Zápisnica
z 20. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Veľkom Klíži,
ktoré sa konalo dňa 15. mája 2018 o 18,30 hod.
Prítomní: Ing. Tatiana Sasková, starostka obce
Poslanci: Helena Spišiaková, Mária Šusterová, Ing. Michal Stanko, Bohuš Hajšo, Michal
Deviatka
Neprítomní: Ing. Lýdia Poliačiková, Mgr. Zuzana Urbanová
Ďalší prítomní: Jana Stančeková, pracovníčka obecného úradu
Hostia: podľa prezenčnej listiny

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájenie
Určenie zapisovateľky, určenie overovateľov zápisnice, určenie návrhovej komisie
Predstavenie MAS Stredné Ponitrie
Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Veľký Klíž
Rozpočtové opatrenia
Správa nezávislého audítora
a) Návrh záverečného účtu obce Veľký Klíž za rok 2017
b) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce za rok 2017
8. Návrh na zriadenie DHZO Veľký Klíž
9. Rôzne
10. Záver
K bodu 1:
Zahájenie
Zasadnutie otvorila a viedla starostka obce Ing. Tatiana Sasková, ktorá privítala všetkých
prítomných poslancov obecného zastupiteľstva a hostí. Uviedla, že zo siedmych riadne
zvolených poslancov obecného zastupiteľstva je prítomných päť a zasadnutie obecného
zastupiteľstva je uznášania schopné. Starostka obce oboznámila všetkých prítomných
s programom zasadnutia, uviedla, že návrh programu bol zverejnený na úradných tabuliach
obce a na webovom sídle obce od 11.5.2018. Následne dala za návrh programu hlasovať.
Starostka obce skonštatovala, že OZ schvaľuje program rokovania a hlasovanie bude zapracované
do uznesenia.
Uznesenie č.1/20/2018
schvaľuje Za: 5 Proti:0 Zdržal sa:0
K bodu 2:
Určenie zapisovateľky, určenie overovateľov zápisnice, určenie návrhovej komisie
Starostka konštatovala, že zápisnica zo 19. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva bola
overená bez pripomienok.
Za zapisovateľku z 20. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva starostka obce určila
Janu Stančekovú, pracovníčku obecného úradu. Za overovateľov zápisnice z 20. riadneho
zasadnutia OZ navrhla poslancov Ing. Michala Stanka a Máriu Šusterovú.
Za členov návrhovej komisie na vypracovanie uznesenia z 20. riadneho zasadnutia obecného
zastupiteľstva starostka navrhla poslancov Helenu Spišiakovú a Michala Deviatku. Požiadala
poslancov OZ, aby sa k predloženému návrhu vyjadrili. Poslanci OZ nemali k predloženému
návrhu žiadny iný návrh ani pripomienku. Za predložený návrh dala hlasovať.

Starostka obce skonštatovala, že OZ schválilo predložený návrh na overovateľov zápisnice
a návrhovú komisiu. Schválenie bude zapracované do uznesenia.
Uznesenie č.2/20/2018
schvaľuje Za: 5
Proti:0 Zdržal sa: 0

