Zápisnica
z 19. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Veľkom Klíži,
ktoré sa konalo dňa 20. marca 2018 o 18,30 hod.
Prítomní: Ing. Tatiana Sasková, starostka obce
Poslanci: Helena Spišiaková, Mária Šusterová, Mgr. Zuzana Urbanová,
Ing. Lýdia Poliačiková, Ing. Michal Stanko, Bohuš Hajšo, Michal Deviatka
Neprítomní: -Ďalší prítomní: Mgr. Marta Najmanová, Jana Stančeková, Martina Vaňová, pracovníčky
obecného úradu
Hostia: podľa prezenčnej listiny

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájenie
Určenie zapisovateľky, určenie overovateľov zápisnice, určenie návrhovej komisie
Správy z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Veľký Klíž
Rozpočtové opatrenia
Návrh na zapojenie rezervného fondu do rozpočtu
Návrh VZN č.1/2018 o organizácii miestneho referenda
Návrh na predĺženie nájomných zmlúv pre obecnú bytovku
Rôzne
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 sedem a zasadnutie obecného
zastupiteľstva je uznášania schopné. Starostka obce oboznámila všetkých prítomných
s programom zasadnutia. Vyzvala poslancov, aby sa k predloženému návrhu programu
zasadnutia obecného zastupiteľstva vyjadrili. Zo strany poslancov nebol podaný žiadny
doplňujúci ani pozmeňujúci návrh do bodov programu.
Starostka obce skonštatovala, že OZ schvaľuje program rokovania a hlasovanie bude zapracované
do uznesenia.
Uznesenie č.1/19/2018
schvaľuje Za: 7 Proti:0 Zdržal sa:0
K bodu 2:
Určenie zapisovateľky, určenie overovateľov zápisnice, určenie návrhovej komisie
Starostka konštatovala, že zápisnica zo 18. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva bola
overená bez pripomienok.
Za zapisovateľku z 19. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva starostka obce určila
Mgr. Martu Najmanovú, pracovníčku obecného úradu. Za overovateľov zápisnice z 19.
riadneho zasadnutia OZ navrhla poslancov Ing. Michala Stanka a Helenu Spišiakovú.
Za členov návrhovej komisie na vypracovanie uznesenia z 19. riadneho zasadnutia obecného
zastupiteľstva starostka navrhla poslancov Mgr. Zuzanu Urbanovú a Bohuša Hajša. 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.2/19/2018
Schvaľuje Za: 7 Proti:0 Zdržal sa: 0

K bodu 3:
Správy z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Veľký Klíž
Starostka obce požiadala hlavného kontrolóra obce Veľký Klíž aby predniesol „Správy
z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Veľký Klíž.“
1. Správa o kontrolnej činnosti obce Veľký Klíž č.8/2017.
Cieľom kontroly bolo dodržiavanie rozpočtovej klasifikácie, kontrola dodržiavania zákona č.
357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kontrola
došlých faktúr a pokladničných dokladov, kontrola súladu vydaných VZN obce za rok 2015 2017 so súčasne platnou právnou legislatívou.
2. Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Veľký Klíž č.1/2018.
Cieľom kontroly bolo dodržiavanie rozpočtovej klasifikácie, kontrola dodržiavania zákona č.
357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kontrola
došlých faktúr a pokladničných dokladov za obdobie január a február 2018.
3. Ročná správa o kontrole vybavovania sťažností za rok 2017.
Hlavný kontrolór obce uviedol, že podľa platnej legislatívy má obec povinnosť vydať nový
vnútorný predpis o vybavovaní sťažností. Poznamena, že tento vnútorný predpis vypracuje.
4. Ročná správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Veľký Klíž za
rok 2017.
Správy o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce sú prílohou zápisnice. Poslanci OZ
zobrali správy hlavného kontrolóra obce na vedomie, čo bude zapracované do uznesenia.
Uznesenie č.3/19/2018
berie na vedomie
Za:7 Proti:0 Zdržal sa:0
K bodu 4:
Rozpočtové opatrenie č.14/2017, č.1/2018, č.2/2018
Starostka obce oboznámila poslancov s rozpočtovým opatrením č.14/2017, č.1/2018 a
č.2/2018, 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. a s uznesením OZ
č.14/18/2017 a č.6/18/2017 zo dňa 14.12.2017. Materiály – rozpočtové opatrenia, boli
poslancom obecného zastupiteľstva zaslané a prerokované.
1. Zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č.14/2017
2. Zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č.1/2018
obecné zastupiteľstvo
a/ berie na vedomie
Uznesenie č.4/19/2018 Za:7 Proti:0 Zdržal sa:0
3. Zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č.2/2018 obecné zastupiteľstvo
b/ schvaľuje
Uznesenie č.4/19/2018 Za: 6 Proti:0 Zdržal sa: Ing. Lýdia Poliačiková
Starostka obce skonštatovala, že OZ berie rozpočtové opatrenie č.14/2017 a č.1/2018 na vedomie
a č.2/2018 schvaľuje, čo bude zapracované do uznesenia.
Rozpočtové opatrenia č.14/2017, č.1/2018 a č.2/2018 sú prílohou zápisnice.
K bodu 5:
Návrh na zapojenie rezervného fondu do rozpočtu
V tomto bode programu starostka obce informovala, že na realizáciu plánovaných opráv ciest

