Zápisnica
zo 17. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Veľkom Klíži,
ktoré sa konalo dňa 19. októbra 2017 o 19,00 hod.
Prítomní: Ing. Tatiana Sasková, starostka obce
Poslanci: Bohuš Hajšo, Helena Spišiaková, Ing. Michal Stanko, Mária Šusterová,
Mgr. Zuzana Urbanová, Michal Deviatka
Neprítomní: Ing. Lýdia Poliačiková,
Ďalší prítomní: Mgr. Ivan Antal, hlavný kontrolór obce,
Mgr. Marta Najmanová, pracovníčka obecného úradu
Hostia: podľa prezenčnej listiny

Program:
Zahájenie
Určenie zapisovateľky, určenie overovateľov zápisnice, určenie návrhovej komisie
Potvrdenie uznesení z 16. riadneho zasadnutia OZ
Rozpočtové opatrenie č.6/2017, 8/2017,9/2017,10/2017
Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Veľký Klíž
Návrh VZN č.3/2017 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na
území obce Veľký Klíž
7. Návrh VZN č.4/2017 o vodení psov a sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku na
území obce Veľký Klíž
8. Žiadosť o schválenie investičného zámeru I. Valný
9. Schválenie prenájmu bytu č.3 v bytovom dome Klíž č.237
10. Rôzne
11. Záver
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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 sú prítomní šiesti 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 na doplnenie programu. Starostka podala návrh na doplnenie
do programu v bode 4 - rozpočtové opatrenie č.10/2017. Následne požiadala o hlasovanie za
predložený program a doplnenie do bodu 4.
Starostka obce skonštatovala, že OZ schvaľuje program rokovania a hlasovanie bude zapracované
do uznesenia.
Uznesenie č.1/17/2017
Za:6 Proti:0 Zdržal sa:0
K bodu 2:
Určenie zapisovateľky, určenie overovateľov zápisnice, určenie návrhovej komisie
Starostka konštatovala, že zápisnica zo 16. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva bola
overená bez pripomienok.
Za zapisovateľku 17. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva starostka obce určila
Mgr. Martu Najmanovú, pracovníčku obecného úradu. Za overovateľov zápisnice zo 17.
riadneho zasadnutia OZ navrhla poslancov Bohuša Hajša a Ing. Michala Stanka.
Za členov návrhovej komisie na vypracovanie uznesenia zo 17. riadneho zasadnutia obecného
zastupiteľstva starostka navrhla poslancov Helenu Spišiakovú a Mgr. Zuzanu Urbanovú.
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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.2/17/2017
Za:6 Proti:0 Zdržal sa:0
K bodu 3:
Potvrdenie uznesení z 16. riadneho zasadnutia OZ
V tomto bode programu starostka obce oboznámila poslancov OZ, že zápisnica a uznesenia
zo 16. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva boli podpísané po lehote, na čo upozornil
hlavný kontrolór obce Veľký Klíž. Starostka obce uviedla, že výkon uznesení nepozastavila
v zmysle § 13 ods.6 Zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Z uvedeného dôvodu predložila
predmetné návrhy na uznesenie z 16. riadneho zasadnutia OZ na schválenie.
Požiadala poslancov OZ, aby sa vyjadrili. Poslanci iné návrhy nepredostreli a starostka
požiadala členku návrhovej komisie Helenu Spišiakovú, aby predniesla návrh na uznesenie
k potvrdeniu uznesení zo 16. riadneho zasadnutia. Z prítomných poslancov nemal nikto návrh
na doplnenie do uznesenia k 3.bodu programu. Následne dala starostka obce hlasovať.
Obecné zastupiteľstvo obce Veľký Klíž zobralo na vedomie informáciu starostky obce, že
výkon uznesenia nebol zo strany starostky pozastavený a schválilo potvrdenie uznesení zo
16.riadneho zasadnutia OZ.
Uznesenie č.3/17/2017 – OZ
a) berie na vedomie Za:6 Proti:0 Zdržal sa:0
b) schvaľuje 1. Za:6 Proti:0 Zdržal sa:0
2. Za:6 Proti:0 Zdržal sa:0
K bodu 4:
Rozpočtové opatrenie č.6/2017, č.8/2017, č.9/ 2017, č.10/2017
Starostka obce oboznámila poslancov s rozpočtovým opatrením č.6/2017, č.8/2017, 9/2017
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. v súlade s Uznesením obecného
zastupiteľstva č.2/2015 zo dňa 26.03.2015 na povolené prekročenie a viazanie príjmov
a povolené prekročenie a viazanie výdavkov v súlade s § 14 odst. 2 písm. b) a c) k 1.7.2017,
k 25.8.2017 a k 1.9.2017. Poslanci obecného zastupiteľstva a hlavný kontrolór obce boli
o vykonaní zmien informovaní v materiáloch, ktoré im boli zaslané v lehote pred 17. riadnym
zasadnutím obecného zastupiteľstva /materiál je prílohou zápisnice/.
