Zápisnica
z 9. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Veľkom Klíži,
ktoré sa konalo dňa 07.06.2012
Prítomní poslanci: podľa prezenčnej listiny,
7 prítomných poslancov,
Ostatní prítomní: Marta Najmanová, pracovníčka obecného úradu,
Hostia: podľa prezenčnej listiny

Program:
1. Zahájenie
2. Kontrola uznesení, určenie overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľky, určenie
návrhovej komisie
3 . Informácia z vykonanej previerky okresnou prokuratúrou v Partizánskom
4. Doplnenie komisie pre ochranu verejného záujmu
5. Návrh “Štatútu obce Veľký Klíž“
6. Návrh VZN č. 2/2012 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky
7. Návrh VZN č.3/2012 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni
8. Návrh VZN č.4/2012 o podmienkach držania psov v obci Veľký Klíž
9. Návrh VZN č.5/2012 o poskytovaní opatrovateľskej služby a úhradách za opatrovateľskú
službu
10. Správa nezávislého audítora obecnému zastupiteľstvu o overení účtovnej závierky
k 31.12.2011
11. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Veľký Klíž za rok 2011
12. Návrh záverečného účtu obce Veľký Klíž za rok 2011
13. Rôzne
14. Diskusia
15. Návrh na uznesenie
16. Záver
K bodu 1:
Zahájenie
Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Jozef Bielich, ktorý privítal všetkých prítomných
poslancov obecného zastupiteľstva 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: 7 prítomných poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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K bodu 2:
Kontrola uznesení, určenie overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľky, určenie
navrhovateľov zápisnice
Starosta obce konštatoval, že zápisnica zo 8. mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
bola overená bez pripomienok. Úlohy z uznesenia č.7/2011 boli splnené.
Za overovateľov zápisnice z 9. riadneho zasadnutia OcZ určil poslancov Rastislava Belianskeho
a Tomáša Belianskeho. Za členov návrhovej komisie poslancov obecného zastupiteľstva Ing.
Františka Macúcha a Miloša Marku. Za zapisovateľku zápisnice z rokovania obecného
zastupiteľstva starosta určil Martu Najmanovú, pracovníčku obecného úradu.
Hlasovanie:
Za: 7 prítomných poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 3:
Informácia z vykonanej previerky okresnou prokuratúrou v Partizánskom
tarosta obce informoval o vykonanej previerke okresnou prokuratúrou v Partizánskom v apríli
2012 z ktorej pre obecné zastupiteľstvo boli uložené opatrenia, ktoré je potrebné v stanovenom
termíne odstrániť a o prijatých opatreniach informovať okresnú prokuratúru.
/ kópie materiálu sú prílohou zápisnice/
K bodu 4:
Doplnenie komisie pre ochranu verejného záujmu
Táto úloha vyplynula z upozornenia prokurátora, ktorý navrhol zosúladiť zloženie komisie pre
ochranu verejného záujmu s čl. 7 ods. 5 písm. a/ ústavného zákona č.357/2001 o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
Z uvedeného dôvodu vyplynulo doplniť člena do komisie pre ochranu verejného záujmu, poslanca
OZ Rastislava Belianskeho, ktorý bol zvolený v komunálnych voľbách za ĽS - HZDS.
Rastislav Beliansky bol doplnený ako člen do komisie pre ochranu verejného záujmu, čo poslanci
obecného zastupiteľstva zobrali na vedomie.
K bodu 5:
Návrh “Štatútu obce Veľký Klíž“
Starosta obce Veľký Klíž predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh „Štatút obce Veľký
Klíž“. Nový návrh štatútu bol spracovaný z dôvodu aktuálnosti a náväznosti na platné právne
predpisy. Požiadal prítomných poslancov, aby sa k predloženému návrhu vyjadrili.
K predloženému návrhu „Štatút obce Veľký Klíž“ nemal nikto z prítomných poslancov žiadny
doplňujúci ani pozmeňujúci návrh.