treba zapojiť časť rezervného fondu do rozpočtu obce, celkom vo výške 49.000 Eur, z toho
40.000 Eur na opravu miestnych komunikácií a 9.000 Eur na rekonštrukciu zasadačky
obecného úradu. Starostka otvorila rozpravu. Poslanci obecného zastupiteľstva si overovali,
o ktoré ulice sa jedná. Starostka uviedla, že ide o ulicu Pláňa – Lúka a cesta od MŠ až
k rodinnému domu J. Bielicha v časti Dolina.
Uznesenie č.5/19/2018
schvaľuje Za: 7 Proti:0 Zdržal sa:0
K bodu 6:
Návrh VZN č. 1/2018 o organizácii miestneho referenda
V tomto bode programu požiadala starostka obce Ing. Michala Stanka, aby oboznámil poslancov
obecného zastupiteľstva s upozornením prokurátora vo veci povinnosti vydať všeobecne
záväzné nariadenie o organizácii miestneho referenda s poukazom na ustanovenie § 11 ods.9
zákona o obecnom zriadení. Upozornenie prokurátora zobrali poslanci obecného zastupiteľstva
na vedomie.
a/ berie na vedomie
Uznesenie č.6/19/2018
Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0
Starostka obce predložila návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.1/2018 o organizácii
miestneho referenda. Uviedla, že hlavný kontrolór obce Veľký Klíž podal v stanovenej lehote
k návrhu č.1/2018 o miestnom referende pripomienky, ktoré boli do návrhu VZN č.1/2018
o miestnom referende zapracované. Návrh na schválenie VZN č.1/2018 bol starostkou
predložený aj so zapracovaním pripomienok. Starostka obce požiadala prítomných poslancov,
aby sa k predloženému návrhu VZN č.1/2018 o miestnom referende vyjadrili. Zo strany
poslancov nebol podaný žiadny pozmeňujúci ani doplňujúci návrh /materiál je prílohou
zápisnice/.
Následne dala starostka obce za schválenie VZN č.1/2018 o miestnom referende hlasovať.
b/ schvaľuje
Uznesenie č.6/19/2018
Za: 7 Proti:0 Zdržal sa: 0
K bodu 7:
Návrh na predĺženie nájomných zmlúv pre obecnú bytovku
Starostka obce predložila návrh na schválenie nájomných zmlúv pre nájomníkov bytov
v obecnej bytovke Klíž č.237. Nájomné zmluvy majú platnosť do 30.04.2018. Z uvedeného
dôvodu predložila starostka obce návrh na schválenie predlženia zmluvy s nájomníkmi bytov
opätovne o jeden rok od 01.05.2018 do 30.04.2019. Následne dala starostka obce za návrh
o predĺženie nájomných zmlúv hlasovať.
Uznesenie č.7/19/2018
schvaľuje:
Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0
K bodu 8:
Rôzne
V tomto bode programu starostka obce informovala o:
- Smernici o verejnom obstarávaní pre zákazky s nízkou hodnotou platnú od 01.01.2018
- liste M.Hazdovej a I.Vargu o pridelenie obecného bytu /žiadosť je prílohou zápisnice/
- prebiehajúcich prácach v obci /rekonštrukcia zasadačky obecného úradu, renovácia
parkiet v kultúrnom dome/,
- prebiehajúcich výzvach hasičského a záchranného zboru – na rekonštrukciu požiarnych

