Zápisnica
z 5. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Veľkom Klíži,
ktoré sa konalo dňa 12. decembra 2011
Prítomní poslanci: podľa prezenčnej listiny,
5 prítomných poslancov, ospravedlnení 2,
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 č.8
4. Plán práce hlavného kontrolóra obce Veľký Klíž na I. polrok 2012
5. Plnenie rozpočtu za obdobie 1-11/2011
6 . Rozpočtové opatrenie č.1/2011
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Návrh na uznesenie
10. 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: 5 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 zo 4. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva bola
overená bez pripomienok. Z uznesenia č.4/2011 vyplynuli pre obecný úrad nasledujúce úlohy,
o ktorých plnení starosta podal informácie.
K objasneniu úlohy ohľadom zvolania stretnutia občanov dotyčných pozemkov pre
vytvorenie ulice od MŠ ku Beleje ulici – Pláňa, resp. od tejto ulice ku domu R.Strmeňa,
požiadal starosta obce poslanca Tomáša Belianskeho, ktorý ozrejmil, že predmetná parcela
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č.250/9 nemá LV, parcely sú v súkromnom vlastníctve ešte z roku 1964, pôvodní vlastníci už
nežijú a dedičia si musia zapísať svoje práva k LV. Obec nie je vlastníkom, takže cestu riešiť
nemôže.
2. upozorniť občanov na parkovanie osobných automobilov na hlavnej ceste aspoň počas
víkendov hlavne pod Hôrkou, kde je najužšia cesta – úloha splnená,
3. zabezpečiť riešenie dopravného značenia na hlavnej ceste, ako pri autobusových
zastávkach, križovatkách, námestie Kl. Hradište a pod.,
- dopravný inšpektorát odporučil zabezpečiť na miestne komunikácie dopravné značky
a v jednaní s nimi odporučia ich osadenie na miestnej komunikácii, jedná sa hlavne o priestor
pod Hôrkou – úzka cesta kde je potrebná značka „zákaz státia“,
4. riešiť využitie KD pre športovú a záujmovú činnosť hlavne pre mládež
- KD je plne k dispozícii pre záujmovú a športovú činnosť, deti môžu priestory využívať,
stanoví sa čas pre jednotlivé záujmové činnosti.
Za overovateľov zápisnice z 5. riadneho zasadnutia OcZ určil poslancov Ing. L. Poliačikovú
a T. Belianskeho. Za členov návrhovej komisie poslancov obecného zastupiteľstva
H.Spišiakovú a M.Šusterovú. Za zapisovateľku zápisnice z rokovania obecného zastupiteľstva
starosta určil Martu Najmanovú. K uvedeným návrhom nemali poslanci pripomienky a návrh
hlasovaním všetci prítomní poslanci schválili.
Hlasovanie:
Za: 5 prítomných poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 3:
Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti č.8
Starosta obce dal slovo hlavnej kontrolórke obce Ing. Geletovej, ktorá prítomných
oboznámila so správou č.8/2011 o vykonaní kontroly vypracovania a predloženia údajov
o vzájomných vzťahoch pre zostavenie štátnej účtovnej závierky.
Hlavná kontrolórka obce bližšie vysvetlila, že cieľom formulára vzájomných vzťahov je
zozbierať údaje vzájomných vzťahoch obcí a ich organizácií v konsolidovanom celku, ktoré
vykazujú voči ostatným subjektom verejnej správy a v súhrnnom celku. Ide o všetky vzťahy
obcí a ich organizácií voči iným obciam, ich rozpočtovým a príspevkovým organizáciám,
vyšším územným celkom, štátnym organizáciám a obchodným spoločnostiam štátu.
Bližšie objasnila čo formulár č.1, č.2 a č.3 obsahuje. Starosta obce následne požiadal
poslancov, či majú na uvedenú tematiku dotazy.
Poslankyňa Ing. Poliačiková požiadala o vysvetlenie k formuláru č.3. Hlavná kontrolórka
obce ešte bližšie vysvetlila čo zahŕňa tento formulár. Starosta poďakoval hlavnej kontrolórke
obce za vyčerpávajúcu odpoveď.
( správa č.8 je prílohou zápisnice)
K bodu 4:
Plán práce hlavného kontrolóra obce Veľký Klíž na I. polrok 2012
V tomto bode programu starosta obce predložil plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
obce Veľký Klíž na obdobie január – jún 2012 a slovo dal hlavnej kontrolórke obce.
Hlavná kontrolórka obce uviedla, že činnosť hlavného kontrolóra obce vyplýva z ustanovení
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§ 18, písm. a/ až g/ zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov. Následne uviedla, že
plán kontrolnej činnosti bol v stanovenej lehote na mieste na to určenom vyvesený
a prítomných oboznámila, aké konkrétne činnosti bude za uvedené obdobie vykonávať.
Starosta obce požiadal prítomných poslancov, ak majú na doplnenie k plánu kontrolnej činnosti
doplňujúce alebo pozmeňujúce návrhy, aby ich predložili. Nikto z prítomných poslancov
nepredložil žiadny návrh, preto dal starosta obce za predložený návrh hlasovať.
Hlasovanie:
Za: 5 prítomných poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 5:
Plnenie rozpočtu za obdobie 1-11/2011
Podrobnejšiu informáciu o plnení rozpočtu obce Veľký Klíž za obdobie 1-11/2011 podal
starosta obce. Rozobral z hľadiska príjmov a výdavkov jednotlivé kapitoly a podkapitoly
rozpočtu obce Veľký Klíž. Požiadal prítomných poslancov, aby sa k čerpaniu a plneniu
rozpočtu vyjadrili. Poslanci k plneniu rozpočtu nemali výhrady.
