštevníkov obce a zvýšenie kvality bývania v obci. Pokiaľ poslanci zámer schvália, bude vykonané 
verejné obstarávanie a dohodnutá realizácia s termínom realizácie do konca roka 2020. Projekt bude 
financovaný z obecného rozpočtu a z poskytnutých sponzorských príspevkov od podnikateľských subjektov 

pôsobiacich na území obce. Po diskusii dal starosta obce hlasovať za prijatie uznesenia. 
 

 Uznesenie č.  25 / 2019 
zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 21.10.2019 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 

1. S c h v a ľ u j e  zámer realizácie projektu  „Výstavba multifunkčného ihriska v obci Liptovské Kľačany“ 

2. P o v e r u j e   starostu obce na zabezpečenie projektovej dokumentácie a stavebného povolenia na 
projekt  „Výstavba multifunkčného ihriska v obci Liptovské Kľačany“ 
 

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

 
 
Ad 4 : VZN č.2/2019 o podmienkach držania psov na území obce Lipt. Kľačany 
 

V súvislosti s usmernením okresnej prokuratúry je potrebné novelizovať doteraz platné VZN č. 1/2018 o 
podmienkach držania psov v obci a zabezpečiť tak jeho vykonateľnosť. Starosta obce predložil 
zastupiteľstvu nový návrh VZN a  po diskusii dal hlasovať za jeho schválenie. 

Uznesenie č.  26 / 2019 
zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 21.10.2019 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 

1.  S c h v a ľ u j e   VZN č.2/2019 o  podmienkach držania psov na území obce Liptovské Kľačany. 
 



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

 
Ad 5 : VZN č.3/2019 o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby a o spôsobe určenia a platenia 
 úhrad za opatrovateľskú službu na území obce Lipt. Kľačany  
 
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o zákonnej povinnosti prijatia predmetného VZN. 
Oboznámil poslancov so znením zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, 
o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby a o povinnostiach obce v danej oblasti. Po diskusii 
predložil VZN  č.3/2019 poslancom na schválenie. 
 

Uznesenie č.  27 / 2019 
zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 21.10.2019 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 

1.  S c h v a ľ u j e   VZN č.3/2019 o  podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby a o spôsobe 
 určenia a platenia úhrad za opatrovateľskú službu na území obce Lipt. Kľačany  
 
HLASOVANIE: Celkový počet : 5 poslancov. Prítomní : 4 poslanci 
                             ZA: 4,  Ing. M. Devečková, F. Martinka, Ing. D. Šimanský, Ing. J. Vozár 
 
 

Ad 6 : Výsledky kontroly z OÚ Žilina odbor výstavby a bytovej politiky v obecných nájomných bytoch 

 
Starosta informoval obecné zastupiteľstvo o záveroch, ktoré vyplynuli z kontroly, ktorá bola zameraná na 
dodržiavanie vybratých zmluvných podmienok vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí dotácie na obstaranie 
nájomných bytov. Zo záverov kontroly vyplynulo, že vzhľadom na technický stav budov (fasády, balkóny, 
spoločné priestory a iné ) je potrebné zvýšenie príspevku do fondu prevádzky, údržby a opráv bytových 
domov. Uvedené zvýšenie je potrebné aj vzhľadom k neustálemu zvyšovaniu sa cien stavebných prác a 
materiálov. Zároveň je potrebné, aby sa finančné prostriedky poskytnuté obcou v roku 2015 na 
rekonštrukciu striech bytových domov vrátili z fondu prevádzky, údržby a opráv bytových domov na účet 
obce a na účet rezervného fondu obce. 
 

Uznesenie č.  28 / 2019 
zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 21.10.2019 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 

1.  S c h v a ľ u j e   zvýšenie mesačnej úhrady do Fondu prevádzky, údržby a opráv bytových domov o 

0,05 Eur/m2 s účinnosťou od 01.01.2020 
 

2. S c h v a ľ u j e   prevod finančných prostriedkov vo výške  8.689,49  Eur z Fondu prevádzky, údržby a 
opráv bytových domov na bežný účet obce  
 
HLASOVANIE: Celkový počet : 5 poslancov. Prítomní : 4 poslanci 
                             ZA: 4,  Ing. M. Devečková, F. Martinka, Ing. D. Šimanský, Ing. J. Vozár 
 
 

Ad 7 : Rozpočtové opatrenia 
 

Starosta predložil poslancom na schválenie rozpočtové opatrenie č. 3/2019, ktoré súvisí s prečerpaním 
položiek rozpočtu na prevádzku strojov a údržbu bytových domov a opatrenie č.4/20109 ktoré je potrebné 
prijať z dôvodu realizácie projektu „Výstavba detského ihriska v obci Liptovské Kľačany“ . 
 



