Zápisnica
z 15. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Veľkom Klíži,
ktoré sa konalo dňa 20. júna 2013 o 18,00 hod.
Prítomní poslanci: podľa prezenčnej listiny,
5 prítomných poslancov, 1 poslankyňa ospravedlnená, poslanec obecného zastupiteľstva
Ing. František Macúch sa dostavil o 18,25 hod.
Ostatní prítomní: Marta Najmanová, pracovníčka obecného úradu,
Ing. Jana Geletová , hlavná kontrolórka obce
Hostia: podľa prezenčnej listiny

Program:
1. Zahájenie
2. Určenie overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľky, určenie návrhovej komisie
3. Správa nezávislého audítora obecnému zastupiteľstvu o overení účtovnej závierky
k 31.12.2012
4. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Veľký Klíž za rok 2012
5. Návrh záverečného účtu obce Veľký Klíž za rok 2012
6. Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti
7. Plán práce hlavného kontrolóra obce na obdobie júl – december 2013
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Návrh na uznesenie
11. 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
M. Šusterová, T. Beliansky, R. Beliansky, M. Marko, Ing. L.Poliačiková
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 2:
Určenie overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľky, určenie návrhovej komisie
Starosta obce konštatoval, že zápisnica zo 14. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
bola overená bez pripomienok.
Za overovateľov zápisnice z 15. riadneho zasadnutia OcZ navrhol poslanca Miloša Marku a
Rastislava Belianskeho.
Za členov návrhovej komisie poslancov obecného zastupiteľstva Ing. Lýdiu Poliačikovú
a Máriu Šusterovú. Za zapisovateľku zápisnice z rokovania obecného zastupiteľstva starosta
poveril Martu Najmanovú, pracovníčku obecného úradu.
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Hlasovanie:
Za: 5 poslancov
M. Šusterová, T. Beliansky, R. Beliansky, M. Marko, Ing. L.Poliačiková
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 3:
Správa nezávislého audítora obecnému zastupiteľstvu o overení účtovnej závierky
k 31.12.2012
V tomto bode programu starostu obce Jozef Bielich oboznámil o správe vykonaného auditu
za rok 2012 nezávislým audítorom. K uvedenému, starosta podal informáciu, že vykonaný
audit je v súlade so zákonom.
Stanovisko audítora k účtovnej závierke: účtovná závierka poskytuje vo všetkých
významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Veľký Klíž k 31.
decembru 2012 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so
zákonom o účtovníctve. Audítor konštatoval, že nezistil vo všetkých významných
súvislostiach skutočnosti, ktoré by spochybňovali vykázané výsledky rozpočtového
hospodárenia. Stav vykázaného dlhu obce a návratných zdrojov je zhodný so stavom
vykázaným v účtovnej závierke.(správa nezávislého audítora o vykonaní auditu účtovnej
uzávierky za rok 2012 je prílohou zápisnice).
Správu o vykonanom audite nezávislého audítora o vykonanom audite účtovnej závierky za
rok 2012 obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie.
K bodu 4:
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Veľký Klíž za rok 2012
Ing. Geletová, hlavná kontrolórka obce predložila stanovisko k záverečnému účtu obce Veľký
Klíž za rok 2012, kde uviedla, že návrh záverečného účtu obce za rok 2012 bol spracovaný
v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení
neskorších zmien a pri jeho zastavovaní bolo zohľadnené aj ustanovenia zákona č.523/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách. V predloženom záverečnom účte obce Veľký Klíž za rok 2012
v textovej aj tabuľkovej časti analýzy hospodárenia je primeranou formou a spôsobom
špecifikované plnenie, resp. neplnenie jednotlivých položiek príjmov a výdavkov rozpočtu
obce v zmysle zákonov. Ročná účtovná závierka bola spracovaná. Súčasťou záverečného účtu
je aj čerpanie a tvorba peňažných fondov. Bol vykonaný audit a správa nezávislého audítora
uvádza, že závierka poskytuje pravdivý a objektívny pohľad o finančnej situácii Obce Veľký
Klíž k 31.12.2012 a výsledkoch jej hospodárenia za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu,
v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti
hlavná kontrolórka obce Veľký Klíž celkovo zhodnotila hospodárenie obce Veľký Klíž ako
i záverečný účet za rok 2012 uspokojivo a odporučila ho poslancom obecného zastupiteľstva
schváliť.
Ďalej uviedla, že je potrebné venovať pozornosť modernizácii, skrášľovaniu obce,
zveľaďovaniu obecného majetku a vytváraniu lepších životných podmienok pre občanov obce
Veľký Klíž. V súlade s § 16 ods. 10 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a na základe skutočností uvedených v stanovisku odporučila obecnému
zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie záverečného účtu obce za rok 2012 s výrokom „ Súhlas
s celoročným hospodárením bez výhrad“ (stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému
účtu obce Veľký Klíž za rok 2012 v prílohe zápisnice).
