Zápisnica
z 11. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Veľkom Klíži,
ktoré sa konalo dňa 03.09.2012
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Prítomní poslanci: podľa prezenčnej listiny,
Hostia: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Zahájenie
2. Určenie overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľky, určenie návrhovej komisie
3. Správa o plnení rozpočtu za I. polrok 2012
4. Návrh rozpočtového opatrenia č.1/2012
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. Starosta obce oboznámil s programom zasadnutia obecné
zastupiteľstvo a všetkých prítomných. Vyzval prítomných poslancov, aby sa k predloženému
programu zasadnutia obecného zastupiteľstva vyjadrili. Zo strany poslancov nebol podaný iný
doplňujúci ani pozmeňujúci návrh. Konštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Starosta dal za doplnený návrh do programu zasadnutia obecného zastupiteľstva hlasovať.
Hlasovanie:
Za: 7 poslancov
Ing. L. Poliačiková, H. Spišiaková, M. Šusterová, T. Beliansky, R. Beliansky, M. Marko, Ing.
F.Macúch
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 2:
Určenie overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľky, určenie
zápisnice

navrhovateľov

Za overovateľov zápisnice z 11. riadneho zasadnutia OcZ navrhol poslanca Rastislava
Belianskeho a Miloša Marku. Za členov návrhovej komisie poslankyňu obecného
zastupiteľstva Helenu Spišiakovú a Máriu Šusterovú. Za zapisovateľku zápisnice z rokovania
obecného zastupiteľstva starosta určil Martu Najmanovú, pracovníčku obecného úradu.
Hlasovanie:
Za: 7 prítomných poslancov
Ing. L. Poliačiková, H. Spišiaková, M. Šusterová, T. Beliansky, R. Beliansky, M. Marko,
Ing. F.Macúch
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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K bodu 3:
Správa o plnení rozpočtu za I. polrok 2012
V tomto bode programu starosta obce podal podrobnejšiu informáciu o plnení rozpočtu obce
Veľký Klíž za I. polrok 2012 podľa jednotlivých kapitol a podkapitol rozpočtu (materiál
o plnení rozpočtu za I. polrok 2012 je prílohou zápisnice).
Vyzval prítomných poslancov, aby sa k predloženému materiálu o plnení rozpočtu za I. polrok
2012 vyjadrili.
K plneniu rozpočtu za I. polrok 2012 žiadali vysvetlenie z hľadiska príjmov a výdavkov a
niektorých položiek poslanci: Ing. Poliačiková , H. Spišiaková, M.Šusterová, Ing. Macúch.
Starosta obce a hlavná kontrolórka obce podali k požadovaným otázkam bližšie vysvetlenie.
K bodu 4:
Návrh rozpočtového opatrenia č.1/2012
Starosta obce predložil návrh zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1/2012 v súlade so
zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov. Uviedol, že v priebehu I. polroku 2012 nastali výdavky
a príjmy, ktoré neboli rozpočtované, alebo boli rozpočtované v nižšej alebo vyššej sume
a preto je potrebné v niektorých prípadoch presunúť z položiek z ktorých sa čerpá menej tam,
kde je čerpanie vyššie. Niektoré činnosti si vyžadujú viacej finančných prostriedkov, ako bolo
plánované. Bližšie uviedol o ktoré položky z hľadiska príjmu a výdavkov sa jedná.
Následne starosta obce požiadal prítomných poslancov, aby sa k predloženému návrhu
rozpočtového opatrenia č.1/2012 vyjadrili.
Zo strany poslancov žiadala informáciu Ing. Poliačiková, ohľadom celkového navýšenia
príjmov a výdavkov a to bežných a kapitálových.
Starosta obce podal bližšie vysvetlenie. Hlavná kontrolórka obce pripomenula, že rozpočtové
opatrenia je potrebné robiť aj priebežne.
Keďže z prítomných poslancov už nikto nemal žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy
starosta obce dal za predložený návrh rozpočtového opatrenia č.1/2012 hlasovať
/ materiál rozpočtové opatrenie č.1/2012 je prílohou zápisnice/.
Hlasovanie:
Za: 6 prítomných poslancov
H. Spišiaková, M. Šusterová, T. Beliansky, R. Beliansky, M. Marko, Ing. F.Macúch
