Zápisnica
zo 17. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Veľkom Klíži,
ktoré sa konalo dňa 19. decembra o 17,00 hod.
Prítomní poslanci: podľa prezenčnej listiny.
5 prítomných poslancov,
Ostatní prítomní: Marta Najmanová, Jana Stančeková, pracovníčky obecného úradu,
Ospravedlnení: Ing. Jana Geletová , hlavná kontrolórka obce
Ing. Lýdia Poliačiková, Rastislav Beliansky
Hostia: podľa prezenčnej listiny
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájenie
Určenie overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľky, určenie návrhovej komisie
Plán práce hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2014
Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti
Návrh rozpočtového opatrenia č.2/2013
Rôzne
Návrh na uznesenie
Záver

K bodu 1:
Zahájenie
Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Jozef Bielich, ktorý privítal všetkých prítomných
poslancov obecného zastupiteľstva a hostí. Uviedol, že hlavná kontrolórka obce a poslanci
Ing. L.Poliačiková aR.Beliansky sa ospravedlnili, že sa zasadnutia nemôžu zúčastniť.
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, H.Spišiaková, Ing. F.Macúch, T. Beliansky, M. Marko,
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 2:
Určenie overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľky, určenie návrhovej komisie
Starosta obce uviedol, že zápisnica zo 16. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva bola
overená bez pripomienok.
Za overovateľov zápisnice zo 17. riadneho zasadnutia OcZ navrhol poslancov Ing. Františka
Macúcha a Miloša Marku.
Za členov návrhovej komisie starosta navrhol z poslancov obecného zastupiteľstva Helenu
Spišiakovú a Máriu Susterovú. Za zapisovateľku zápisnice z rokovania obecného
zastupiteľstva starosta určil Martu Najmanovú, pracovníčku obecného úradu.
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Hlasovanie:
Za: 5 poslancov
M. Šusterová, H.Spišiaková, Ing. F.Macúch, T. Beliansky, M. Marko,
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 3:
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Veľký Klíž na obdobie
jan uár-jú n 2014
.?
Starosta, ako už v úvode uviedol, že hlavná kontrolórka obce sa ospravedlnila, preto prečítal
obecnému zastupiteľstvu návrh „Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Veľký Klíž
na obdobie január - jún 2014“. 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 na obdobie január jún 2014 je prílohou zápisnice/.
Hlasovanie:
Za: 5 poslancov
M. Šusterová, H.Spišiaková, Ing. F.Macúch, T. Beliansky, M. Marko,
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 4:
Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti
Hlavná kontrolórka obce v kontrolovanom období III. štvrťrok 2013 vykonala kontrolu
zúčtovania finančných operácií a podnikateľských činností obce Veľký Klíž. O predmetnej
kontrole vypracovala správu, ktorú predložila starostovi obce, aby o správe o vykonaní
následnej finančnej kontroly v obci Veľký Klíž informoval obecné zastupiteľstvo. Starosta
obce správu o vykonanej kontrole prečítal v plnom znení. Následne požiadal prítomných
poslancov, aby sa vyjadrili k predloženej správe. Zo strany poslancov obecného zastupiteľstva
neboli k predmetnej správe podané žiadne pripomienky, preto predloženú správu hlavnej
kontrolórky obce o kontrolnej činnosti zobralo obecné zastupiteľstvo na vedomie.
/Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti je prílohou zápisnice/.
K bodu 5:
Návrh rozpočtového opatrenia č.2/2013
Starosta obce predložil návrh zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č.2/2013 v súlade so
zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov. Uviedol, že za obdobie január až november 2013 nastali
výdavky a príjmy, ktoré 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 príjmov a výdavkov sa jedná.
Následne starosta obce požiadal prítomných poslancov, aby sa k predloženému návrhu
rozpočtového opatrenia č.2/2013 vyjadrili.
Poslankyňa obecného zastupiteľstva H. Spišiaková, sa informovala, či dotácia pre OŠK FO
nebola vyčerpaná v plnej výške. Starosta uviedol, že zatiaľ nie, ale túto vec konzultoval
s predsedom klubu. Z prítomných poslancov už nemal nikto žiadnu pripomienku k
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predloženému návrhu rozpočtového opatrenia č.2/2013. Následne dal starosta obce za
predložený návrh rozpočtového opatrenia č.2/2013 hlasovať .
/ Materiál rozpočtové opatrenie č.2/2013 je prílohou zápisnice/.
