
 Zápisnica a uznesenia 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Liptovské Kľačany  

zo dňa 29.09.2022 

 

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. Správa audítora za rok 2021 
4. Rozpočtové opatrenia 
5. Program hosp. rozvoja a soc. rozvoja obce Lipt. Kľačany na roky 2022-2028 - aktualizácia 
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. Jozef Vozár, Ing. Ján Vrbenský   
Do návrhovej komisie boli navrhnutí : predseda – Ing. Miriam Devečková  
        členovia –  Filip Martinka, Ing. Dušan Šimanský 
 
Starosta obce predniesol návrh  programu  a dal zaň hlasovať. 

Uznesenie č.  31 / 2022 
zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 29.09.2022 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 

        1. konštatuje 
že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné, prítomní podľa prezenčnej listiny 
        2. berie na vedomie 
zapisovateľa Ing. Dagmar Chvojkovú 
overovateľov zápisnice : Ing. Jozef Vozár, Ing. Ján Vrbenský   
        3. volí 
Návrhovú komisiu v zložení : predseda – Ing. Miriam Devečková  
                            členovia –  Filip Martinka, 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. 28.2 /2022 zo dňa 30.06.2022 bol podpísaný a zverejnený 
Dodatok č.14 k Zmluve o dielo so spoločnosťou OZO, a.s., Liptovský Mikuláš. 

V nadväznosti na schválenie uznesenia č. 29.2 /2022 zo dňa 30.06.202 bola podpísaná a zverejnená 
Darovacia zmluva č. ZML -363/2021-230 so Štatistickým úradom Slovenskej republiky. 

V nadväznosti na schválenie uznesenia č. 30.2 /2022 zo dňa 30.06.202 bolo spoločnosti Vily Kľačany, s.r.o, 
Bratislavská cesta 45, 917 01 Trnava zaslané súhlasné stanovisko ku kolaudácii stavby. 

Obecné zastupiteľstvo vzalo informáciu o plnení uznesenia na vedomie.  

Uznesenie č.  32 / 2022 
zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 29.09.2022 

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 :  Správa audítora za rok 2021 
 
Správu nezávislého audítora z overenia individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy obce Liptovské 
Kľačany za rok 2021 predniesol starosta obce s nasledovným záverom audítora : 
„Na základe overenia dodržiavania povinnosti podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, 
platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujem, že obec Liptovské Kľačany 
konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách“. Obecné zastupiteľstvo vzalo túto správu 
na vedomie. 

Uznesenie č.  33 / 2022 
zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 29.09.2022 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 

1.  B e r i e   n a   v e d o m i e  správu audítora za rok 2021 

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 4 : Rozpočtové opatrenia. 

Starosta obce predniesol OZ informáciu o potrebe prijatia rozpočtového opatrenia  č.3/2022, ktoré súvisí s 
prečerpaním položiek rozpočtu. Jedná sa o prečerpanie položiek na kultúrne a spoločenské podujatia 
a navýšenie položiek príjmu z podielových daní. 

Uznesenie č.  34 / 2022 
zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 29.09.2022 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 

1.  S c h v a ľ u j e      rozpočtové opatrenie  č. 3 /2022 podľa prílohy 
 



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 : Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Liptovské Kľačany na roky 2022-2028 – 
schválenie aktualizácie. 
 
Starosta obce informoval poslancov o potrebe aktualizácie strategického dokumentu Program 
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Liptovské Kľačany. Pôvodný dokument PHSR bol platný na 
roky 2016-2022.  Tento dokument je základným dokumentom pre riadenie samosprávy a je výsledkom 
strategického plánovania. Zároveň je prostriedkom na napĺňanie vízie ďalšieho smerovania obce. 
Aktualizácia programu bola realizovaná so spoločnosťou BROS Computing, s.r.o., Zádubie č. 169, 010 03 
Žilina, v dohodnutej cene 180 Eur. Poslanci dostali dokument na preštudovanie v prípravnom období. Po 
diskusii k tomuto bodu programu predložil  starosta dokument na schválenie. 

Uznesenie č.  35 / 2022 
zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 29.9.2022 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 

S c h v a ľ u j e  : 

1.) Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Liptovské Kľačany na roky 2022-2028. 

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 : Rôzne 
 
- Zmluva o poskytovaní služieb technika požiarnej ochrany 

Starosta obce informoval zastupiteľstvo o návrhu Zmluvy o poskytovaní služieb technika požiarnej ochrany, 

ktorý doručil obci Ing. Vratislav Bargár, Diviaky – Červenej armády 951/5, 039 01 Turčianske Teplice, IČO : 

46902015. Predmetom zmluvy je zabezpečenie poradenstva a odbornej pomoci v oblasti požiarnej ochrany 

v rozsahu zákona NR SR č. 314/201 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.  

Uznesenie č. 36 / 2022 

zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 29.09.2022 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 

1. S c h v a ľ u j e   Zmluvu o poskytovaní služieb technika požiarnej ochrany s Ing. Vratislavom Bargárom, 

Diviaky – Červenej armády 951/5, 039 01 Turčianske Teplice, IČO : 46902015 

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

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  



-Žiadosť vlastníkov nehnuteľností zapísaných na LV č.914  LV č.915 nachádzajúcich sa na parcelách KN-C č. 
36/13- 36/56 v k.ú. obce Liptovské Kľačany o vyjadrenie k stavebnému zámeru na predmetných 
pozemkoch. 
     
