
 Zápisnica a uznesenia 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Liptovské Kľačany  

zo dňa 26.02.2019 

 

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. VZN č.1/2019  Prevádzkový poriadok pohrebiska 

4. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2018. 
5. Zásady odmeňovania zástupcu starostu, poslancov obecného zastupiteľstva a členov orgánov 

zriadených obecným zastupiteľstvom. 
6. Rôzne 

7. Diskusia 

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

Uznesenie č.  1 / 2019 
zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 26.02.2019 

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. Jozef Vozár 
        c) volí 
Návrhovú komisiu v zložení : predseda – Ing.  Ján Vrbenský 
    členovia –  Ing. Dušan Šimanský, Filip Martinka 
       d) 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 

Na poslednom zasadnutí obecného zastupiteľstva neboli v ukladajúcej časti prijaté žiadne uznesenia. 
Obecné zastupiteľstvo vzalo informáciu o plnení uznesenia na vedomie.  

Uznesenie č.  2 / 2019 
zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 26.02.2019 

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 : 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 : VZN č.1/2019  Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Liptovské Kľačany. 
 
Na základe previerky zachovávania zákonnosti  vykonanej okresným prokurátorom dňa 18.11.2018 a 
následného prerokovania protokolu o vykonaní previerky zo dňa 26.11.2018 je potrebné dať do súladu VZN 
č. 4/2012 so zákonom č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov. V prípravnom období 
dostali poslanci návrh na pripomienkovanie. Návrh VZN bol zverejnený na obecnej tabuli i na webovom 
sídle obce dňa 11.02.2019.  Po diskusii a zapracovaní pripomienok dal starosta hlasovať za prijatie VZN. 
 

Uznesenie č.  3 / 2019 
zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 26.02.2019 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 

1. S c h v a ľ u j e  VZN č.1/2019  Prevádzkový poriadok pohrebiska na území 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 4 : Správa o kontrolnej činnosti za rok 2018   

Hlavná kontrolórka obce predložila obecnému zastupiteľstvu Správu hlavného kontrolóra o kontrolnej 
činnosti za rok 2018.  Následne podala vysvetlenie k záverom správy a odporučila zastupiteľstvu, aby vzalo 
správu na vedomie. 

Uznesenie č.  4 / 2019 
zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 26.02.2019 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 

1. B e r i e   n a   v e d o m i e   Správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2018 

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 : Zásady odmeňovania zástupcu starostu, poslancov obecného zastupiteľstva a členov orgánov 
 zriadených obecným zastupiteľstvom. 



Novela zákona č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších prepisov vykonaná zákonom 
č. 70/2018 Z. z. s účinnosťou od 1. 4. 2018 priniesla zásadnú zmenu v odmeňovaní poslancov a členov 
komisií obecného zastupiteľstva – neposlancov. Poskytnutie odmeny poslancovi obecného zastupiteľstva 
podľa zákona nie je povinnosťou, na druhej strane ale býva pravidlom. Odmeňovanie poslancov sa musí 
preto realizovať na základe zásad odmeňovania poslancov, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo (§ 11 ods. 
4 písm. k) zákona o obecnom zriadení. Poslanci obecného zastupiteľstva dostali v prípravnom období na 
pripomienkovanie návrh Zásad odmeňovania zástupcu starostu, poslancov obecného zastupiteľstva a 
členov orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom. Po zapracovaní pripomienok k návrhu dal starosta 
hlasovať za prijatie dokumentu. 

Uznesenie č.  5 / 2019 
zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 26.02.2019 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 

1. S c h v a ľ u j e   Zásady odmeňovania zástupcu starostu, poslancov obecného zastupiteľstva a 
 členov orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.  

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 : Rôzne  

- Dodatok č. 10 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.  6 / 2019 
zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 26.02.2019 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 

1. S c h v a ľ u j e  Dodatok č.10 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.10, 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 : 5 poslanci 
                             ZA: 5,  Ing. M. Devečková, F. Martinka, Ing. D. Šimanský, Ing. J. Vozár, Ing. J. Vrbenský 
                             PROTI: 0                          ZDRŽAL SA: 0 

 
- Písomné Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových 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. 

http://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=26&p=1014310&f=3
http://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=26&p=4803726&f=3
http://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=1898453&f=3
http://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=1898453&f=3


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.  7 / 2019 
zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 26.02.2019 

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 2018. 

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  
 

- Odmena zástupcovi starostu obce 

 Podľa prvej vety § 25 ods. 8 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v súlade s 
Čl.3 ods.2 Zásad odmeňovania zástupcu starostu, poslancov obecného zastupiteľstva a členov orgánov 
zriadených obecným zastupiteľstvom navrhol starosta obce odmenu zástupcovi starostu vo výške 70% 
mesačného platu starostu. Zástupca starostu Ing. Ján Vrbenský zastupoval starostu v plnom rozsahu 
kompetencií počas jeho neprítomnosti v čase od 23.1.2019 do 13.2.2019, preto mu starosta navrhol 
mimoriadnu odmenu v zmysle citovaného paragrafu. 

Uznesenie č.  8 / 2019 
zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 26.02.2019 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 

1. S c h v a ľ u j e  odmenu zástupcovi starostu  podľa § 25 ods.8 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov vo výške 70 % mesačného platu starostu. 