Uznesenie č.  29 / 2019 
zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 21.10.2019 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 

1. S c h v a ľ u j e  rozpočtové opatrenia č. 3/2019   a č. 4/2019  . 
 
HLASOVANIE: Celkový počet : 5 poslancov. Prítomní : 4 poslanci 
                             ZA: 4,  Ing. M. Devečková, F. Martinka, Ing. D. Šimanský, Ing. J. Vozár 
                             PROTI: 0                          ZDRŽAL SA: 0 

 
 
Ad 8 : Rôzne 

 
- Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o výsledku verejného obstarávania na projekt „Výstavba 
detského ihriska v obci Liptovské Kľačany“.  Z predložených ponúk bola vybratá ako najlepšia ponuka spoločnosti 
PLAYSYSTEM s.r.o., Rampová 4, 040 01 Košice, IČO : 36601411, ktorá projekt zrealizuje za 7 749 Eur vrátane dph. 
S víťazným uchádzačom bola podpísaná zmluva s termínom realizácie do 15.11.2019.   Projekt bude financovaný 
z rezervného fondu obce, preto starosta obce predložil poslancom návrh na schválenie použitia prostriedkov 
rezervného fondu vo výške 7 749 Eur. 
 

Uznesenie č.  30 / 2019 
zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 21.10.2019 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 

1. S c h v a ľ u j e  použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 7 749 Eur na realizáciu projektu 
„Výstavba detského ihriska v obci Liptovské Kľačany“ . 
 
HLASOVANIE: Celkový počet : 5 poslancov. Prítomní : 4 poslanci 
                             ZA: 4,  Ing. M. Devečková, F. Martinka, Ing. D. Šimanský, Ing. J. Vozár 
                             PROTI: 0                          ZDRŽAL SA: 0 
 
 
 

- Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o ukončení projektu „Stavebné úpravy miestnych komunikácií“. 
Projekt bude financovaný zo získanej dotácie z Ministerstva financií SR, z príspevku z Mimoriadneho fondu 
Lesov SR a použitím prostriedkov rezervného fondu. 
 

Uznesenie č.  31 / 2019 
zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 21.10.2019 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 

1. S c h v a ľ u j e  použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 11 060,32 Eur na realizáciu projektu 
„Stavebné úpravy miestnych komunikácií“ . 
 
HLASOVANIE: Celkový počet : 5 poslancov. Prítomní : 4 poslanci 
                             ZA: 4,  Ing. M. Devečková, F. Martinka, Ing. D. Šimanský, Ing. J. Vozár 
                             PROTI: 0                          ZDRŽAL SA: 0 

 

- Informácia o  činnosti Združenia obcí Ekológ a činnosti MASK - Stredný Liptov, ktorých členom je aj obec 
Lipt. Kľačany.  

-  Informácia o stave projektov „Výstavba chodníkov v obci Liptovské Kľačany“ a  „Stavebné úpravy 
miestnych komunikácií v obci Liptovské Kľačany“. 



- Informácia o príprave podujatia  pri príležitosti mesiaca úcty k starším, Dušičkového pochodu a 
Katarínskej   batôžkovej zábavy. 

 

Ad 9 : Diskusia 

 
Ad 10 : Záver  

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

 

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

V Liptovských Kľačanoch  21.10.2019 

 

Overovatelia zápisnice:   Ing. Miriam Devečková                                           ........vlastnou rukou........… 

 

                                              Ing. Dušan Šimanský                                               ........vlastnou rukou........… 

 

 

                                                                                                                                 ........vlastnou rukou........… 

                                                                                                                                           Ing. Ján Hollý 
                                                                                                                                           starosta obce 