Stanovisko hlavného kontrolóra obce Veľký Klíž k návrhu záverečného účtu obce Veľký Klíž
za rok 2012 zobralo obecné zastupiteľstvo na vedomie.
K bodu 5:
Návrh záverečného účtu obce Veľký Klíž za rok 2012
A/ Starosta obce v tomto bode programu podrobne rozobral príjmy a výdavky jednotlivých
kapitol a podkapitol záverečného účtu obce Veľký Klíž. Vyzval prítomných poslancov, aby sa
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k predloženému návrhu záverečného účtu obce Veľký Klíž za rok 2012 vyjadrili. Prítomní
poslanci k záverečnému účtu obce nemali žiadne výhrady. Potom dal starosta obce za
predložený návrh záverečného účtu obce Veľký Klíž za rok 2012 hlasovať.
Hlasovanie bez výhrad:
Za: 5 poslancov
M. Šusterová, T. Beliansky, R. Beliansky, M. Marko, Ing. F.Macúch
Proti: 0
Zdržal sa: Ing. L. Poliačiková
B/ Starosta obce ďalej navrhol rozdelenie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2012:
- 10% z prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2012 v sume 775,35 Eur sa pridelí
do rezervného fondu,
- zostatok vo výške 6978,17 obec ponechá na fonde zostatku finančných prostriedkov
minulých období.
Za rozdelenie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2012 a zostatku na fonde zostatku
finančných prostriedkov minulých období dal starosta obce hlasovať.
Hlasovanie:
Za: 6 poslancov
M. Šusterová, T. Beliansky, R. Beliansky, M. Marko, Ing. F.Macúch, Ing. L.Poliačiková
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 6:
Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti
Starosta obce dal slovo hlavnej kontrolórke obce Ing. Geletovej, ktorá prítomných oboznámila
so správou o vykonaní následnej finančnej kontroly v obci Veľký Klíž.
Predmetom kontroly bola kontrola dodržiavania VZN č.2/2006 o poskytovaní dotácií
z rozpočtu obce Veľký Klíž a kontrola vypracovania a predloženia údajov o vzájomných
vzťahoch pre zostavenie štátnej účtovnej závierky. Na základe uvedených kontrol odporučila
prijať obci Veľký Klíž pre rok 2013 nové VZN o dotáciách, kde sa stanovia presné podmienky
na riadenie celého procesu prideľovania dotácií.
Správu hlavného kontrolóra obce Veľký Klíž o kontrolnej činnosti zobrali poslanci obecného
zastupiteľstva na vedomie (správa hlavnej kontrolórky obce o vykonaní následnej finančnej
kontroly v obci Veľký Klíž je prílohou zápisnice).
Správu hlavného kontrolóra obce Veľký Klíž o kontrolnej činnosti zobralo obecné
zastupiteľstvo na vedomie.
K bodu 7:
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Veľký Klíž za obdobie
júl – december 2013
Starosta požiadal hlavnú kontrolórku obce Veľký Klíž, aby predložila obecnému zastupiteľstvu
návrh „Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Veľký Klíž za obdobie júl –
december 2013“. Potom 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 /plán
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Veľký Klíž za obdobie júl – december 2013 je
prílohou zápisnice/.
Hlasovanie:
Za: 6 poslancov
M. Šusterová, T. Beliansky, R. Beliansky, M. Marko, Ing. F.Macúch, Ing. L.Poliačiková
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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K bodu 8:
Rôzne:
V tomto bode programu starosta obce informoval:
1. o obecnej bytovke v časti Klíž súp. č.237,
že nájomcovia od 01.05.2013 nepodpísali nájomné zmluvy. Na základe uvedenej skutočnosti,
obec Veľký Klíž požiadala o právne stanovisko advokáta.
I napriek tomu, že nájomcovia nové nájomné zmluvy nepodpísali, zmluva o nájme sa im
predlžuje v znení pôvodnej zmluvy iba na jeden rok. O tejto skutočnosti boli nájomcovia
oboznámení listom.
2. o žiadosti Dušana Mokrého, bytom Kližské Hradište č. 176 a manželky Lenky Mokrej,
bytom Ješková Ves č.159 o pridelenie bytu v obecnej bytovke v časti Klíž súp. č.237,
k čomu starosta obce požiadal poslancov obecného zastupiteľstva, aby sa vyjadrili.
K predmetnej žiadosti o nájom bytu uvedených občanov nemali poslanci obecného
zastupiteľstva žiadnu výhradu. Následne dal starosta obce za pridelenie bytu č. 4 na 1.
poschodí v bytovke v časti Klíž súp. č.237 pre nových nájomcov Dušana Mokrého, bytom
Kližské Hradište č. 176 a manželky Lenky Mokrej, bytom Ješková Ves č.159 hlasovať.
