Zápisnica
z 4. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Veľkom Klíži,
ktoré sa konalo dňa 26. septembra 2011
Prítomní poslanci: podľa prezenčnej listiny, 7 prítomných poslancov,
Ostatní prítomní: Marta Najmanová, pracovníčka obecného úradu, Ing. Jana Geletová, hlavná
kontrolórka obce
Hostia: podľa prezenčnej listiny

Program:
1. Zahájenie
2. Kontrola uznesení – určenie overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľky,
určenie návrhovej komisie
3. Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti
4. Informácia o plnení rozpočtu obce za I. polrok 2011
5. Rôzne
6 . Diskusia
7. Návrh na uznesenie
8. Záver

K bodu 1:
Zahájenie
Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Jozef Bielich, ktorý privítal všetkých prítomných
poslancov obecného zastupiteľstva, hlavnú kontrolórku obce a prítomných hostí. Starosta
obce oboznámil s programom zasadnutia. Vyzval prítomných poslancov o doplnenie bodov
do programu zasadnutia obecného zastupiteľstva. K navrhnutým bodom programu neboli
podané žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy a dal za predložený návrh programu
hlasovať. Konštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Hlasovanie:
Za: 7 prítomných poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 2:
Kontrola uznesení, určenie overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľky, určenie
navrhovateľov zápisnice
Starosta obce konštatoval, že zápisnica z 3. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
bola overená bez pripomienok, uznesením neboli obecnému úradu uložené žiadne úlohy.
Za overovateľov zápisnice z o 4. riadneho zasadnutia OcZ určil poslancov Máriu Šusterovú a
Rastislava Belianskeho. Za členov návrhovej komisie poslancov obecného zastupiteľstva Ing.
Františka Macúcha a Miloša Marku. Za zapisovateľku zápisnice z rokovania obecného
zastupiteľstva starosta určil Martu Najmanovú. K uvedeným návrhom nemali poslanci
pripomienky a návrh hlasovaním všetci prítomní poslanci schválili.
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Hlasovanie:
Za: 7 prítomných poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 3:
Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti
Starosta obce dal slovo hlavnej kontrolórke obce Ing. Geletovej, ktorá prítomných oboznámila
so správou:
- č.5/2011 o vykonaní následnej finančnej kontroly stavu pokladne,
- č.6/2011 o vykonaní následnej finančnej kontrole o príjmoch a výdavkoch obce Veľký
Klíž od januára 2011 v náväznosti na rozpočet obce,
- č.7/2011 o vykonaní následnej finančnej kontrole finančných prostriedkov
vynaložených na rozšírenie majetku obce – investície obce za I. polrok 2011.
Hlavná kontrolórka obce na základe vysokého čerpania finančných prostriedkov vybraných
položiek rozpočtu a hlavne v ZŠ odporučila vypracovať podrobný rozbor príjmov a výdavkov
a prijať rozpočtové opatrenia na zníženie ich čerpania.
Starosta obce poďakoval za predložené správy hlavnej kontrolórke obce a uviedol, že jej
odporučenia berie na vedomie a obecné zastupiteľstvo sa tým bude zaoberať.
(správy č.5,6,7/2011 sú prílohou zápisnice)
K bodu 4:
Informácia o plnení rozpočtu obce za I. polrok 2011
V tomto bode programu starosta obce podal podrobnejšiu informáciu o plnení rozpočtu obce
Veľký Klíž za I. polrok 2011 podľa jednotlivých kapitol a podkapitol rozpočtu. ( materiál
o plnení rozpočtu je prílohou zápisnice).
K bodu 5:
Rôzne
V bode rôzne starosta obce informoval o:
1. dotaze občanov časti Klížskeho Hradišťa o vysadených lipách na miestnom cintoríne,
- táto otázka je stále aktuálna, je potrebné uskutočniť stretnutie občanov, ktorí majú
svoje pomníky pozostalých umiestnené v miestach, kde môžu lipy znečisťovať
a poškodzovať ich majetok a nájsť vhodné riešenie, ako tomu zabrániť,
2. v DS v časti Klížske Hradište vypovedala ozvučovacia technika,
- zisťujeme predajcov a ceny na zakúpenie nového ozvučovacieho systému,
3. Vodovod Veľký Klíž – prepojenie vodovodu“ v kat. úz. Klíž „Lúky- Chrenko“
- bolo už jednanie, kde pracovníci Vodohospodárskych stavieb stanovili, že po zbere
úrody občanov prídu a vytýčia presne trasu prepojenia vodovodu,
4. prístavbe obecného úradu a kultúrneho domu,
- obidve investičné akcie sú podľa schváleného rozpočtu dokončené, je podaný návrh na
kolaudáciu, ak všetko dobre dopadne potom môžeme podať žiadosť o vrátenie investícií
vynaložených na uvedené stavby,
5. žiadosti o poskytnutí informácií od občana Romana Bielicha ohľadom predloženia
- nákladových faktúr o nakladaní s verejnými finančnými prostriedkami obce na
akcie:
- tri obecné studne,
- lavičky, okrasné dreviny, okrasné kamene,
- štartovacia rampa, motokros,
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- výmena okien Základná škola,
- rekonštrukcia malej sály KD,
- chodníky cintorín Veľký Klíž,
- uloženie elektrického kábla na Lúkach,
- zakúpenie sietí a brán pre viacúčelové ihrisko.
- Záverečný účet obce za rok 2010 – príjmy a výdaje.
Na základe požadovaných informácií boli menovanému údaje sprístupnené.
6. doručení žiadosti od Ing. Antona Stanku ohľadom „Uverejnenie odpovede ako reakciu na
článok v Novom Cluse č.6/2011 „Záverečný účet 2007-2010“ a súvisiacich článkov
Nového Clusu č. 11/2010 „“Z predstavovania kandidátov na post starostu“
Dňa 05.09.2011 bolo menovanému zaslaná odpoveď v ktorej okrem iného bolo povedané, že
obecné noviny Nový Clus majú byť informačnými novinami hlavne pre občanov Veľkého
Klíža ohľadom kultúrnych aktivít a dianí v obci a takýmito do nasledujúceho obdobia aj budú.
Po podaných informáciách starosta obce vyzval poslancov na doplnenie do bodu rôzne.
Z prítomných poslancov reagovala Ing. Poliačiková a uviedla, že občania môžu svoje články
uverejniť na web stránke obce, pretože uverejňovať dlhosiahle články v obecných novinách
nie je žiaduce.
K bodu 6:
Diskusia
Starosta obce otvoril diskusiu.
Do diskusie sa prihlásili:
Milan Hudok , Jozef Pauček,
Rastislav Beliansky – poslanec obecného zastupiteľstva:
reagovali na informáciu podanú starostom obce ohľadom sprístupnenia informácií občanom
podľa zákona č.211/2000 Z.z., v tom zmysle, aby sa len nekritizovalo, a nevyvolávali sa rôzne
dohady a predišlo sa nedorozumeniam, ale aby sa obci pomohlo nielen pri skrášľovaní obce,
ale aj hľadaní sponzorov a financií pre uskutočňovanie kultúrnych akcií ako bolo npr. „Dni
obce – stretnutie rodákov“.
Menovaní upozornili na skutočnosť, že občania spaľujú rôzny odpad vo svojich záhradách
a v obci sa šíri dym a zápach.
Starosta obce uviedol, že už v minulosti boli občania upozorňovaní na túto skutočnosť, ale
i napriek tomu zákaz spaľovania odpadov nedodržujú. Opätovne upozorníme občanov na
porušovanie zákonnosti.
Ing. Poliačiková - poslankyňa obecného zastupiteľstva:
reagovala na informáciu o spaľovaní odpadov zo záhrad a pripomenula, že v minulosti už na
túto skutočnosť poukázal jej manžel a na uvedenú skutočnosť upozornil obecný úrad.
Ing. Zuzana Holáková:
sa informovala, či dotyční, ktorí o sprístupnenie informácii podľa zákona žiadali, uhradili aj
poplatok za materiálové náklady spojené s poskytnutím informácií.
Starosta uviedol, že do dnešného dňa bol poplatok uhradený len od jedného žiadateľa.
Ďalej sa informovala, či výdavky na školenie pracovníkov boli len 5 EUR a žiadala vysvetliť,
čo je „Bioplant“ a v akom štádiu je kuchynka v prístavbe obecného úradu, čo následne
starosta obce objasnil, že ide o projekt, prostredníctvom ktorého dostávame dotáciu formou
dodávky ovocia do MŠ. Kuchynka v prístavbe obecného úradu je už vyhotovená, len ju bude
potrebné zariadiť.
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Milan Hudok:
žiadal objasniť čo je chránené pracovisko.
Starosta obce upresnil, že v chránenom pracovisku je zaradená p. Paulína Turčeková a na
výdavky chráneného pracoviska sa dostáva dotácia z ÚPSVaR Partizánske.
Dušan Mokrý:
žiadal informáciu, či sa budú budovať ulice v miestach, kde majú občania pozemky a chcú
začať s IBV a tiež v mieste, kde je vlastníkom pozemku aj menovaný.
Tomáš Beliansky – poslanec obecného zastupiteľstva:
reagoval na dotaz D. Mokrého a vysvetlil, že v súčasnosti na budovanie ulíc obec peniaze
nemá, ale v mieste, kde má dotyčný pozemok má tri prístupové cesty a so stavebným
povolením mať problémy nebude.
Zaujal stanovisko aj k informácii „Vodovod Veľký Klíž – prepojenie vodovodu“ v kat. úz.
Klíž „Lúky- Chrenko“, že táto akcia nebude obec stáť žiadne finančné prostriedky, pretože je
to záležitosť Vodohospodárskych stavieb, a zokruhovanie vodovodu pôjde cez pozemky
Slovenského pozemkového fondu.
Ing. František Macúch - poslanec obecného zastupiteľstva:
objasnil, že predmetná cesta sa riešila už aj v minulosti a je potrebné zvolať majiteľov
nehnuteľností, aby sa veci vyriešili, pretože IBV v obci nebola riešená roky, ale problém
bude s inžinierskymi sieťami, kde sa musí zainteresovať aj obec.
Anton Bielich:
žiadal informáciu, koľko finančných prostriedkov bolo poskytnutých Jednote dôchodcov
Slovenska Vo Veľkom Klíži z rozpočtu obce v roku 2011.
Starosta obce uviedol, že doteraz si JDS z dotácie čerpala 50,13 Eur.
Jozef Pauček:
informoval sa, či by bolo možné zmeniť umiestnenie plynovej prípojky pred obecným
úradom, taktiež poznamenal, že by bolo vhodné urobiť prístup z hlavnej cesty k pamätníku
padlých a podľa možností vyčleniť určité finančné prostriedky na nákup drevín. Okrem iného
uviedol, že na hlavnej ceste pred niektorými domami sústavne parkujú občania svoje
motorové vozidlá a tým bránia vo výhľade ostatným motorovým vozidlám ktoré jazdia po
verejnej komunikácii. Taktiež by bolo v obci potrebné označiť dopravnými značkami
križovatky, prechody pre chodcov pri autobusových zastávkach.
Starosta obce sa vyjadril, že obecný úrad upozorní občanov, ktorí parkujú svoje motorové
vozidlá pred domom na hlavnej ceste a vo veci označenia dopravnými značkami niektoré
miesta v obci požiada o spoluprácu dopravný inšpektorát.
Milan Hudok:
upozornil, že verejné osvetlenie sa neskoro zapína, je treba prestaviť čas.
Ing. Macúch - poslanec obecného zastupiteľstva:
podotkol, že na verejnom osvetlení sa musí šetriť z dôvodu financií a ešte reagoval na tému
spaľovania odpadov, a uviedol, že podľa zákona mala mať každá obec do roku 2010
kompostáreň, ale zo strany štátu to bolo zrušené, preto je obec povinná toto riešiť v rámci
svojich možností, ale všetko stojí na financiách.
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Jozef Pauček, Ing. Zuzana Holáková:
podotkli, že by bolo potrebné zachytávať vodu z polí v čase veľkých dažďov z dôvodu záplav
a zabezpečením zdrží či už v lesoch alebo na poliach, pretože pôda je slabo prekyprená a voda
nestačí siakať. Taktiež treba na túto skutočnosť upozorniť Agro Coop Klátová Nová Ves a aj
Lesy Slovenskej republiky.
Tomáš Beliansky - poslanec obecného zastupiteľstva:
uviedol, že predmetná vec bola už v jednaní s Agro Coop Klátová Nová Ves.
Milan Hudok:
upozornil, aby stavebná komisia riešila skládky stavebných materiálov a uskladňovanie dreva
na verejných priestranstvách a k uvedenej problematike zaujala stanovisko.
Ing. Macúch - poslanec obecného zastupiteľstva:
zdôraznil, že okienko „Články a postrehy občanov“ na web stránke obce neslúži na
zverejňovanie osočovania a hlúpostí a je potrebné zvážiť, či túto rubriku ponechať alebo
zrušiť.
Starosta uviedol, že správca web stránky obce Veľký Klíž je informovaný z akých e-mail
adries môže materiály zverejniť. Ide o e-mail adresy, ktoré má obec Veľký Klíž.
Imrich Varga:
požiadal obecné zastupiteľstvo o uvoľnenie financií z dotácie OŠK FO Veľký Klíž pre
potreby klubu.
Starosta uviedol, že dotácia bola schválená a s jej vyplatením sa počíta.
Ing. Tatiana Sasková:
informovala sa, či skládka v „Doline“ , kde malo byť multifunkčné ihrisko bude do konca
tohto roka zrovnaná a či by bolo možné zo strany obce umiestniť tabuľu zákazu sypania
stavebného odpadu na predmetné miesto.
Ing. František Macúch - poslanec obecného zastupiteľstva:
reagoval na dotaz Ing. Saskovej a uviedol, že skládka sa robila ako podkladový materiál pre
ihrisko, aby sa nemusela robiť veľká navážka štrku a uviedol, že na ihrisko bola získaná aj
dotácia, za ktorú boli zakúpené bránky a siete a tento materiál je uložený v obecnej budove.
Rastislav Beliansky - poslanec obecného zastupiteľstva:
uviedol, že predmetnými informáciami zo strany občanov sa obecné zastupiteľstvo zaoberá aj
na svojich pracovných stretnutiach a podotkol, že neustále pretrváva problém poškodzovania
obecného majetku, či ide o lavičky, smetné koše, poškodzovanie výsadby v obci a pod.,
a bolo by vhodné aj v obecných novinách na túto skutočnosť upozorniť.
Milan Hudok, Rudolf Mihaleje, Jozef Pauček, Michal Stanko,
Helena Spišiaková, Ing. František Macúch, Tomáš Beliansky - poslanci obecného
zastupiteľstva:
menovaní reagovali na podnet poslanca Rastislava Belianskeho vo veci poškodzovania
obecného majetku a uviedli, že by bolo potrebné podchytiť mládež v rôznych záujmových
krúžkoch. Poslankyňa obecného zastupiteľstva Helena Spišiaková, uviedla, že jej zať by
pomohol so záujmovými aktivitami mládeže (npr. stolnotenisový krúžok). Bolo by vhodné
sprístupniť priestory kultúrneho domu pre záujmové aktivity mladých s tým, že niekto bude
mať za aktivity zodpovednosť.
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Vo veci poškodzovania obecného majetku je potrebné, aby komisia pre ochranu verejného
poriadku skutočnosti riešila a poškodené veci dala vinníkom k náhrade.
Adriana Fábryová:
reagovala na schválenie záverečného účtu obce Veľký Klíž za rok 2010, ktorý bol schválený
s výhradami na 3. riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Uvádza, že záverečný účet
obce bol schválený s výhradami, ktoré predložila predsedníčka ekonomickej komisie Ing.
Poliačiková a schválené výhrady sa dotýkajú jej osoby, že sú to veci nepravdivé, sú to
výhrady s ktorými nemôže súhlasiť. Uviedla, že pri tvorbe záverečného účtu obce sa riadila
