Zápisnica
z 13. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Veľkom Klíži,
ktoré sa konalo dňa 28.12.2012
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Prítomní poslanci: podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení: Ing. Lýdia Poliačiková, Ing. František Macúch
Hostia: podľa prezenčnej listiny

Program:
1. Zahájenie
2. Určenie overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľky, určenie návrhovej komisie
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Veľký Klíž za obdobie
január - jún 2013
4. Vnútorná smernica č.1/2012 – Zásady vykonávania finančnej kontroly v podmienkach
obce Veľký Klíž
5. Návrh rozpočtového opatrenia č.2/2012
6. Návrh na uznesenie
7. Záver
K bodu 1:
Zahájenie
Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Jozef Bielich, ktorý privítal všetkých prítomných
poslancov obecného zastupiteľstva a hostí. Starosta obce oboznámil všetkých prítomných
s programom zasadnutia. Vyzval prítomných poslancov, aby sa k predloženému programu
zasadnutia obecného zastupiteľstva vyjadrili. Zo strany poslancov nebol podaný iný
doplňujúci ani pozmeňujúci návrh. Starosta obce konštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania
schopné a dal za predložený návrh do programu zasadnutia obecného zastupiteľstva hlasovať.
Hlasovanie:
Za: 5 poslancov
H. Spišiaková, M. Šusterová, T. Beliansky, R. Beliansky, M. Marko,
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 2:
Určenie overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľky, určenie
navrhovateľov
zápisnice
Starosta obce konštatoval, že zápisnica zo 13. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
bola overená bez pripomienok.
Za overovateľov zápisnice z 13. riadneho zasadnutia OcZ navrhol poslanca Rastislava
Belianskeho a Tomáša Belianskeho. Za členov návrhovej komisie poslancov obecného
zastupiteľstva Helenu Spišiakovú a Máriu Šusterovú. Za zapisovateľku zápisnice z rokovania
obecného zastupiteľstva starosta určil Martu Najmanovú, pracovníčku obecného úradu.
Hlasovanie:
Za: 5 poslancov
H. Spišiaková, M. Šusterová, T. Beliansky, R. Beliansky, M. Marko,
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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K bodu 3:
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Veľký Klíž za obdobie
január - jún 2013
Starosta predložil obecnému zastupiteľstvu návrh „Plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce Veľký Klíž za obdobie január - jún 2013“ a požiadal prítomných poslancov na
doplnenie, alebo pozmenenie predloženého návrhu. Zo strany poslancov obecného
zastupiteľstva neboli predložené žiadne doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy a starosta dal za
predložený návrh hlasovať /materiál je prílohou zápisnice/.
Hlasovanie:
Za: 5 poslancov
H. Spišiaková, M. Šusterová, T. Beliansky, R. Beliansky, M. Marko,
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 4:
Vnútorná smernica č.1/2012 – Zásady vykonávania finančnej kontroly v podmienkach
obce Veľký Klíž
V súlade s ustanovením § 8 písm. a) zák. č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole v znení
neskorších predpisov a § 13 ods. 4 písm. d) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov vydal starosta obec Veľký Klíž vnútornú smernicu č.1/2012 „ Zásady
vykonávania finančnej kontroly v podmienkach obce Veľký Klíž“. S predmetnou smernicou
bližšie oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva a uviedol zásady, ktoré upravujú
základné pravidlá, ciele a spôsob vykonávania finančnej kontroly vykonávanej podľa zákona č.
502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov,
prostredníctvom ktorého sa má zabezpečovať dodržiavanie všeobecne záväzných právnych
predpisov, hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť pri hospodárení s verejnými a vlastnými
prostriedkami obce Veľký Klíž. Požiadal poslancov obecného zastupiteľstva, aby sa
k vnútornej smernici č.1/2012 vyjadrili. Poslanci obecného zastupiteľstva uviedli, že keď
smernica vychádza zo zákona je potrebné ju prijať. Preto dal starosta obce za vnútornú
smernicu č.1/2012 „Zásady vykonávania finančnej kontroly v podmienkach obce Veľký Klíž“
/materiál je prílohou zápisnice/.
Hlasovanie:
Za: 5 poslancov
H. Spišiaková, M. Šusterová, T. Beliansky, R. Beliansky, M. Marko,
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 5:
Návrh rozpočtového opatrenia č.2/2012
Starosta obce predložil návrh zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č.2/2012 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 roka 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.2/2012 vyjadrili. Poslanci obecného zastupiteľstva nemali
pripomienky k návrhu rozpočtového opatrenia č.2/2012. Následne dal starosta obce za
predložený návrh rozpočtového opatrenia č.2/2012.
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Hlasovanie:
Za: 5 poslancov
H. Spišiaková, M. Šusterová, T. Beliansky, R. Beliansky, M. Marko,
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 6:
Návrh na uznesenie
Predseda návrhovej komisie Helena Spišiaková predložila návrh na uznesenie z 13.
riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 28. decembra 2012 vo Veľkom
Klíži. Prítomní poslanci nemali k predloženému návrhu na uznesenie pozmeňujúci, alebo
doplňujúci návrh. Následne dal starosta obce za predložený návrh uznesenia č.13/2012
hlasovať.
Hlasovanie:
Za: 5 poslancov
H. Spišiaková, M. Šusterová, T. Beliansky, R. Beliansky, M. Marko,
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 7:
Záver
V závere starosta obce poďakoval všetkým prítomným poslancom, poďakoval za vykonanú
prácu a poprial všetkým do nového roka pevné zdravie, rodinnú pohodu a 13. riadne
zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.
Vo Veľkom Klíži, dňa 31.12.2012
Zapísala: Marta Najmanová

Jozef B i e l i ch
starosta obce

Overovatelia zápisnice:

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

.................................................
Tomáš Beliansky

Vyvesené:
Zvesené:
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