Hlasovanie:
Za: 5 poslancov
M. Šusterová, H.Spišiaková, Ing. F.Macúch, T. Beliansky, M. Marko,
Proti: 0
Zdržal sa: 0
f
Starosta obce ďalej uviedol, že rozpočtové opatrenie bude potrebné urobiť aj ku koncu roka
2013. Vzhľadom k tomu, aby opätovne k schváleniu rozpočtového opatrenia nemuselo
zasadať obecné zastupiteľstvo je možné udeliť právomoc starostovi obce na úpravu rozpočtu.
Predmetnú vec starosta obce konzultoval aj s hlavnou kontrolórkou obce, ktorá odporučila
obecnému zastupiteľstvu návrh na udelenie právomoci starostovi obce na úpravu rozpočtu
prijať.
O návrhu na udelenie právomoci starostovi obce na úpravu rozpočtu dal starosta hlasovať.
Hlasovanie:
Za: 5 poslancov
M. Šusterová, H.Spišiaková, Ing. F.Macúch, T. Beliansky, M. Marko,
Proti: 0
Zdržal sa: 0
\
K bodu 6:
Rôzne
V tomto bode programu dal slovo starosta poslancom a aj prítomným hosťom.
Slovo si vzal predseda KST Ostrá Peter Maťašeje. Informoval, že bol prizvaný na výkonný
výbor klubu slovenských turistov a touto cestou chce pretlmočiť uznanie vedeniu obce, ktoré
bolo ústretové pri organizovaní jubilejného 50. stretnutia čitateľov Krásy Slovenska na
Michalovom vrchu a v sedle Vrchhora. Ďalej uviedol, že výkonný výbor komplexne hodnotil
podujatie a ohlasy boli veľmi pozitívne nielen na prístup obce k podujatiu, ale aj na celkový
výzor našej obce a následne odovzdal starostovi obce a obecnému zastupiteľstvu „Ďakovný
list“ za výrazný podiel na rozvoji organizovanej turistiky na Slovensku.
Ďalej sa o slovo prihlásil p. Miroslav Peciar :
- vzniesol námietku na umiestnenie dopravnej značky zákaz státia,
vzniesol námietku voči umiestneniu zastávky autobusu v časti obce Klíž, z dôvodu
neprehľadnosti a nebezpečenstva pri strete motorových vozidiel, a navrhol ju umiestniť
na námestie pred potraviny Jednota,
- vyjadril nespokojnosť, že mu bol od obce doručený list ohľadom státia áut pred jeho
domom,
uviedol, že snehové zábrany na streche kultúrneho domu sú umiestnené na opačnej
strane, pretože by mali byť umiestnené zo strany opačnej /od pohostinstva/, pretože tam
hrozí nebezpečenstvo zosypania snehu,
Na uvedené záležitosti odpovedal starosta obce.
Uviedol, že zabezpečenie riešenia umiestnenia dopravnej značky vyplynulo ako úloha zo
zasadnutia obecného zastupiteľstva č. 4/2011 zo dňa 26.09.2011.
Ohľadom snehových zábran na strechu KD uviedol, že v projekte pri rekonštrukcii
KD zábrany riešené neboli. Snehové zábrany, ktoré sú umiestnené na streche KD boli
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namontované z dôvodu, aby nedochádzalo k veľkému preťaženiu stropu nad veľkou sálou
KD v prípade zosuvu veľkého množstva snehu a nedošlo k jeho poškodeniu.
Uvedenú skutočnosť ohľadom umiestnenia snehových zábran na streche KD na strane od
pohostinstva bude obec riešiť.
Zo strany poslancov ohľadom autobusovej zastávky vyjadrili svoj názor H.Spišiaková,
ktorá uviedla, že na zastávke autobus nestojí príliš dlho, aby k takémuto riešeniu bolo
potrebné pristúpiť,
Miloš Marko uviedol, že autobusová zastávka bola pôvodne nižšie, ale už bola na
terajšie miesto preložená.
$
K bodu 7:
Návrh na uznesenie
Predseda návrhovej komisie Helena Spišiaková predložila návrh na uznesenie zo
17. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 19. decembra 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. 17/2013
hlasovať.
Hlasovanie:
Za: 5 poslancov
M. Šusterová, H.Spišiaková, Ing. F.Macúch, T. Beliansky, M. Marko,
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 8:
Záver
V závere starosta obce poďakoval všetkým prítomným poslancom za vykonanú prácu za
rok 2013 a všetkým prítomným zaželal príjemné prežitie vianočných sviatkov a do nového
roka veľa zdravia. Týmto 17. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.
Vo Veľkom Klíži, dňa 20.12.2013
Zapísala: Marta Najmanová

Overovatelia zápisnice:
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