podľa zákona, radami audítora a hlavnej kontrolórky obce (vyjadrenie predsedníčky
ekonomickej komisie k záverečnému účtu za rok 2010 je prílohou zápisnice z 3. riadneho
zasadnutia OZ).
Ing. Lýdia Poliačiková – poslankyňa obecného zastupiteľstva, predsedníčka ekonomickej
komisie:
zaujala stanovisko k reakcii A. Fábryovej k záverečnému účtu obce za rok 2010 s tým, že
v stanovenej lehote 5 dní pred zasadnutím obecného zastupiteľstva predložila vyjadrenie, o
ktorom hovorí, že vyjadria len svoj názor a voči ktorému neboli vznesené žiadne námietky ani
pripomienky.
Ing. Jana Geletová, hlavná kontrolórka obce:
reagovala, že trvá na tom, že záverečný účet obce Veľký Klíž za rok 2010 po analýze
a dôslednom preštudovaní predloženého „Návrhu záverečného účtu obce Veľký Klíž za rok
2010“ bol vypracovaný podľa zákonných noriem. Vo svojom stanovisku, ktoré k schváleniu
záverečného účtu obce Veľký Klíž za rok 2010 predložila, uviedla, že odporúča obecnému
zastupiteľstvu obce Veľký Klíž uzavrieť s výrokom „Celoročné hospodárenie sa schvaľuje
s výhradou“, ktorú uviedla, a je podrobne rozpísaná v odstavci 1, písmeno c, a odporučila
obecnému zastupiteľstvu prijať opatrenie podľa ktorého v budúcnosti bude dodržaný zákon
583/2001 Z.z. §17 ods. 9 (Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Veľký Klíž k záverečnému
účtu obce Veľký Klíž za rok 2010 je prílohou zápisnice č.3 z 3. riadneho zasadnutia OZ).
Ďalej hlavná kontrolórka obce upozornila obecné zastupiteľstvo na dodržiavanie rokovacieho
poriadku, aby sa v budúcnosti predišlo nedorozumeniam.
Ing. František Macúch - poslanec obecného zastupiteľstva:
k uvedenému poznamenal, že niektorým veciam ohľadom záverečného účtu za rok 2010 sa
na pracovnom stretnutí nerozumelo, ale všetko sa to vysvetlilo a podotkol, že do ekonomickej
rubriky nemôže poskytovať informácie pracovníčka obecného úradu, ale starosta obce.
Ing. Lýdia Poliačiková - poslankyňa obecného zastupiteľstva:
dotazovala sa, či má ďalej viesť ekonomickú rubriku v obecných novinách, robí to len kvôli
informovanosti občanov, pretože obec je správca verejných financií.
Milan Hudok:
podotkol, že ekonomická rubrika je pre niektorých občanov zložitá.
Ing. Jana Geletová hlavná kontrolórka obce:
uviedla, že účtovníctvo vo verejnej správe je veľmi zložité a preto ľudia niektorým veciam,
ktoré v ekonomickej rubrike boli uvádzané nerozumejú, preto odporučila viesť rubriku v inom
štýle a využívať údaje z rozpočtu obce.

6

K bodu 7:
Návrh na uznesenie
Predseda návrhovej komisie Ing. František Macúch predložil návrh na uznesenie zo
4. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 26. septembra 2011 vo Veľkom
Klíži. Poslanci nemali k predloženému návrhu žiadne pripomienky ani pozmeňovacie návrhy..
Následne starosta obce dal za návrh na uznesenie zo 4. riadneho zasadnutia obecného
zastupiteľstva hlasovať.
Hlasovanie:
Za: 7 prítomných poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 8:
Záver
V závere starosta obce poďakoval všetkým prítomným poslancom a ostatným
zúčastneným za ich aktívny prístup k rokovaniu a 4. riadne zasadnutie obecného
zastupiteľstva ukončil.
Vo Veľkom Klíži, dňa 28.09.2011
Zapísala: Marta Najmanová

Jozef B i e l i ch
starosta obce

Overovatelia zápisnice:

...............................................
Mária Šusterová

.................................................
Rastislav Beliansky

Vyvesené:
Zvesené:
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