Starosta obce dal za predložený návrh hlasovať:
Hlasovanie:
Za: 6 prítomných poslancov, R.Beliansky. T.Beliansky, H.Spišiaková, M.Šusterová, M.Marko,
Ing. F.Macúch
Proti: 0
Zdržal sa: 1 – Ing. Poliačiková
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K bodu 6:
Návrh VZN č. 2/2012 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky
V tomto bode programu starosta predložil návrh VZN č.2/2012 o určení miesta a času zápisu
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky. Požiadal poslancov, aby sa k predloženému
návrhu vyjadrili. K predloženému návrhu nikto nepodal pozmeňujúci návrh, preto dal starosta za
prijatie VZN č.2/2012 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky.
Hlasovanie:
Za: 7 prítomných poslancov, R.Beliansky. T.Beliansky, H.Spišiaková, M.Šusterová, M.Marko,
Ing. F.Macúch, Ing. Poliačiková
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 7:
Návrh VZN č.3/2012 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni
Ďalší návrh VZN č.3/2012 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni
predložil starosta obce. Taktiež požiadal poslancov o doplnenie alebo prípadne o pozmeňujúci
návrh. Poslanci ani k tomuto predloženému návrhu nepodali iný návrh ani doplnenie
k navrhovanému VZN. Za predložený návrh VZN č.3/2012 o určení príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov v školskej jedálni dal starosta hlasovať.
Hlasovanie:
Za: 7 prítomných poslancov, R.Beliansky. T.Beliansky, H.Spišiaková, M.Šusterová, M.Marko,
Ing. F.Macúch, Ing. Poliačiková
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 8:
Návrh VZN č.4/2012 o podmienkach držania psov v obci Veľký Klíž
Návrh VZN č.4/2012 o podmienkach držania psov v obci Veľký Klíž predložil obecnému
zastupiteľstvu starosta obce. Vyzval prítomných poslancov, aby predložili svoje návrhy alebo
pripomienky. K uvedenému návrhu VZN č.4/2012 o podmienkach držania psov v obci Veľký
Klíž zo strany poslancov nedošlo k žiadnej zmene. Následne dal starosta za návrh VZN č.4/2012
o podmienkach držania psov v obci Veľký Klíž hlasovať.
Hlasovanie:
Za: 7 prítomných poslancov, R.Beliansky. T.Beliansky, H.Spišiaková, M.Šusterová, M.Marko,
Ing. F.Macúch, Ing. Poliačiková
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 9:
Návrh VZN č.5/2012 o poskytovaní opatrovateľskej služby a úhradách za opatrovateľskú
službu
Predloženie nového návrhu o opatrovateľskej službe vyplynulo zo zákona č. 448/2008 Z.z.
o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a jeho novelizácie. Starosta obce pripomenul,
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že opatrovateľská služba vykonávaná aj na území našej obce bude spoplatnená a to minimálne vo
výške 50% ekonomicky oprávnených nákladov na opatrovateľskú službu, čom ukladá aj zákon.
Následne starosta predložil návrh VZN č.5/2012 o poskytovaní opatrovateľskej služby a úhradách
za opatrovateľskú
službu v obci Veľký Klíž. Požiadal prítomných poslancov, aby sa
k predloženému návrhu vyjadrili. Poslanci k predloženému návrhu nepodali žiadne pozmeňujúce
ani iné návrhy. Starosta obce dal za prijatie návrhu VZN č.5/2012 o poskytovaní opatrovateľskej
služby a úhradách za opatrovateľskú službu hlasovať.
Hlasovanie:
Za: 7 prítomných poslancov, R.Beliansky. T.Beliansky, H.Spišiaková, M.Šusterová, M.Marko,
Ing. F.Macúch, Ing. Poliačiková
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 10:
Správa nezávislého audítora obecnému zastupiteľstvu o overení účtovnej závierky
k 31.12.2011
V tomto bode programu zástupca starostu obce Tomáš Beliansky oboznámil o správe
vykonaného auditu za rok 2011 nezávislým audítorom. K uvedenému, starosta podal informáciu,
že vykonaný audit je v súlade so zákonom a z vykonaného auditu nezávislý audítor navrhol
opatrenia, týkajúce sa nevykonanej fyzickej a dokladovej inventarizácie majetku a záväzkov
obce a nevypracovanie inventúrnych súpisov a inventarizačný zápis v zmysle zákona č.431/2002
Z. z. o účtovníctve v súlade s § 29 a 30 k 31.12.2011 ( správa nezávislého audítora o vykonaní
auditu účtovnej uzávierky za rok 2011 je prílohou zápisnice).