Starostka obce skonštatovala, že OZ berie rozpočtové opatrenie č.6/2017, č.8/2017 a č.9/2017 na
vedomie a dala hlasovať.
Starostka obce k návrhu zmeny rozpočtu “Rozpočtovým opatrením č.10/2017“ uviedla, že ide
o navýšenie finančných prostriedkov na projekt „Úprava plochy pred Domom smútku v
Klížskom Hradišti“, je z dôvodu nepredpokladaných nákladov, s ktorými sa nepočítalo
/odstránenie betónových chodníkov okolo domu smútku, rozšírenie vstupného chodníka
a príjazdovej plochy, odstránenie a výmena betónového múrika a oplotenia, a pod./.
Starostka ďalej uviedla, že ide o presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného
rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky. Následne požiadala poslancov,
aby sa k RO č.10/2017 vyjadrili. Nikto z prítomných poslancov nepodal žiadny iný návrh ani
pripomienku. Po krátkej rozprave a prednesení návrhu na uznesenie, ku ktorému neboli
vznesené pripomienky zo strany poslancov, dala starostka za návrh zmeny „Rozpočtové
opatrenie č.10/2017“ hlasovať. Schválenie rozpočtových opatrení bude zapracované do uznesenia.
Uznesenie č.4/17/2017
a) berie na vedomie Za:6 Proti:0 Zdržal sa: 0
b) schvaľuje Za: 5 Proti:0 Zdržal sa: 1
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K bodu 5:
Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Veľký Klíž
V tomto bode programu starostka obce dala slovo hlavnému kontrolórovi obce. Hlavný
kontrolór obce Veľký Klíž predniesol informatívnu správu z kontrolnej činnosti 6/2017.
Cieľom kontroly boli nefinančné kontroly podľa zákona č.10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej
správe zamerané na kontrolu vydaných VZN obce a vnútorných predpisov obce v rokoch 2011
a 2012, obsahovú správnosť všeobecných záväzných nariadení obce a interných smerníc obce,
ich súlad s aktuálnymi zneniami zákonov a kontrola uverejnených VZN na internetovej stránke
obce. V informatívnej správe hlavný kontrolór obce ďalej uvádza, že nariadenia a uznesenia zo
16. rokovania OZ neboli podpísané starostkou obce v zákonnom termíne /materiál je prílohou
zápisnice/. Členka návrhovej komisie Helena Spišiaková predniesla návrh uznesenia k piatemu
bodu programu. Prítomní poslanci nemali návrh na doplnenie uznesenia. Následne prebehlo
hlasovanie.
Starostka obce skonštatovala, že OZ berie informatívnu správu z kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce Veľký Klíž na vedomie a bude zapracovaná do uznesenia.
Uznesenie č.5/17/2017
Za:6 Proti:0 Zdržal sa:0
K bodu 6:
Návrh VZN č. 3/2017 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na
území obce Veľký Klíž.
Starostka obce predložila návrh VZN č.3/2017 o pravidlách času predaja v obchode a času
prevádzky služieb na území obce Veľký Klíž. Uviedla, že predmetné VZN sa mení z dôvodu
súladu s aktuálnymi zneniami zákonov. Požiadala poslancov, aby sa k predloženému návrhu
vyjadrili. K návrhu zo strany poslancov neboli podané žiadne pripomienky. Starostka dala za
predložený návrh VZN č.3/2017 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
na území obce Veľký Klíž hlasovať.
Skonštatovala, že OZ návrh VZN č.3/2017 o pravidlách času predaja v obchode a času
prevádzky služieb na území obce Veľký Klíž OZ schválilo a jeho schválenie bude zapracované
do uznesenia.
/Materiál „ Návrh VZN č.3/2017 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
na území obce Veľký Klíž“ je prílohou zápisnice/.