-

zbrojníc – možnosť opätovného zaslania projektu, ministerstva financií – na
individuálne potreby obcí, fondu na podporu umenia – na doplnenie knižničného fondu,
projektovej dokumentácii na DS Klížske Hradište,
o potrebe dokončenia priestorov v budove obecného úradu vhodných na prenájom,
o ponuke na odvodnenie plochy - kanála v materskej škole

berie na vedomie
Uznesenie č.8/19/2018
Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0
Starostka obce dala priestor prítomným občanom. Z radov občanov sa prihlásili:
1. Ing. Anton Goga, ktorý sa spytoval na:
- rozvojový program obce (PHSR),
- územný plán obce,
- stav miestnych komunikácií, ciest a chodníkov,
- kanalizáciu v obci,
- obecné jazierko Lázeň,
- priestor pre stretávanie sa občanov,
- kostolík na cintoríne,
- kultúrny dom a jeho opravy,
- poplatky za tuhý komunálny odpad,
- spôsob zverejňovania dokumentov na úradných tabuliach,
- zodpovednosť poslancov OZ za zverené časti obce,
- výber daní a poplatkov.
Starostka obce na jednotlivé dotazy Ing. Gogu reagovala a odpovedala.
2. Jozef Bielich
- navrhol, aby obec v spolupráci s turistami zabezpečila informačné tabule o histórii obce
v obci a na Vrch Hore, pretože veľa turistov navštevuje obec a Vrch Horu a nemajú odkiaľ
získať informácie o našej obci a okolí,
- upozornil, že v extraviláne Vrch Hora urobili Štátne lesy Topoľčianky oplotenie a uzavreli
turistické chodníky. Prechody, ktoré urobili, nie sú vhodné pre turistov a cykloturistov. Zároveň
požiadal starostku obce o riešenie nápravy so štátnymi lesmi,
- upozornil, že predajný altánok, ktorý v minulosti bol vybudovaný na predaj chleba, dlhé roky
neslúži svojmu účelu. Bolo by potrebné majiteľa upozorniť na jeho odstránenie z dôvodu
bezpečnosti šoférov motorových vozidiel, ktorí vchádzajú na hlavnú cestu z ulice „Kračiny“
a tiež z estetických dôvodov,
- pripomenul, že na konci ulice Kračiny nie je možné otočiť sa vozidlám vyvážajúcim
komunálny odpad – po dohode s urbárskou spoločnosťou upraviť plochu v starej tehelni
a vyviezť štrkom, tak aby bola prístupná pre nákladné vozidlá a nenosilo sa z nej blato na
miestnu komunikáciu.
Na žiadosti a upozornenia občana Jozefa Bielicha starostka obce odpovedala.
3. Anton Hrdý
- upozornil na zablatené cesty, ktoré zostali po vyvážaní dreva Urbárskou spoločnosťou obce
Veľký Klíž a požiadal, aby na skutočnosť boli upozornení,
- upozornil na kanál popri jeho dome, ktorý doposiaľ nie je celkom prekrytý,
- uviedol, že občania by si mali pred svojimi domami kosiť a priestory čistiť,

- upozornil, že správa ciest by mala dôslednejšie opravovať výtlky na cestách.
Na uvedené skutočnosti, ktoré občan Anton Hrdý uviedol taktiež starostka obce reagovala.
K bodu 9:
Záver
V závere starostka obce poďakovala všetkým prítomným za účasť na 19. riadnom zasadnutí
obecného zastupiteľstva, za aktívny prístup a diskusné príspevky a zasadnutie obecného
zastupiteľstva ukončila.

Vo Veľkom Klíži, dňa 21.3.2018
zapísala: Mgr. Marta Najmanová
Ing. Tatiana Sasková
starostka obce

overovatelia zápisnice:

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

Vyvesené: 23.03.2018
Zvesené:

.................................................
Helena Spišiaková

