Zápisnica
z 18. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Veľkom Klíži,
ktoré sa konalo dňa 14. decembra 2017 o 18,00 hod.
Prítomní: Ing. Tatiana Sasková, starostka obce
Poslanci: Helena Spišiaková, Mária Šusterová, Mgr. Zuzana Urbanová,
Ing. Lýdia Poliačiková, Ing. Michal Stanko Bohuš Hajšo,
Neprítomní: Michal Deviatka, Mgr. Ivan Antal, hlavný kontrolór obce
Ďalší prítomní: Mgr. Marta Najmanová, pracovníčka obecného úradu
Hostia: podľa prezenčnej listiny

Program:
Zahájenie
Určenie zapisovateľky, určenie overovateľov zápisnice, určenie návrhovej komisie
Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Veľký Klíž
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Veľký Klíž na obdobie
1.polrok 2018
5. Rozpočtové opatrenie č.11/2017, 12/2017
6. Žiadosti o dotácie
7. Návrh programového rozpočtu na roky 2018-2020
8. Návrh VZN č.5/2017 o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác
9. Návrh VZN č.6/2017, ktorým sa mení VZN č.3/2015 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Veľký Klíž
10. Návrh VZN č.7/2017, ktorým sa mení a VZN č.4/2014 o ostatných miestnych daniach
11. Rekonštrukcia DS Klíž
12. Prenájom nebytových priestorov v kultúrnom dome
13. Návrh na doplnenie sadzobníka poplatkov
14. Návrh na schválenie právomoci starostu
15. Rôzne
16. Záver
1.
2.
3.
4.

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 šesť 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, ale starostka obce navrhla doplniť
do bodu č. 4 „rozpočtové opatrenie č.13/2017“. 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.1/18/2017
schvaľuje Za:6
Proti:0 Zdržal sa:0
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K bodu 2:
Určenie zapisovateľky, určenie overovateľov zápisnice, určenie návrhovej komisie
Starostka konštatovala, že zápisnica zo 17. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva bola
overená bez pripomienok.
Za zapisovateľku 18. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva starostka obce určila
Mgr. Martu Najmanovú, pracovníčku obecného úradu. Za overovateľov zápisnice z 18.
riadneho zasadnutia OZ navrhla poslancov
Máriu Šusterovú a Mgr. Zuzanu
Urbanovú.
Za členov návrhovej komisie na vypracovanie uznesenia z 18. riadneho zasadnutia obecného
zastupiteľstva starostka navrhla poslancov Ing. Michala Stanka a Ing. Lýdiu Poliačikovú.
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.2/18/2017
schvaľuje Za:6
Proti:0 Zdržal sa:0
K bodu 3:
Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Veľký Klíž
Starostka obce požiadala poslankyňu Helenu Spišiakovú, aby prečítala „Správu z kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra obce Veľký Klíž č. 7/2017“. 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.
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce je prílohou zápisnice. Poslanci OZ
zobrali správu hlavného kontrolóra obce na vedomie, čo bude zapracované do uznesenia.
Uznesenie č.3/18/2017
berie na vedomie
Za:6 Proti:0 Zdržal sa:0

K bodu 4:
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Veľký Klíž na obdobie
I.polrok 2018
Hlavný kontrolór obce Veľký Klíž predložil obecnému zastupiteľstvu materiál „Návrh plánu
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Veľký Klíž na obdobie I. polrok 2018“. Po
prečítaní návrhu poslankyňou Helenou Spišiakovou požiadala starostka prítomných poslancov
na doplnenie, alebo pozmenenie predloženého návrhu. Zo strany poslancov obecného
zastupiteľstva neboli predložené žiadne doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy a starostka dala za
schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce hlasovať /„Návrh plánu
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Veľký Klíž na obdobie I. polrok 2018“ je prílohou
zápisnice/. Schválenie bude zapracované do uznesenia.
schvaľuje Za:6

Uznesenie č.4/18/2017
Proti:0 Zdržal sa:0

K bodu 5:
Rozpočtové opatrenie č.11/2017, č.12/2017, č.13/2017
Starostka obce oboznámila poslancov s rozpočtovým opatrením č.11/2017 a č.12/2017,ktoré
boli vykonané v súlade s § 14 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
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samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a týkajú sa programov
a podprogramov v príjmovej a výdavkovej časti
Starostka obce skonštatovala, že OZ berie rozpočtové opatrenie č.11/2017, č.12/2017 na vedomie
a bude zapracované do uznesenia.