Uznesenie č.6/17/2017
Za:6 Proti:0 Zdržal sa:0
K bodu 7:
Návrh VZN č.4/2017 o o vodení psov a sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa
na území obce Veľký Klíž
V tomto bode programu starostka obce predložila návrh VZN č.4/2017 o o vodení psov a sume
úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa na území obce Veľký Klíž. Uviedla, že predmetné
VZN sa mení z dôvodu súladu s aktuálnymi zneniami zákonov. Poslancov OZ požiadala, aby
sa k predloženému návrhu vyjadrili. Do termínu podania pripomienok bola zo strany poslancov
podaná jedna pripomienka týkajúca sa sankcií za priestupky. Táto bola do návrhu nariadenia
zapracovaná a zaslaná poslancom. Následne starostka obce dala za predložený návrh hlasovať.
Starostka obce skonštatovala, že schválenie návrhu „ VZN č.4/2017 o o vodení psov a sume
úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa na území obce Veľký Klíž“ poslanci OZ schválili
a jeho schválenie bude zapracované do uznesenia /materiál „Návrh VZN č.4/2017 o vodení
psov a sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa na území obce Veľký Klíž“ je prílohou
zápisnice/.
Uznesenie č.7/17/2017
Za:6 Proti:0 Zdržal sa:0
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K bodu č.8
Žiadosť o schválenie investičného zámeru I. Valný
Starostka na základe žiadosti od Ivana Valného a manželky Henriety Valnej, bytom Partizánske
oboznámila poslancov s investičným zámerom menovaných na parcele č. 367/29 KÚ Klíž, pre
výstavbu pod názvom „PÁRTYHALA VEĽKÝ KLÍŽ“. Bližšie boli poslanci o investičnej
činnosti informovaní na pracovnom stretnutí. Starostka obce požiadala poslancov, aby sa
vyjadrili. Zo strany poslancov nebol podaný žiadny iný návrh ani pripomienka. Po prednesení
návrhu na uznesenie členkou návrhovej komisie a výzve poslancov na doplnenie návrhu
uznesenia o schválení investičného zámeru žiadateľa na vybudovanie stavby na podnikanie
s názvom „PÁRTYHALA VEĽKÝ KLÍŽ“ dala starostka hlasovať. Poslanci OZ investičný
zámer žiadateľa pre investičnú činnosť – vybudovanie stavby „PÁRTYHALA VEĽKÝ
KLÍŽ“ schválili.
Schválenie a hlasovanie bude zapracované do uznesenia /materiál je prílohou zápisnice/.
Uznesenie č.8/17/2017
Za:6 Proti:0 Zdržal sa:0
K bodu 9:
Schválenie prenájmu bytu č.3 v bytovom dome Klíž č.237
V tomto bode programu starostka predložila poslancom OZ žiadosti o prenájom bytu
v bytovom dome súpisné číslo 237 v časti Klíž v obci Veľký Klíž. Starostka uviedla, že žiadosti
o prenájom sú dve a to žiadosť občianky Kristíny Mokrej, Klížske Hradište č.176 a žiadosť
Ivana Vargu, Klíž č.2 a Michaely Hazdovej Klíž č.113. Nájomcovia Michal Mihaleje
a manželka Kristína, bytom Klížske Hradište č.185, dňa 21.08.2017 doručili Obci Veľký Klíž
výpoveď z nájomného vzťahu k bytu č.3 na 1. poschodí v bytovom dome súpisné číslo 237
v časti Klíž v Obci Veľký Klíž. Výpovedná doba začala plynúť od 01.09.2017 a končí
30.11.2017. Z dôvodu uvoľnenia bytu č.3 starostka požiadala poslancov, aby na základe
prijatých žiadostí rozhodli o pridelení bytu č.3 na 1. poschodí v bytovom dome súpisné číslo
237 v časti Klíž v Obci Veľký Klíž. Starostka požiadala poslancov OZ, aby určili nového
nájomcu. Žiadosti záujemcov o pridelenie bytu poslanci OZ prerokovali a určili nového
nájomcu uvoľneného bytu od 1.12.2017 - občianku Kristínu Mokrú, Klížske Hradište č.176.
Členka návrhovej komisie Helena Spišiaková predniesla návrh uznesenia. K návrhu neboli
vznesené pripomienky a doplnenia. Starostka dala hlasovať za pridelenie bytu č.3 na 1.
poschodí v bytovom dome súpisné číslo 237 v časti Klíž v Obci Veľký Klíž novému nájomcovi
Kristíne Mokrej, Klížske Hradište č.176 hlasovať.
Schválenie a hlasovanie bude zapracované do uznesenia.
Uznesenie č.9/17/2017
Za:6 Proti:0 Zdržal sa:0
K bodu 10:
Rôzne
V tomto bode programu starostka informovala:
1.o Správe o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy vo
Veľkom Klíži za školský rok 2016/2017,
- o Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy Veľký Klíž 106 za školský rok
2016/2017, /materiály boli poslancom predložené/.