Správu o vykonanom audite nezávislého audítora o vykonanom audite účtovnej závierky za rok
2011 obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie.
K bodu 11:
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Veľký Klíž za rok 2011
Ing. Geletová, hlavná kontrolórka obce predložila stanovisko k záverečnému účtu obce Veľký
Klíž za rok 2011, kde uviedla, že 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 31.12.2011. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti
odporučila obecnému zastupiteľstvu obce Veľký Klíž rok 2011 uzavrieť celoročné hospodárenie
bez výhrad. (stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce Veľký Klíž za rok
2011 v prílohe zápisnice)
K bodu 12:
Návrh záverečného účtu obce Veľký Klíž za rok 2011
Starosta obce v tomto bode programu podrobne rozobral príjmy a výdavky jednotlivých kapitol
a podkapitol záverečného účtu obce Veľký Klíž. Prítomní hostia reagovali na predložený návrh
záverečného účtu obce, čo objasnila hlavná kontrolórka obce Ing. Geletová a uviedla, že obec robí
rozpočtové účtovníctvo a podnikateľské účtovníctvo, čo sa vzájomne prelína a preto čísla
v rozpočte a čísla vo výkaze ziskov a strát sa navzájom nestretnú pretože sa účtujú časovo inak.
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Potom dal starosta obce za predložený návrh záverečného účtu obce Veľký Klíž za rok 2011
hlasovať.
Hlasovanie bez výhrad:
6 prítomných poslancov, R.Beliansky. T.Beliansky, H.Spišiaková, M.Šusterová, M.Marko, Ing.
F.Macúch
Hlasovanie s výhradami:
1 prítomný poslanec, Ing. Poliačiková
Ing. Poliačiková sa informovala, či má svoje výhrady predložiť písomne. Starosta uviedol, že je
potrebné výhrady k záverečnému účtu obce predložiť písomne a budú prílohou zápisnice.
K bodu 13:
Rôzne
V tomto bode programu:
1/ 13 starosta predložil obecnému zastupiteľstvu návrh „Plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce Veľký Klíž na II. polrok 2012“ a požiadal prítomných poslancov na doplnenie,
alebo pozmenenie predloženého návrhu. Zo strany poslancov obecného zastupiteľstva neboli
predložené žiadne doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy a dal za predložený návrh hlasovať.
Hlasovanie:
Za: 7 prítomných poslancov, R.Beliansky. T.Beliansky, H.Spišiaková, M.Šusterová, M.Marko,
Ing. F.Macúch, Ing. Poliačiková
Proti: 0
Zdržal sa: 0
2/13 starosta informoval o správe hlavnej kontrolórky obce o vykonávaní finančnej kontroly
v obci Veľký Klíž a požiadal hlavnú kontrolórku obce, aby správu prečítala. Predmetnú správu
hlavnej kontrolórky obce o vykonávaní finančnej kontroly v obci Veľký Klíž zobralo obecné
zastupiteľstvo na vedomie,
3/13 starosta informoval o žiadosti Petra Dobiaša- BEQUEM Klížske Hradište č.39 o usporiadaní
cyklistických pretekov v obci Veľký Klíž a usporiadaní koncertu od 18,00-22,00 hod a po 22,00
hod usporiadanie diskotéky dňa 04.08.2012 a zároveň poskytnutia priestorov areálu materskej
školy, ktoré by chceli využiť na stanovanie pretekárov a postavenie provizórnych spŕch.
Poslanci obecného zastupiteľstva predmetnú žiadosť zvážili a navrhli, že pretek, koncert
a diskotéka sa môže uskutočniť, ale s vylúčením použitia priestorov materskej školy.
Starosta obce dal za predložený návrh hlasovať.
Hlasovanie:
Za: 7 prítomných poslancov, R.Beliansky. T.Beliansky, H.Spišiaková, M.Šusterová, M.Marko,
Ing. F.Macúch, Ing. Poliačiková
Proti: 0
Zdržal sa: 0
4/13 starosta informoval o žiadosti Rímskokatolíckej cirkvi, farský úrad Veľký Klíž o pridelenie
dotácie na opravu zvonov a vežových hodín vo výške 2000 EUR, čo poslanci obecného
zastupiteľstva prijali.
