
 Zápisnica a uznesenia 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Liptovské Kľačany  

zo dňa 4.9.2018 

 

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. Schválenie VZN 1/2018 o  podmienkach držania psov na území obce Liptovské Kľačany. 
4. Schválenie Štatútu obce Liptovské Kľačany. 
5. Požiarny poriadok obce Liptovské Kľačany 
6. Stavebné úpravy miestnych komunikácií 

7. Rozpočtové opatrenie 

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 –   Ing. Jozef Vozár  
        členovia –   Peter Hollý, Ing. Ján Vrbenský 
Starosta obce predniesol návrh  programu. Poslancom predložil návrh na rozšírenie bodu 6.programu o text 
a spevnené plochy pod kontajnery na separovaný zber. Následne dal hlasovať za jeho schválenie. 

Uznesenie č.  28 / 2018 
zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 4.9.2018 

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 – Ing. Jozef Vozár 
 členovia –   Peter Hollý, Ing. Ján Vrbenský 
 d) schvaľuje  
 program zasadnutia OZ nasledovne : 

 



Program : 

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
Voľba návrhovej komisie 
Schválenie programu zasadnutia 
2. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ 
3. Schválenie VZN 1/2018 o  podmienkach držania psov na území obce Liptovské Kľačany 
4. Schválenie Štatútu obce Liptovské Kľačany 
5. Požiarny poriadok obce Liptovské Kľačany 
6. Stavebné úpravy miestnych komunikácií a spevnené plochy pod kontajnery na separovaný zber 

7. Rozpočtové opatrenie 

8. Rôzne 
9. Diskusia 
10. Záver 
 

HLASOVANIE: Celkový počet : 5 poslancov. Prítomní : 5 poslanci 
                          ZA: 5, Ing. Vrbenský, Ing. Šimanský,  Ing. Devečková, Peter Hollý, Ing. Jozef Vozár 
                          PROTI: 0                          ZDRŽAL SA: 0 

 

Ad 2: Kontrola plnenia uznesení 

Všetky uznesenia z posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva boli splnené. 

Obecné zastupiteľstvo vzalo informáciu o plnení uznesenia na vedomie.  

Uznesenie č. 29 / 2018 
zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 4.9.2018 

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. Vrbenský, Ing. Šimanský, Ing. Devečková, Peter Hollý, Ing. Jozef Vozár 
                          PROTI: 0                          ZDRŽAL SA: 0 

 
 
 Ad 3 : Schválenie VZN 1/2018 o  podmienkach držania psov na území obce Liptovské Kľačany.  

 
V súvislosti s protestom prokurátora, ktorý bol doručený na obecný úrad v Liptovských Kľačanoch po 
kontrole  prokurátora vyplynula obci povinnosť nahradiť doteraz platné VZN č 1/2011 ktorým sa upravujú 
podmienky držania psov novým VZN, ktoré bude v súlade s novým zákonom č.355/2016 Z.z. o držaní psov a 
v súlade so zákonom č. 447/2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ZŤP v znení neskorších 
predpisov. Starosta obce predložil zastupiteľstvu nový návrh VZN o  podmienkach držania psov na území 
obce Liptovské Kľačany a  po diskusii dal hlasovať za schválenie VZN.. 

Uznesenie č.  30 / 2018 
zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 4.9.2018 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 

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



HLASOVANIE: Celkový počet : 5 poslancov. Prítomní : 5 poslanci 
                          ZA: 5, Ing. Vrbenský, Ing. Šimanský,  Ing. Devečková, Peter Hollý, Ing. Jozef Vozár 
                          PROTI: 0                          ZDRŽAL SA: 0 
    

Ad 4:  Schválenie Štatútu obce Liptovské Kľačany. 

V súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č.70/2018 Z.z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 369/1990 Z.z.  o 
obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov vyplýva obci povinnosť aktualizácie niektorých interných 
dokumentov obce. Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu aktualizovaný návrh, ktorý vychádza z 
nového znenia zákona. Po diskusii a vysvetlení zmien  dal hlasovať za schválenie návrhu. 

Uznesenie č.  31 / 2018 
zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 4.9.2018 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 

1. S c h v a ľ u j e    Štatút obce Liptovské Kľačany. 

HLASOVANIE: Celkový počet : 5 poslancov. Prítomní : 5 poslanci 
                          ZA: 5, Ing. Vrbenský, Ing. Šimanský,  Ing. Devečková, Peter Hollý, Ing. Jozef Vozár 
                          PROTI: 0                          ZDRŽAL SA: 0 

 

Ad 5 : Požiarny poriadok obce Liptovské Kľačany 

Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh Požiarneho poriadku obce Liptovské Kľačany. Obec 
je povinná v zmysle ustanovenia §6 ods. 1 a §11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením §15 ods. 1 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov prijať takýto dokument, 
aby mohla vykonávať kontrolu a tak zabezpečiť ochranu osôb, majetku a životného prostredia v obci. Po 
diskusii  dal hlasovať za schválenie návrhu. 