2. o prácach na cintoríne v Klížskom Hradišti,
poslanci mali k prácam, ktoré sa na cintoríne vykonávajú krátku rozpravu, následne poslankyňa
Mgr. Zuzana Urbanová uviedla, že niektorí poslanci boli na tvare miesta a celá realizácia prác
im bola vysvetlená Ing. Kopeckým, ktorého firma projekt realizuje,
3. o potrebe orezať lipy na cintoríne, na čo je potrebné osloviť firmu, ktoré sa takouto činnosťou
zaoberá aj z hľadiska bezpečnosti pri prevádzaní prác,
4. o žiadosti OZ TU ŽIJEME na bezplatné poskytnutie veľkej sály kultúrneho domu na detské
divadelné predstavenie dňa 23. novembra 2017,
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5. o žiadosti OŠK FO Veľký Klíž na poskytnutie telocvične v Základnej škole Veľký Klíž na
obdobie od 17.10.2017 – 31.03.2018 na tréningy prípravky,
6. o oznámení o výsledku preskúmania žiadosti z MŠVVaŠ SR ohľadom havarijnej situácie
plynovej kotolne a strechy v Základnej školy Veľký Klíž,
7. o zameraní plochy pod budovou, vo vlastníctve fi Clus Mont, sro, Ješkova Ves č.32/pozemok
pod bývalým obchodom COOP Jednota v Klížskom Hradišti/, treba vypracovať ponuku
a žiadateľa pozvať na jednanie,
8. o stretnutí predstaviteľov Obce Veľký Klíž, Urbárskej spoločnosti Veľký Klíž a firmy
Drevital, ohľadom cesty v časti „Dolina“(od rodinných domov po chaty), kde sa riešili možnosti
opravy uvedenej komunikácie. Starostka uviedla, že Urbárska spoločnosť Veľký Klíž sa môže
k veci vyjadriť až po valnom zhromaždení. Starostka ďalej uviedla, že v uvedenej veci oslovila
aj Štátne Lesy Topoľčianky.
Starostka obce požiadala členku návrhovej komisie, aby preniesla návrh na uznesenie.
Po prednesení návrhu na uznesenie starostka obce vyzvala poslancov OZ na doplnenie
uznesenia a následne dala hlasovať za prijatie uznesenia.
Uznesenie č.10/17/2017
Za:6 Proti:0 Zdržal sa:0
V bode rôzne starostka dala priestor aj hosťom.
Z radov hostí sa prihlásili:
1.Ing. Jozef Bielich – sa informoval, ako pokračuje vybavovanie žiadosti o realizáciu cesty na
prepojenie súkromných pozemkov s miestnymi komunikáciami v časti Lúka - Pláňa, ďalej
o možnosti realizácie multifunkčného ihriska, kde starostka uviedla, že výzva na multifunkčné
ihrisko je zrušená a miesto, kde sa určila výstavba MFI v areáli mš je podmáčané. Poslankyňa
Mgr. Zuzana Urbanová uviedla, že obec ani nemá toľko finančných prostriedkov, aby si mohla
dovoliť projekt multifunkčného ihriska zrealizovať, keďže výstavba podložia by bola drahá,
starostka obce spomenula iné vhodné plochy - priestor pri pošte, alebo pri základnej škole, ktorý
by bol vyhovujúci z hľadiska podkladu,
Mgr. Juraj Martiška k umiestneniu multifunkčného ihriska mimo obce uviedol, že to nie je dobré
riešenie,
Poslankyňa Helena Spišiaková uviedla, keďže miesto pre umiestnenie multifunkčného ihriska
už bolo schválené /t.j. areál materskej školy/ treba ho pripraviť tak /zregulovať/, aby v prípade
ak bude výzva možno ihneď podať žiadosť.
2. Michal Mihaleje, oznámil, že chodba v bytovom dome Klíž č.237 bola opravovaná, ale začala
maľovka opadávať, treba s tým niečo robiť.
K bodu 11:
Záver
V závere starostka obce poďakovala všetkým poslancom a ostatným prítomným za aktívnu
účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva a 17. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva
ukončila.
Vo Veľkom Klíži, dňa 23.10.2017
zapísala: Mgr. Marta Najmanová
Ing. Tatiana Sasková
starostka obce
Overovatelia zápisnice:
...............................................
Bohuš Hajšo

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

Vyvesené:
Zvesené:
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