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5/13 starosta obce požiadal obecné zastupiteľstvo o udelenie výnimky zo VZN č.2/2006 v § 5
„Spôsob prideľovania dotácií“. Podľa VZN je možné dotácie počas rozpočtového roku
schvaľovať len 2x a to prvýkrát pri schvaľovaní rozpočtu obce na príslušné rozpočtové obdobie
a druhý krát v III. štvrťroku príslušného roku. Vzhľadom k tomu, že žiadosť farského úradu
Veľký Klíž je potrebné z časového dôvodu riešiť, predložil starosta obce návrh na udelenie
výnimky vo VZN schváliť dotáciu v II. štvrťroku príslušného roku.
K predloženému návrhu nemali poslanci obecného zastupiteľstva iné návrhy ani pripomienky,
preto dal starosta obce za predložený návrh hlasovať.
Hlasovanie:
Za: 7 prítomných poslancov, R.Beliansky. T.Beliansky, H.Spišiaková, M.Šusterová, M.Marko,
Ing. F.Macúch, Ing. Poliačiková
Proti: 0
Zdržal sa: 0
6/13 starosta predložil na základe schválenej výnimky zo VZN č.2/2006 v §5 „Spôsob
prideľovanie dotácií“ návrh na schválenie žiadosti Rímskokatolíckej cirkvi, farský úrad Veľký
Klíž o pridelenie dotácie na opravu zvonov a vežových hodín vo výške 2000 EUR. Predložený
návrh poslanci obecného zastupiteľstva prijali bez pripomienok.
Hlasovanie:
Za: 7 prítomných poslancov, R.Beliansky. T.Beliansky, H.Spišiaková, M.Šusterová, M.Marko,
Ing. F.Macúch, Ing. Poliačiková
Proti: 0
Zdržal sa: 0
7/13 zástupca starostu obce Veľký Klíž, poslanec Tomáš Beliansky predložil obecnému
zastupiteľstvu návrh prerokovať plat starostu obce z dôvodu, že v každom kalendárnom roku
plat starostu je súčinom priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za uplynulý
rok a koeficientu podľa počtu obyvateľov obce. Na predmetný návrh reagovala aj hlavná
kontrolórka obce, že obecné zastupiteľstvo plat starostu opätovne raz ročne prerokuje.
Následne predložil návrh, aby plat starostu zostal zachovaný tak ako doteraz, t.j. vo výške 1408
Eur. Predložený návrh obecné zastupiteľstvo prijalo bez pripomienok a zástupca starostu
dal za predložený návrh hlasovať.
Hlasovanie:
Za: 7 prítomných poslancov, R.Beliansky. T.Beliansky, H.Spišiaková, M.Šusterová, M.Marko,
Ing. F.Macúch, Ing. Poliačiková
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 14:
Diskusia
Starosta obce otvoril diskusiu. Do diskusie sa prihlásili:
1. poslanec OZ Tomáš Beliansky, reagoval na dotazy prítomných k rozpočtu a uviedol, že človeka
ako laika môžu zaujímať dve veci, koľko peňazí sme dostali a koľko peňazí sme minuli, či sa šetrí
a na čom sa šetrí, a aby každá vec bola podložená a odkontrolovateľná, pretože z účtovného
hľadiska je to zložité ,
2. Ing. Štefan Poliačik, zaujímal sa o záväzky obce, ktoré boli z uplynulých rokov a boli uhradené
v roku 2011, na čo reagovala hlavná kontrolórka obce, že zmluva môže byť uzatvorená
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v uplynulých obdobiach a faktúra sa zaúčtuje vtedy, keď príde a týmto môže vzniknúť časový
nesúlad, ale tým sa povinnosti úhrady nezbavujeme,
3. Ing. Anton Stanko, uviedol, že s časovým nesúladom uzatvorenia zmluvy a zaúčtovaním
faktúry sa musí obecné zastupiteľstvo vysporiadať,
4. poslanec OZ Tomáš Beliansky, objasnil, že z uplynulého obdobia sa zdedili v dvoch prípadoch
faktúry, ktoré boli staršieho dáta,
5. starosta obce uviedol, že všetky záväzky, ktoré sme mali z uplynulého obdobia sú už uhradené,
6. poslankyňa OZ Ing. Lýdia Poliačiková, sa informovala o disponibilnom zostatku pre r.2011,
7. hlavná kontrolórka obce Ing. Geletová objasnila, že disponibilný zostatok sú financie, ktoré
máme na účte a v pokladni obecného úradu,
8. Ing. Štefan Poliačik, písomne predložil otázky adresované terajšiemu starostovi obce
a bývalému starostovi obce, terajšiemu poslancovi Ing. Macúchovi ohľadom zatekania zo strechy
na strop v kultúrnom dome v Klížskom Hradišti. Požiadal prítomného bývalého starostu Ing.