Uznesenie č.  32 / 2018 
zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 4.9.2018 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 

1. S c h v a ľ u j e    Požiarny poriadok obce Liptovské Kľačany. 

HLASOVANIE: Celkový počet : 5 poslancov. Prítomní : 5 poslanci 
                          ZA: 5, Ing. Vrbenský, Ing. Šimanský,  Ing. Devečková, Peter Hollý, Ing. Jozef Vozár 
                          PROTI: 0                          ZDRŽAL SA: 0 

 

Ad 6 : Stavebné úpravy miestnych komunikácií a spevnené plochy pod kontajnery na separovaný zber 

- Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o vypracovaní projektu „Stavebné úpravy miestnych 
komunikácií“. Cieľom projektu je pokračovať v úprave miestnych komunikácií v tých častiach, kde si to 
situácia najviac vyžaduje. Jedná sa o úseky ciest, kde nie je plánovaná pokládka kanalizačného potrubia (pri 
cintoríne, Chmelický, Krivý kút, budova požiarnej zbrojnice). V  mesiaci september bude vykonané verejné 
obstarávanie a realizácia  bude ukončená v mesiaci október 2018. Predpokladaná hodnota zákazky cca 
20000 Eur bude hradená z obecného rozpočtu a z Mimoriadneho fondu Lesov SR. 
 

Uznesenie č.  33 / 2018 
zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 4.9.2018 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 



1. S c h v a ľ u j e    realizáciu projektu „Stavebné úpravy miestnych komunikácií v obci Liptovské Kľačany“ 

2. S c h v a ľ u j e   použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 17 000 na realizáciu projektu   
„Stavebné úpravy miestnych komunikácií v obci Liptovské Kľačany“  

HLASOVANIE:  Celkový počet : 5 poslancov. Prítomní : 5 poslanci 
           ZA: 5, Ing. Vrbenský, Ing. Šimanský,  Ing. Devečková, Peter Hollý, Ing. Jozef Vozár 
                           PROTI: 0             ZDRŽAL SA: 0 

 
- Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o vypracovaní projektu „Spevnené plochy pod kontajnery 
na separovaný zber.“. Cieľom projektu je vybudovať spevnené plochy na stojiskách kontajnerov, aby sa tak 
zabezpečila jednoduchšia manipulácia s kontajnermi a šetrnejšie narábanie s nimi. Z predložených ponúk 
bol vybratý dodávateľ DOPSTAV Pavol Gejdoš, Ľubeľa č.75, IČO : 41736737. Realizácia  bude ukončená v 
mesiaci september 2018. Náklady vo výške 3808,80 Eur budú hradené z obecného rozpočtu. 
 

Uznesenie č.  34 / 2018 
zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 4.9.2018 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 

1. S c h v a ľ u j e    realizáciu projektu „Spevnené plochy pod kontajnery na separovaný zber“ 

2. S c h v a ľ u j e   použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 4 000 Eur na realizáciu projektu 
„Spevnené plochy pod kontajnery na separovaný zber“ 

HLASOVANIE: Celkový počet : 5 poslancov. Prítomní : 5 poslanci 
           ZA: 5, Ing. Vrbenský, Ing. Šimanský,  Ing. Devečková, Peter Hollý, Ing. Jozef Vozár 
                          PROTI: 0             ZDRŽAL SA: 0 

 
 
Ad 7 : Rozpočtové opatrenie 

 
vzhľadom na schválenie realizácie projektu stavebných úprav miestnych komunikácií a projektu spevné 
plochy pod kontajnery na separovaný zber je potrebné schváliť príslušné rozpočtové opatrenie. 
 

Uznesenie č.  35 / 2018 
zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 4.9.2018 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 

1. S c h v a ľ u j e  rozpočtové opatrenie č. 4 - použitie prostriedkov rezervného fondu na realizáciu 
projektov „Stavebné úpravy miestnych komunikácií v obci Liptovské Kľačany“  a „Spevnené plochy pod 
kontajnery na separovaný zber“ 

HLASOVANIE: Celkový počet : 5 poslancov. Prítomní : 5 poslanci 
                          ZA: 5, Ing. Vrbenský, Ing. Šimanský,  Ing. Devečková, Peter Hollý, Ing. Jozef Vozár 
                          PROTI: 0                          ZDRŽAL SA: 0 

 
Ad 8 : Rôzne 

 
- Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o vyriešení sťažnosti obyvateľov bytového domu č.177 v 
súvislosti s nefunkčným prívodným kanalizačným potrubím. Starosta oznámil poslancom, že oprava bola 
vykonaná v stanovenej lehote. Nefunkčnosť potrubia bola spôsobená už pri inštalácii nedodržaním 
technologického postupu tým, že koniec potrubia bol zredukovaný z väčšieho priemeru do menšieho a 
potrubie bolo uložené v protispáde a v spodnej časti poškodené.  Náklady na odstránenie nedostatku budú 
hradené z fondu opráv. 



 
Uznesenie č.  36/ 2018 

zo zasadnutia OZ obce Liptovské Kľačany, zo dňa 4.9.2018 
Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch 

1. B e r i e   n a   v e d o m i e   informáciu o vyriešení sťažnosti obyvateľov bytového domu č. 177 

HLASOVANIE: Celkový počet : 5 poslancov. Prítomní : 5 poslanci 
                          ZA: 5, Ing. Vrbenský, Ing. Šimanský, Ing. Devečková, Peter Hollý, Ing. Jozef Vozár 
                          PROTI: 0                          ZDRŽAL SA: 0 

 
 
- Informácia o vybudovaní spomaľovacích prahov na ceste pri obecných bytových domoch. 
- Informácia o kontrole projektu Revitalizácia cintorína. 
 
 
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                                                                                    ...................v.r................… 

V Liptovských Kľačanoch 4.9.2018 

 

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

 

                                                   Ing. Dušan Šimanský                                                     ....................v.r..................… 

 

 

 

                                                                                                                           ........…..v.r................... 

                                                                                                                                  Ing. Ján Hollý 
                                                                                                                                  starosta obce 