 

2. P o v e r u j e   starostu obce vyplatením odmeny v termíne do 31. marca 2019.  
 

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

- Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie pre rok 2019 
 

Kongregácia Milosrdných sestier sv. Vincenta-Satmárky so sídlom vo Vrícku č. 195, 038 01, ako zriaďovateľ 
Centra voľného času, ktoré je súčasťou Základnej školy sv. Vincenta v Ružomberku požiadala o  poskytnutie 
finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie pre rok 2019. Uvedenú základnú školu navštevuje žiak s 
trvalým pobytom v našej obci.  
 

Uznesenie č.  9 / 2019 
zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 26.02.2019 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 
 

1. S c h v a ľ u j e   poskytnutie finančných prostriedkov pre Centrum voľného času, ktoré je súčasťou 
Základnej školy sv. Vincenta v Ružomberku na rok 2019 vo výške 85 Eur. 

 



2. P o v e r u j e   starostu obce vyplatením finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie v termíne 
do 31. marca 2019. 

 

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  
 
 

- Návrh na uzatvorenie rámcovej zmluvy o coworkingu  
 
V súvislosti s návrhom rámcovej zmluvy o coworkingu, ktorý na Obecný úrad Obce Liptovské Kľačany doručil 
navrhovateľ: Bývalí urbárnici a komposesoráti, vlastníci lesa - pozemkové spoločenstvo Liptovské  Kľačany, so sídlom 
Liptovské Kľačany, IČO: 37 975 161 (zapísané: Okresný úrad v Liptovskom Mikuláši, pozemkový a lesný odbor ,  vložka 
číslo R-0033/505), dňa 22.02.2019, starosta predniesol poslancom obecného zastupiteľstva Obce Liptovské Kľačany 
návrh rámcovej zmluvy o coworkingu, ktorá má byť uzatvorená v súlade s ustanovením § 51 zákona číslo 40/1964 Zb. 
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov medzi Obcou Liptovské Kľačany, ako prenajímateľom 
a navrhovateľom, ako nájomcom: 

 

Uznesenie č.  10 / 2019 
zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 26.02.2019 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 
  

 

1./ S c h v a ľ u j e   uzatvorenie rámcovej zmluvy o coworkingu, podľa predloženého písomného návrhu rámcovej 

zmluvy o coworkingu s nasledovnými podstatnými náležitosťami rámcovej zmluvy o coworkingu:    

 

III. Predmet zmluvy:  

3.1./ Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie „coworkingu“ v kancelárii obecného úradu  nachádzajúcej sa na prízemí 

nehnuteľnosti, ktorá je taxatívne špecifikovaná v článku II ods. 2.2 tejto zmluvy.   

3.2./ Titulom tejto zmluvy sa prenajímateľ zaväzuje poskytnúť nájomcovi „coworking“ v priestore, ktorý je uvedený 

v článku III ods.3.1 tejto zmluvy a nájomca titulom tejto zmluvy „coworking“ v priestore, ktorý je uvedený v článku III 

ods.3.1 tejto zmluvy prijíma.      

 

V. Finančná náhrada:     

5.1./ Zmluvné strany sa dohodli, že prenajímateľovi za poskytnutie coworkingu nájomcovi, patrí od nájomcu finančná 

náhrada, ktorá bola stanovená dohodou zmluvných strán ako paušálna ročná finančná náhrada vo výške 12.-Eur 

/slovom dvanásť eur/ bez DPH. DPH bude účtovaná podľa právneho postavenia prenajímateľa v súlade s platnou 

právnou úpravou Slovenskej republiky.   

 

VI. Doba platnosti zmluvy: 

6.1./  Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluvný vzťah začína plynúť odo dňa 

činnosti tejto zmluvy.   

 

VIII. Práva a povinnosti zmluvných strán:  

8.5./ Zmluvné strany sa v rámci uzatvorenia tohto zmluvného vzťahu dohodli, že nájomca je oprávnený 

v nehnuteľnosti v ktorej sa nachádza predmet tejto zmluvy zriadiť svoje sídlo a toto sídlo dať zapísať do registra 

pozemkových spoločenstiev v súlade s ustanoveniami zákona o pozemkových spoločenstvách.    

    

 

 



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

uzatvorenia rámcovej zmluvy o coworkingu, aby s výborom prenajímateľa, podľa doručeného písomného 

návrhu rámcovej zmluvy o coworkingu, zabezpečil spracovanie finálnej verzie rámcovej zmluvy o 

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

Ad 7 : Diskusia 

- Informácia o zámere výstavby obytnej zóny na parcele KN-C č. 639/1 a KN-C č. 640/1-3 . 

- Informácia o príprava podkladov na stavebné úpravy miestnych komunikácií v obci a podaní žiadosti o 
príspevok z Mimoriadneho fondu Lesov SR na opravu ciest. 

- Informácia o opätovnom vyhlásení výzvy na výstavbu detských ihrísk a podaní žiadosti o NFP na jeho 
výstavbu. 

- Informácia od JUDr. Hricka o prebiehajúcich konaniach. 

- Informácia o exekučnom konaní so spoločnosťou FRANEX, s.r.o. Žilina. 

- Príprava karnevalu, fašiangovej bursy a stolnotenisového turnaja dospelých, 

 
Ad 8 : Záver  

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

 

 

Zapísala: Ing. Dagmar Chvojková                                                                       ....................v..r....................… 

 

V Liptovských Kľačanoch 26.2.2019 

 

Overovatelia zápisnice:  Ing. Miriam Devečková                                             ...................v..r....................… 

 

                                            Ing. Jozef Vozár                                                          ....................v..r...................... 

 

 

                                                                                                                ...........v..r..................... 

                                                                                                                     Ing. Ján Hollý 
                                                                                                                     starosta obce 