Macúcha, aby sa k danej veci vyjadril. Následne adresoval otázku terajšiemu starostovi obce, ako
sa bude problém so strechou v KD riešiť. (materiál , Otázky. Zastupiteľstvo. 7.5.2012 sú prílohou
zápisnice)
9. poslanec OZ Ing. Macúch, uviedol, že všetky problémy sa dajú riešiť, k danej veci v uplynulom
období sme neboli nečinní a zastrešením ľahkou strešnou konštrukciou sa problém zatekania
strechy vyrieši.
10. starosta obce Jozef Bielich, uviedol, že je potrebné sa danou problematikou zaoberať
a zabrániť presakovaniu vody na strop do sály kultúrneho domu prekryť strechu ľahkou strešnou
krytinou, pretože statik neodporučil urobiť inú strechu z dôvodu veľkej záťaže.
11. Ing. Anton Stanko, sa zaujímal o ROEP ( Registrácia obnovenej evidencie pozemkov), ktorá
prebieha v našej obci, kedy bude zasadať komisia a akým spôsobom môžu občania na doručené
dokumenty reagovať.
12. starosta obce Jozef Bielich, odpovedal, že komisia ohľadom ROEP bude 22.6.2012 a občania,
ktorí vo svojej evidencii pozemkov zistili určité nezrovnalosti môžu podať námietku
prostredníctvom Obce Veľký Klíž, ktoré budú komisii doručené. Občanom boli na obecnom
úrade veci vysvetlené a poskytnuté informácie, ako majú postupovať.
13. poslankyňa Ing. Lýdia Poliačiková, požiadala o zverejnenie záverečného účtu obce na WEB
stránke obce Veľký Klíž
14. poslanec OZ Rastislav Beliansky, uviedol, že problematikou zatekania stropu v sále KD
v Klížskom Hradišti sa OZ bude zaoberať na svojom pracovnom stretnutí.
15. starosta obce Jozef Bielich, uviedol, že ak bude dostatok financií prioritou je riešiť strechu
v materskej škole, čo je akútny stav a požiadali sme MF SR o dotáciu.
16. Ing. Anton Stanko, sa informoval, ako je to s prefinancovaním z PPA na projekt KD a obecný
úrad .
17. starosta obce Jozef Bielich uviedol, že podľa informácie PRIMA Banky Slovensko, a.s. bola
s PPA prevedená finančná čiastka bez DPH.
K bodu 15:
Návrh na uznesenie
Predseda návrhovej komisie Ing. František Macúch predložil návrh na uznesenie z98.
riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 7. júna 2012 vo Veľkom Klíži.
Zo strany poslancov Ing. Poliačiková požiadala o doplnenie do návrhu uznesenia, zverejniť
záverečný účet obce na WEB stránke obce Veľký Klíž.
Následne dal starosta obce za predložený návrh uznesenia č.9/2012 hlasovať.
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Hlasovanie:
Za: 7 prítomných poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 16:
Záver
V závere starosta obce poďakoval všetkým prítomným poslancom a ostatným zúčastneným za
ich aktívny prístup k rokovaniu a 9. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.

Vo Veľkom Klíži, dňa 13.06.2012
Zapísala: Marta Najmanová

Jozef B i e l i ch
starosta obce

Overovatelia zápisnice:
...............................................
Rastislav Beliansky

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

Vyvesené:
Zvesené:

8

9