( materiál o plnení rozpočtu je prílohou zápisnice)
K bodu 6:
Rozpočtové opatrenie č.1/2011
Starosta obce uviedol, že rozpočet na rok 2011 sa stanovil približne podľa roku 2010 a
niektoré činnosti si vyžadujú viacej finančných prostriedkov, ako bolo plánované, preto je
potrebné z položiek, z ktorých sa financie čerpajú menej presunúť do tých položiek, ktoré sa
prekročili. Bližšie uviedol o ktoré položky z hľadiska príjmu a výdavkov sa jedná
a prítomným poslancom predložil návrh rozpočtového opatrenia č.1/2011. Vyzval prítomných
poslancov na doplnenie predloženého návrhu. Poslanec obecného zastupiteľstva Ing. Macúch
pripomenul, že ešte v mesiaci decembri môže dôjsť k zmenám v rozpočte a istotne bude nutné
prijať ďalšie rozpočtové opatrenie. Predložený návrh rozpočtového opatrenia č.1/2011 nebol
doplnený ani pozmenený, preto dal starosta obce hlasovať.
Hlasovanie:
Za: 5 prítomných poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 7
Rôzne
V bode rôzne starosta obce informoval:
1. o prepojení vodovodu v časti obce „Lúky“, táto akcia je ukončená, vodovod je prepojený,
natlakovaný,
2. prebehla kolaudácia na stavby „Prístavba obecného úradu“ a „Rekonštrukcia KD“, na
uvedené stavby boli vydané kolaudačné rozhodnutia a bola podaná žiadosť o platbu na
pôdohospodársku platobnú agentúru o vrátenie finančných prostriedkov dňa 24.11.2011,
3.o oprave verejného osvetlenia v obci v budúcom týždni a požiadal, aby občania nahlásili,
kde by ešte v obci nesvietili svetlá, z dôvodu zabezpečenia ich opravy,
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4. o rokovacom poriadku Obecného zastupiteľstva obce Veľký Klíž oboznámil z dôvodu, že
neustále sú polemiky o tom, kto, čo, a ako povedal v diskusii a v zápisnici z obecného
zastupiteľstva to tak nebolo uvedené. Týmto považoval starosta obce za potrebné citovať
článok 13 rokovacieho poriadku. Uviedol, že zasadnutia obecného zastupiteľstva sa musia
pridržať rokovacieho poriadku a diskusné príspevky, ktoré sa nebudú týkať priamo bodov
programu nebudú v zápisnici zapísané. Odporučil, aby občania predkladali príspevky do
diskusie prostredníctvom svojich poslancov, alebo písomne doručili v lehote 3 dní pred
zasadnutím obecného zastupiteľstva na obecný úrad.
K bodu 8
Diskusia
Starosta obce otvoril diskusiu a požiadal prítomných o diskusné príspevky.
Do diskusie sa prihlásili:
1. poslanec Tomáš Beliansky
otvoril otázku „BYTOVKA“ a informoval sa o neuhradenom nájme niektorých nájomcov
v obecnej bytovke,
- starosta obce uviedol, že neplatičom boli zaslané už tri upomienky a bol za nimi aj osobne,
ale doposiaľ sa náprava nestala, preto musíme pristúpiť k zákonnému riešeniu. Sú pripravené
všetky materiály a je spísaný zápis o neuhradených pohľadávkach na nájme a fonde opráv,
ktoré dňa 13. decembra predloží právnikovi s ktorým má k predmetnej veci dohodnuté
stretnutie,
2. poslankyňa H. Spišiaková
navrhla, či by nebolo účinné zverejniť neplatičov- nájomcov bytovky na webstránke obce,
Tento návrh bol zatiaľ zo strany niektorých poslancov zamietnutý.
3. Ing. Zuzana Holáková
- informovala, že na starej ceste smerom k ihrisku sa nedá prejsť, pretože je tam vyvezený
odpad, ktorý bráni aj k prechodu k chatám,
- pýtala sa, či OŠK –FO dostane zvyšnú časť dotácie,
- starosta informoval, že OŠK-FO bude dotácia vyplatená do plnej rozpočtovanej výšky,
- požiadala o možnosť, či vianočné číslo obecných novín môže mať farebný obal a môže
vyjsť v rozšírenom vydaní (8 strán),
- starosta obce súhlasil s návrhom a uviedol, že náklady na vydávanie obecných novín sú
v súlade s rozpočtom,
4. poslanec Ing. Macúch
uviedol, že sa vie, kto odpad doviezol a je potrebné upozorniť majiteľa pozemku (urbársku
spoločnosť) aby bol odpad odvezený,
5. poslanec Tomáš Beliansky
navrhol vyzvať Urbársku spoločnosť obce Veľký Klíž na odstránenie odpadu.
Starosta obce podotkol, že nikomu sa žiadny súhlas na vyvezenie odpadu nedal, pretože obec
nemá žiadny priestor, kde by sa mohol odpad vyvážať.
Taktiež informoval prítomných poslancov a ostatných prítomných hostí o silvestrovskom
plese, ktorý sa uskutoční 31. decembra 2011 v KD v Kližskom Hradišti a poďakoval
diskutujúcim a následne diskusiu ukončil.
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