Uznesenie č.5/18/2017
a/ berie na vedomie
Za:6 Proti:0 Zdržal sa:0
Starostka obce oboznámila poslancov obecného zastupiteľstva o zmene rozpočtu Rozpočtovým
opatrením č.13/2017, v súlade s § 14 ods.2/, písm. a/ zákona č. 583/2004 Zz o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy. Požiadala ich o vyjadrenie. Zo strany poslancov obecného
zastupiteľstva neboli podané žiadne iné návrhy ani pripomienky. Následne dala za rozpočtové
opatrenie č.13/2017 hlasovať.
Uznesenie č.5/18/2017
b/ schvaľuje
Za:6 Proti:0 Zdržal sa:0
Poslanci obecného zastupiteľstva a hlavný kontrolór obce boli o vykonaní zmien informovaní
v materiáloch, ktoré im boli zaslané v lehote pred 18. riadnym zasadnutím obecného
zastupiteľstva /Rozpočtové opatrenia č.11/2017, 12/2017 a 13/2017 sú prílohou zápisnice/.
K bodu 6:
Žiadosť OŠK AMK o poskytnutie dotácie na rok 2018
V tomto bode programu starostka obce oboznámila poslancov so žiadosťou OŠK AMK vo
výške 1500,- Eur, ktorá bola zaevidovaná v podateľni OcÚ v termíne do konca novembra 2017.
Potrebné náležitosti, údaje a prílohy boli zástupcom OŠK AMK Veľký Klíž predložené
v súlade s VZN o pridelenie dotácií a v zámere uviedli účel použitia finančných prostriedkov.
Pre uzatvorenie zmluvy je potrebné schválenie žiadosti obecným zastupiteľstvom.
Uznesenie č.6/18/2017
schvaľuje: Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0
K bodu 6:
Žiadosti o dotácie
Žiadosť OŠK FO o poskytnutie dotácie na rok 2018
V tomto bode programu starostka obce oboznámila poslancov so žiadosťou OŠK FO vo výške
8000,- Eur, ktorá bola zaevidovaná v podateľni OcÚ v termíne do konca novembra 2017.
Potrebné náležitosti, údaje a prílohy boli zástupcom OŠK FO Veľký Klíž predložené v súlade
VZN o pridelenie dotácií. Pre uzatvorenie zmluvy je potrebné schválenie žiadosti obecným
zastupiteľstvom.
Uznesenie č.6/18/2017
schvaľuje: Za: 4
Proti: 1 - Ing. Lýdia Poliačiková Zdržal sa: 1 - Bohuš Hajšo
K bodu 6:
Žiadosť OZ TU žijeme o poskytnutie dotácie na rok 2018
V tomto bode programu starostka obce oboznámila poslancov so žiadosťou „OZ Tu žijeme“,
vo výške 1560,- Eur, ktorá bola zaevidovaná v podateľni OcÚ v termíne do konca novembra
2017. Potrebné náležitosti, údaje a prílohy boli zástupcom občianskeho združenia predložené
v súlade s VZN o pridelenie dotácií. Starostka obce poslancom obecného zastupiteľstva
predložila k nahliadnutiu zámer použitia dotácie a prílohy poskytnuté žiadateľom.
Pre uzatvorenie zmluvy je potrebné schválenie žiadosti obecným zastupiteľstvom.