Hlasovanie:
Za: 6 poslancov
M. Šusterová, T. Beliansky, R. Beliansky, M. Marko, Ing. F.Macúch, Ing. L.Poliačiková
Proti: 0
Zdržal sa: 0
3. o zastrešení veľkej sály kultúrneho domu,
pretože je dlhšiu dobu známe, že strecha nad veľkou sálou kultúrneho domu je v havarijnom
stave je potrebné čo v najkratšom čase pristúpiť k jej rekonštrukcii. Starosta uviedol, že od
24.06.2013 sa začnú práce na rekonštrukcii strechy veľkej sály kultúrneho domu.
Podmienky rekonštrukčných prác boli dohodnuté v zmluve a práce by mali byť ukončené
v priebehu dvoch týždňov v závislosti od počasia.
Starosta obce požiadal poslancov obecného zastupiteľstva, aby naniesli svoje názory
a pripomienky k predloženým informáciám.
Poslanci obecného zastupiteľstva sa zhodli v jednom, že je najvyšší čas aby sa rekonštrukcia
strechy veľkej sály na kultúrnom dome zrealizovala z dôvodu bezpečnosti a nepoškodzovania
majetku obce.
K bodu 9:
Diskusia:
Do diskusie sa prihlásili:
1. Peter Dobiaš – na základe žiadosti, ktorou žiada súhlas obce s usporiadaním cyklistických
pretekov pod názvom DOLU HOROU Veľký Klíž, podal obecnému zastupiteľstvu a ostatným
prítomným bližšie informácie týkajúce sa zorganizovania pretekov, ale aj celej štruktúry
vrátane usporiadania koncertu.
Keďže poslanci obecného zastupiteľstva sa na svojom pracovnom stretnutí dohodli, že
nesúhlasia s niektorými časťami jeho žiadosti, žiadateľovi bola na jeho žiadosť zaslaná
odpoveď zo dňa 06.06.2013.
S odpoveďou na žiadosť Petra Dobiaša– BEQUEM, Klížske Hradište č.39 starosta obce
oboznámil obecné zastupiteľstvo. Ohľadom uvedenej žiadosti usporiadania cyklistických
pretekov sa začala rozprava nielen zo strany poslancov, ale aj prítomných hostí.
Z uvedeného dôvodu starosta obce navrhol ešte jedno stretnutie na 25. júna 2013 o 19,30 hod
v zasadačke kultúrneho domu ohľadom prejednania žiadosti týkajúcej sa usporiadania
pretekov, prenajatia kultúrneho domu, areálu MŠ a usporiadania koncertu vo voľnom
priestranstve pri kultúrnom dome.
Na základe opätovného prejednania predmetnej žiadosti bude žiadateľ Peter Dobiaš
oboznámený.
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2. zástupcovia ulice „DOLINA“, K.Deviatka, V.Bielich, M.Gál ml.,
ktorí sa opätovne informovali o oprave cesty, ďalej uviedli, že cestu využívajú aj štátne lesy,
urbárska spoločnosť, ostatní občania a cesta je už v katastrofálnom stave, po uvedenej ceste
jazdia autá rýchlo a prechádza tadiaľ mnoho aút, pretože je to cesta s prístupom do športového
areálu.
Zástupcovia ulice „Dolina“ požiadali, či by z hľadiska rýchlosti motorových vozidiel na
uvedenej ceste nemohli byť umiestnené retardéry.
Starosta uviedol, že z hľadiska financií nie je možné robiť novú cestu, ale zabezpečiť opravu
cesty je v možnostiach obce.
3. Milan Hudok ,
uviedol, či by nebolo možné zabezpečiť výmenu stoličiek v kultúrnom dome, pretože sú
v nevyhovujúcom stave.
Starosta odpovedal, že o tomto stave inventáru v kultúrnom dome sa vie. Pokiaľ by finančné
možnosti takúto investíciu dovolili do budúcnosti sa o tom uvažuje.
K bodu 10:
Návrh na uznesenie
Predseda návrhovej komisie Ing. Lýdia Poliačiková predložila návrh na uznesenie z
15. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 20. júna 2013 vo Veľkom
Klíži. Prítomní poslanci nemali k predloženému návrhu na uznesenie žiadny pozmeňujúci ani
doplňujúci návrh. Následne dal starosta obce za predložený návrh uznesenia č.15/2013
hlasovať.
Hlasovanie:
Za: 6 poslancov
M. Šusterová, T. Beliansky, R. Beliansky, M. Marko, Ing. F.Macúch, Ing. L.Poliačiková
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 11:
Záver
V závere starosta obce poďakoval všetkým prítomným poslancom za ich aktívny prístup
a 15. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.
Vo Veľkom Klíži, dňa 24.06.2013
Zapísala: Marta Najmanová
Jozef B i e l i ch
starosta obce

Overovatelia zápisnice:
...............................................
Miloš Marko

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

Vyvesené: 28.06.2013
Zvesené:
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