K bodu 3:
Predstavenie MAS Stredné Ponitrie
Úvodom starostka obce privítala zástupcov Miestnej akčnej skupiny Stredné Ponitrie –
predsedníčku Ing. Ivetu Randziakovú, starostku obce Klátova Nová Ves a manažérku MAS SP
Mgr. Darinu Krausovú. Ing. Randziaková predstavila MAS, uviedla, že miestna akčná skupina
pôsobí už jedenásť rokov. Uviedla, že vlani sa podarilo MAS SP získať štatút, čo je jednou
z podmienok na získanie prostriedkov na činnosť skupiny. Členov OZ oboznámila
s projektami, o ktoré sa môžu obce a podnikatelia prostredníctvom členstva v MAS uchádzať
na zveľadenie regiónu. Mgr. Krausová predstavila činnosť kancelárie, ktorá je v Klátovej Novej
Vsi, vo vizualizácii zverejnila logo MAS SP, uviedla, že tam patrí celkom 22 obcí okresu
Partizánske. Vo svojej projekcii oboznámila OZ s výškou prostriedkov, ktoré sú na jednotlivé
činnosti vytvorené a ktoré bude možné v budúcom období čerpať. Ing. Randziaková, ktorá je
zároveň poslankyňa TSK oboznámila OZ so zámermi v oblasti zamestnávania a výstavby
rýchlostných komunikácií v okrese Partizánske. Po oboznámení poslancov s činnosťou MAS
SP sa hostia rozlúčili. Poslanci zobrali na vedomie predstavenie MAS Stredné Ponitrie.
Uznesenie č.3/20/2018
berie na vedomie Za: 5
Proti:0 Zdržal sa: 0
K bodu 4:
Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Veľký Klíž
Starostka obce požiadala hlavného kontrolóra obce Veľký Klíž aby predniesol „Správu
z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Veľký Klíž.č.2/2018“
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce je prílohou zápisnice. Poslanci OZ
zobrali správu hlavného kontrolóra obce na vedomie.
Uznesenie č.4/20/2018
berie na vedomie
Za:5 Proti:0 Zdržal sa:0
K bodu 5:
Rozpočtové opatrenia
Starostka obce oboznámila poslancov s rozpočtovým opatrením č.3/2018 a č.4/2018, ktoré boli
vykonané v súlade s § 14 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., s Uznesením OZ č.14/18/2017 zo dňa
14.12.2017 a s Uznesením OZ č.5/19/2018 zo dňa 20.03.2018. Materiály – rozpočtové
opatrenia, boli poslancom obecného zastupiteľstva zaslané a prerokované. Rozpočtové
opatrenia č.3/2018 a č.4/2018 sú prílohou zápisnice.
Uznesenie č.5/20/2018
berie na vedomie
Za:5 Proti:0 Zdržal sa:0
K bodu 6:
Správa nezávislého audítora
V tomto bode programu starostka obce požiadala Ing. Michala Stanku o prečítanie správy
z auditu účtovnej závierky od nezávislého audítora pre štatutárny orgán a Obecné
zastupiteľstvo obce Veľký Klíž. Materiál je prílohou k zápisnici. Poslanci OZ zobrali správu
audítora na vedomie.

Uznesenie č.6/20/2018
schvaľuje Za: 5 Proti:0 Zdržal sa:0
K bodu 7:
a) Návrh záverečného účtu obce Veľký Klíž
b) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce
Starostka obce predložila poslancom OZ návrh záverečného účtu obce Veľký Klíž za rok 2017.
Dokumenty s prílohami boli zverejnené spôsobom obvyklým na úradných tabuliach a webovom
sídle obce v zákonnej lehote. Navrhla použitie upraveného prebytku rozpočtového hospodárenia
obce a zostatku finančných operácií z roku 2017 vo výške celkom 75.672,33€ na tvorbu
rezervného fondu. Starostka obce následne vyzvala hlavného kontrolóra obce o prednesenie
Stanoviska hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce. Materiál je prílohou
k zápisnici.
Uznesenie č.7/20/2018
a) berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu
Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0
b) schvaľuje
1. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad
Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0
2. použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo
výške 75.672,33€
Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0
K bodu 8:
Návrh na zriadenie DHZO Veľký Klíž
Starostka obce informovala členov obecného zastupiteľstva o kontrole vykonanej okresným
riaditeľstvom hasičského a záchranného zboru v Partizánskom. Kontrola zameraná na
previerku pripravenosti hasičskej jednotky a jej materiálno-technického vybavenia v obci.
Zápisnica z protipožiarnej kontroly bola poslancom OZ predložená. Vyplývajú z nej povinnosti
pre obec, ktoré je potrebné vykonať do konca kalendárneho roka. Informáciu o vykonaní
kontroly a zápisnicu z previerky zobralo OZ na vedomie. Následne poslanci obecného
zastupiteľstva hlasovali za zriadenie dobrovoľného hasičského zboru obce Veľký Klíž.
Uznesenie č.8/20/2018
a) berie na vedomie
b) schvaľuje
Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0
K bodu 9:
Rôzne
V bode Rôzne starostka obce informovala o:
- prebiehajúcich a ukončených prácach v obci /rekonštrukcia zasadačky obecného úradu,
renovácia parkiet v kultúrnom dome, stavebné konanie na stavbu DS Veľký Klíž – nová
strecha/,
- poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2018 v rámci
Programu obnovy dediny,
- termíne realizácie prác na rekonštrukcii cesty v Doline a slepej ceste Pláňa – Lúky,
- kultúrnych podujatiach v obci – Deň matiek, Deň detí,
Uznesenie č.9/20/2018
berie na vedomie
Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 10:
Záver
V závere starostka obce poďakovala všetkým prítomným za účasť na 20. riadnom zasadnutí
obecného zastupiteľstva a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončila.

Vo Veľkom Klíži, dňa 17.5.2018
zapísala: Jana Stančeková

Ing. Tatiana Sasková
starostka obce

overovatelia zápisnice:

...............................................
Ing. Michal Stanko

Vyvesené: 21.05.2018
Zvesené:

.................................................
Mária Šusterová