Uznesenie č.6/18/2017
schvaľuje: Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0
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K bodu 7:
Návrh programového rozpočtu obce Veľký Klíž na roky 2018-2020
Podrobnejšiu informáciu o návrhu programového rozpočtu obce Veľký Klíž na rok 2018 podala
starostka obce. Bližšie špecifikovala jednotlivé kapitoly programového rozpočtu z hľadiska
príjmov a výdavkov. Požiadala poslancov obecného zastupiteľstva, aby sa k predloženému
návrhu programového rozpočtu obce Veľký Klíž na rok 2018 a roky 2019-2020 vyjadrili. Po
rozprave zo strany poslancov neboli podané žiadne iné pozmeňujúce návrhy ani pripomienky.
Následne požiadala poslankyňu Helenu Spišiakovú, aby prečítala „Stanovisko hlavného
kontrolóra obce k návrhu programového rozpočtu na roky 2018-2020“.Stanovisko hlavného
kontrolóra obce zobrali poslanci obecného zastupiteľstva na vedomie /materiál je prílohou
zápisnice/.
Uznesenie č.7/18/2017
berie na vedomie Za:6 Proti:0 Zdržal sa:0
Za návrh programového rozpočtu obce Veľký Klíž na rok 2018 dala starostka hlasovať.
Uznesenie č.7/18/2017
schvaľuje: Za:5 Proti: 0 Zdržal sa:1 - Ing. Lýdia Poliačiková
Programový rozpočet obce Veľký Klíž na obdobie rokov 2019-2020 zobrali poslanci obecného
zastupiteľstva na vedomie.
Uznesenie č.7/18/2017
berie na vedomie: Za:5 Proti:0 Zdržal sa:1 - Ing. Lýdia Poliačiková
K bodu 8:
Návrh VZN č.5/2017 o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác
S návrhom VZN č. 5/2017 povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác
oboznámila prítomných starostka obce. Uviedla, že právnické a fyzické osoby, ktorí v obci
podnikajú a ktorých objekty môžu byť postihnuté povodňami sú povinné vypracovať vlastný
povodňový plán záchranných prác a predložiť ho obci v stanovených termínoch. Nové
nariadenie je vypracované z dôvodu zmeny zákona. Starostka uviedla, že do návrhu VZN
č.5/2017 je potrebné doplniť text v §3 Záverečné ustanovenia ohľadom platnosti
predchádzajúceho nariadenia.
Požiadala poslancov, aby sa k predloženému návrhu VZN č.5/2017 a doplneniu do časti III.
vyjadrili. K uvedenému návrhu neboli podané žiadne protinávrhy ani iné návrhy, preto dala
starostka obce hlasovať za doplnenie do VZN č.5/2017.
Uznesenie č.8/18/2017
Schvaľuje: Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa:
0
Následne dala starostka hlasovať za prijatie návrhu VZN č.5/2017 o povinnosti vypracovať
povodňové plány záchranných prác v doplnenom znení.
Uznesenie č.8/18/2017
Schvaľuje: Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa:
0
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K bodu 9:
Návrh VZN č.6/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
V tomto bode programu starostka obce predložila návrh VZN č.6/2017, ktorým sa mení VZN
č.3/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Veľký
Klíž. Sadzbu poplatku určuje správca dane v súlade s ust. §78 ods.1 a § 83 zákona o miestnych
daniach:
- fyzické osoby, ktoré majú trvalý alebo prechodný pobyt v obci bola navrhnutá suma
0,04110 eura/osoby x deň, t. j. 0,04110 x 365 dní = 15 Eur/osoba,
- fyzické a právnické osoby, ktoré majú prevádzku v obci bola navrhnutá suma 0,0822
eur/deň, t.j. 0,0822x365 dní = 30,00 Eur
K predloženému návrhu VZN č.6/2017 o miestnych daniach za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady poslanci obecného zastupiteľstva podali pozmeňujúce návrhy k článku 5, ods.
3, písm a/, ďalej k ods. 3, písm b/.
Pozmeňujúci návrh bol zapracovaný do predloženého návrhu na schválenie VZN č.6/2017
o miestnych daniach za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Za pozmeňujúce návrhy VZN č.6/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady dala starostka obce hlasovať.