Žiadatelia Anton Chmelický, Peter Chmelický, Helena Hazuchová, Anna Haragová, Vladimír Urban a Emília 

Pethová, sa obrátili na obec so žiadosťou o vyjadrenie k stavebnému zámeru – možnosti výstavby rodinných 

domov na pozemkoch KN-C č. 36/13- 36/56 nachádzajúcich sa v kat. území obce Liptovské Kľačany, podľa 

priloženej urbanistickej štúdie. Po diskusii k tomuto bodu programu predložil zastupiteľstvu starosta obce 

žiadosť na schválenie s tým, že v projektovej dokumentácii pre stavebné konanie bude definovaná 

maximálna zastavanosť pozemku všetkými stavebnými objektami maximálne 30%. Zároveň dal žiadateľom 

na vedomie, že súhlas na napojenie predmetných pozemkov na obecnú komunikáciu obec udelí len za 

predpokladu, že táto bude spĺňať parametre v zmysle platných noriem.  

Uznesenie č. 37 / 2022 

zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 29.09.2022 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 

1. S c h v a ľ u j e   žiadosť vlastníkov nehnuteľností zapísaných na LV č.914  LV č.915 nachádzajúcich sa na 
parcelách KN-C č. 36/13- 36/56 v k.ú. obce Liptovské Kľačany o vyjadrenie k stavebnému zámeru na 
predmetných v kat. území obce Lipovské Kľačany s týmito podmienkami : 
- celková zastavanosť územia nepresiahne 30 % 
- minimálny podiel zelene bude 60% 
- projektová dokumentácia k stavebnému konaniu  bude obsahovať aj s verejné osvetlenie danej lokality 
- obec bude trvať na vybudovaní prístupovej komunikácie od cesty III/2326 v zmysle cestného zákona, 
v šírke minimálne 6m 
 
2. P o v e r u j e  starostu obce, ako najvyšší výkonný orgán obce, aby v nadväznosti na schválenie žiadosti 

vydal žiadateľom písomné vyjadrenie k ich žiadosti. 

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 sa v roku 2022  podieľal na získaní 

mimorozpočtových príjmov pre obec,  zastupoval starostu obce počas jeho neprítomnosti počas dovolenky, 

a výraznou mierou sa podieľal na realizácii projektu „Multifunkčného ihriska“, preto mu starosta navrhol 

mimoriadnu odmenu v zmysle citovaného paragrafu. 

Uznesenie č. 38 / 2022 

zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 29.09.2022 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 



1. S c h v a ľ u j e  odmenu zástupcovi starostu obce  podľa § 25 ods.8 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov vo výške 70 % mesačného platu starostu.  

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    

 

- Odmeny poslancom obecného zastupiteľstva a hlavnej kontrolórke obce 

Na základe aktívneho prístupu poslancov k plneniu povinností  v súlade s článkom 6 Zásad odmeňovania 

zástupcu starostu, poslancov obecného zastupiteľstva a členov orgánov zriadených obecným 

zastupiteľstvom starosta obce navrhol vyplatenie odmeny poslancom obecného zastupiteľstva.   

Na základe  výkonu funkcie hlavnej kontrolórky obce nad rámec jej povinností za obdobie posledných 12 

mesiacov  v súlade s § 18c zákona č.369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta 

obce navrhol vyplatenie odmeny hlavnej kontrolórke obce. 

Uznesenie č. 39 / 2022 

zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 29.09.2022 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 

1.  S c h v a ľ u j e  vyplatenie odmeny poslancom obecného zastupiteľstva Ing. Miriam Devečkovej, 

Filipovi Martinkovi, Ing. Dušanovi Šimanskému, Ing. Jozefovi Vozárovi vo výške päťnásobku odmeny za 

účasť na rokovaní. 

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 

2. S c h v a ľ u j e  vyplatenie odmeny hlavnej kontrolórke obce vo výške 8,333 % mesačného platu za 

obdobie posledných 12 mesiacov. 

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 

- Zvýšenie mzdy starostovi obce 

Poslanci obecného zastupiteľstva navrhli zvýšenie mzdy starostovi obce . 

Uznesenie č. 40 / 2022 

zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 29.09.2022 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 

1. S c h v a ľ u j e  zvýšenie mzdy starostovi obce na obdobie dvoch mesiacov (september, október) o 50 % 

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 



 
- Informácia o zámere aktualizácie webovej stránky obce 

- Informácia o stave prebiehajúcich a plánovaných investičných projektov v obci     (Dom smútku, 

Prístupová cesta k ihrisku, Rekonštrukcia javiska) 

 

Ad 7 : Diskusia 

 

Ad 8 : 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  29.09.2022 

Overovatelia zápisnice:  Ing. Jozef Vozár                      .......vlastnou  rukou.........… 

 

                                              Ing. Ján Vrbenský,                         .......vlastnou  rukou.........…      

                                                                                   

 

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

                                                                                                                                            Ing. Ján Hollý 
                                                                                                                                            starosta obce 

 

 