Proti: Ing. L. Poliačiková
Zdržal sa: 0
K bodu 5:
Rôzne
V tomto bode programu požiadal starosta obce hlavnú kontrolórku obce, aby podala
informáciu o vykonaných kontrolách v Obci Veľký Klíž.
Hlavná kontrolórka obce podala bližšie informácie o vykonaných kontrolách v obci Veľký
Klíž a to:
1. Dodržiavanie zákona č.283/2002 Z.z. o cestovných náhradách
2. Čerpanie reprezentačného fondu v súlade so schváleným rozpočtom
3. Miestne dane a poplatky za rok 2012 a porovnanie so schváleným rozpočtom
4. Kontrola bezhotovostných finančných operácií v náväznosti na hlavnú knihu
/ materiál je prílohou zápisnice/.
Starosta obce poďakoval hlavnej kontrolórke obce za informácie o vykonaných kontrolách.
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Požiadal poslancov, ak majú k predloženým informáciám otázky alebo pripomienky, aby ich
predložili.
Ing. Poliačiková, uviedla, že z prečítanej správy nie je možné si zapamätať všetky údaje a či
ako predsedníčke ekonomickej komisie jej správy o vykonaných kontrolách nemajú byť
doručené.
Hlavná kontrolórka obce vysvetlila, že správy majú pre obecné zastupiteľstvo informatívny
charakter, správy sú vypracované podrobne v súlade zo zákonom a pre obecné zastupiteľstvo
sú dôležité opatrenia, ktoré boli uložené. Ďalej uviedla, že nie je povinnosťou zverejňovať
správy o vykonaných kontrolách verejnosti a ani správy o vykonaných kontrolách predkladať
predsedníčke ekonomickej komisie.
R. Beliansky, sa informoval koľko máme neplatičov na daniach.
Starosta informoval, že zatiaľ nie sú neplatiči, pretože daň z nehnuteľnosti je možné uhradiť
v priebehu celého kalendárneho roka.
H. Spišiaková, sa informovala, či občanom, ktorí doposiaľ neuhradili poplatky alebo daň
z nehnuteľností boli zaslané upomienky.
Starosta uviedol, že týmto občanom boli upomienky zaslané a boli im doručené aj
rozhodnutia.
Ďalej starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo:
1.o ukončenej oprave strechy na materskej škole a uviedol, že na opravu strechy na materskej
škole boli oslovené tri firmy. Najnižšiu cenu, ktorá sa týkala opravy strechy, osadenia rín
a bleskozvodov ponúkla firma BOREX- Boris Piga Klátová Nová Ves, ktorá aj celú opravu
strechy previedla. Drevo na strechu MŠ poskytla Urbárska spoločnosť Veľký Klíž bez
finančnej náhrady. Na pokrytie strechy bola vybraná škridla BRAMAC. Cena práce za opravu
strechy na MŠ činí 4900,- Eur, celkové finančné náklady na opravu strechy na MŠ činia
11405,53 EUR.
Starosta požiadal poslancov, aby sa k predmetnej veci vyjadrili.
Rastislav Beliansky, uviedol, že oprava strechy na materskej škole sa zvládla veľmi dobre.
2. o žiadosti občana našej obce Miloša Marku o odpredaj motorového vozidla GAZ
občan našej obce a poslanec obecného zastupiteľstva Miloš Marko, trvale bytom Klíž č. 31
podal žiadosť Obci Veľký Klíž o odpredaj motorového vozidla GAZ, ktoré chce zachovať ako
veterán, ktoré by potom slúžilo aj pre potreby obce. Motorové vozidlo je majetkom obce, nemá
žiadnu zostatkovú hodnotu, je vyradené z evidencie. Navrhovaná cena za odpredaj je 305,Eur, čo je cena šrotového. Obec Veľký Klíž iné žiadosti od občanov o odpredaj motorového
vozidla GAZ neobdržala.
Starosta požiadal poslancov, aby sa k žiadosti o odpredaj motorového vozidla GAZ vyjadrili.
Ing. Franišek Macúch, odporučil, aby sa motorové vozidlo GAZ predalo žiadateľovi, ktorý ho
zachová pre históriu.
Ing. Lýdia Poličiková, sa spýtala, či nemusí byť znalecký posudok, keď sa odpredáva majetok
obce.
Starosta obce uviedol, že majetok sa predáva podľa zákona 138/1991 Z.z., § 9 a, ods. 8,
písm. d) o majetku obcí.
Keďže zo strany poslancov obecného zastupiteľstva k predmetnej veci nebolo viac otázok dal
starosta obce za odpredaj motorového vozidla GAZ Milošovi Markovi, Klíž č.31 za cenu
šrotového 305,- EUR pre zachovanie na historické účely a ako veterán hlasovať.
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Hlasovanie:
Za: 5 prítomných poslancov
Ing. L. Poliačiková H. Spišiaková, T. Beliansky, R. Beliansky, Ing. F.Macúch
Proti: 0
Zdržal sa: M.Šusterová, M.Marko
3. o žiadosti Tomáša Mikudíka s súhlas uloženia káblového vedenia cez parcelu č.1198
/cesta vo vlastníctve obce/
K tejto veci sa vyjadril poslanec Tomáš Beliansky, že vec treba posúdiť, aby sa uloženie
káblového vedenia urobilo čo najviac ku kraju cesty doprava, z dôvodu, ak by sa v budúcnosti
v tých miestach kládli ďalšie inžinierske siete.
Ing. Poliačiková, navrhla k predmetnej veci zvolať stavebnú komisiu, ktorá celú vec posúdi
a obecné zastupiteľstvo s jej návrhom súhlasilo.
K bodu 6:
Diskusia
Starosta obce otvoril diskusiu. Do diskusie sa prihlásili:
Tomáš Beliansky, uviedol, že cesty do Lipoviny, Hlomného sú rozbité, bolo by vhodné
osloviť Urbársku spoločnosť Veľký Klíž , aby zvážila zvoz dreva keď sú cesty rozmočené,
pretože v prípade požiaru by mohol nastať problém, že z dôvodu nedostupnosti cesty by sa do
uvedených lokalít nedalo dostať,
Mária Šusterová,
- informovala, že cesta v „Doline“ je v zlom stave a obyvatelia tejto časti obce sú ochotní si
cestu opraviť svojpomocne, ak bude zabezpečený potrebný materiál na opravu,
- upozornila, že by bolo potrebné upraviť čas pre verejné osvetlenie,
- informovala že „Šarkaniáda“ a „Jesenná výstava“ sa uskutočnia 7.10.2012,
- spýtala sa, kedy sa bude opravovať strecha na bytovke .
Starosta uviedol, že oprava strechy na bytovke by sa mala zrealizovať v priebehu mesiaca
september.
Rastislav Beliansky, navrhol materiál na opravu cesty zabezpečiť, ak sú obyvatelia ochotní si
opravu realizovať sami,
Miloš Marko, navrhol umiestniť zrkadlo na zákrute v časti Klíž /oproti domu Ing. Pavla
Valúcha/ z dôvodu bezpečnosti, pretože zákruta je neprehľadná,
Poslanci otvorili otázku spaľovania odpadov a vypúšťania žúmp do potoka a k uvedenej
problematike zaujali svoje stanovisko Ing. Lýdia Polačiková, H.elena Spišiaková, Rastislav
Beliansky, Ing. František Macúch.
Na základe rozpravy k uvedenej problematike poslanci obecného zastupiteľstva navrhli
upozorniť občanov na dodržiavanie zákona o spaľovaní odpadov formou relácie v obecnom
rozhlase a upozornením v obecných novinách.
Z radov hostí Ing. T.Sasková a Ing. Z.Holáková, upozornili na zaburiňovanie záhrad
a niektorých plôch v obci, že by bolo vhodné upozorniť vlastníkov nehnuteľnosti na povinnosť,
ktorá vyplýva zo zákona.
Ing. Z. Holáková sa zaujímala či v tomto roku neprebehne spoločné očkovanie psov proti
besnote /od 01.11.2011 sa pes proti besnote očkuje raz za 2 roky/.
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K bodu 7:
Návrh na uznesenie
Predseda návrhovej komisie Helena Spišiaková predložila návrh na uznesenie z
11. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 3. septembra 2012 vo Veľkom
Klíži. Hlavná kontrolórka obce pripomenula, že do uznesenia treba zapracovať, že obecné
zastupiteľstvo berie na vedomie správy z vykonaných kontrol. Prítomní poslanci nemali
k predloženému návrhu na uznesenie pozmeňujúci, alebo doplňujúci návrh. Následne dal
starosta obce za predložený návrh uznesenia č.11/2012 hlasovať.
Hlasovanie:
Za: 7 prítomných poslancov
Ing. L. Poliačiková H. Spišiaková, T. Beliansky, R. Beliansky, Ing. F.Macúch, M.Šusterová,
M.Marko
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 8:
Záver
V závere starosta obce poďakoval všetkým prítomným poslancom za aktívny prístup
k rokovaniu a 11. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.

Vo Veľkom Klíži, dňa 05.09.2012
Zapísala: Marta Najmanová

Jozef B i e l i ch
starosta obce

Overovatelia zápisnice:
...............................................
Rastislav Beliansky

.................................................
Miloš Marko

Vyvesené: 10.09.2012
Zvesené:
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