Uznesenie č.9/18/2017
schvaľuje: Za:6 Proti: 0 Zdržal sa: 0
Následne dala starostka obce za návrh VZN č.6/2017 o miestnych daniach za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady so zapracovanými zmenami hlasovať.
Uznesenie č.9/18/2017
schvaľuje: Za: 5 Proti: 1 - Ing. Lýdia Poliačiková Zdržal sa: 0
K bodu 10:
Návrh VZN č.7/2017 o ostatných miestnych daniach
Návrh VZN č.7/2017 o ostatných miestnych daniach, ktorým sa mení VZN č.4/2014
o ostatných miestnych daniach predložila starostka obce. V tomto VZN určuje správca dane na
území obce Veľký Klíž ročnú sadzbu za jedného psa na kalendárny rok 5,- Eur pre fyzickú aj
právnickú osobu. Požiadala poslancov, aby predložili svoje návrhy, alebo pripomienky.
Poslanci obecného zastupiteľstva sa k predloženému návrhu nevyjadrili. Následne starostka
obce za predložený návrh VZN č.7/2017 o ostatných miestnych daniach dala hlasovať.
Uznesenie č.10/18/2017
schvaľuje: Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 1 - Ing. Lýdia Poliačiková
K bodu 11:
Rekonštrukcia DS Klíž
V tomto bode programu starostka obce predložila zámer rekonštrukcie „Domu smútku Klíž“.
Uviedla, že tento zámer bol už poslancami obecného zastupiteľstva prejednávaný na
pracovnom stretnutí a taktiež aj na riadnom zastupiteľstve. Uviedla, že bola podaná žiadosť
o nenávratný finančný príspevok z „Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 v rámci Výzvy
PPA č.22/PRV/2017. Po krátkej rozprave poslancov obecného zastupiteľstva dala starostka
hlasovať.
Uznesenie č.11/18/2017
schvaľuje: Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 1 - Ing. Lýdia Poliačiková
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K bodu 12:
Prenájom nebytových priestorov v kultúrnom dome
V kultúrnom dome Klížske Hradište č.1, p. č. 229/43 o výmere 20 m2 sa uvoľnili priestory
vhodné na prenájom na vykonávanie podnikateľskej činnosti. Priestory treba ponúknuť
záujemcom. Zámer na prenájom priestorov schvaľuje obecné zastupiteľstvo. Z uvedeného
dôvodu starostka obce predložila návrh na schválenie zámeru priamym prenájmom. Požiadala
poslancov obecného zastupiteľstva aby sa k predloženému zámeru vyjadrili. Predložený zámer
poslanci obecného zastupiteľstva prijali a starostka obce dala hlasovať.
Uznesenie č.12/18/2017
schvaľuje: Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0
K bodu 13:
Návrh na doplnenie sadzobníka poplatkov za služby poskytované obcou
Starostka obce predložila informovala poslancov o návrhu na doplnenie sadzobníka poplatkov
za služby poskytované obcou. Obec môže poskytovať kopírovacie služby aj vo farebných
výtlačkoch a poskytovať služby odoslanie e-mailu a skenovania pre občanov. Návrh poplatkov
je uvedený v Dodatku č.1/2017. Požiadala poslancov obecného zastupiteľstva, aby sa
k predloženému návrhu na doplnenie sadzobníka poplatkov za služby poskytované obcou
Veľký Klíž vyjadrili.
Návrh na doplnenie sadzobníka poplatkov za služby poskytované obcou poslanci prijali, preto
dala starostka hlasovať.
Uznesenie č.13/18/2017
schvaľuje: Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0
K bodu 14:
Návrh na schválenie právomoci starostu
Obecné zastupiteľstvo svojim uznesením v zmysle §11, ods.4, písm.b) Zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení deklaruje starostovi obce oprávnenie vykonávať zmeny rozpočtu
obce na rok, alebo dlhšie obdobie – počnúc rokom. Starostka obce oboznámila poslancov
o návrhu na schválenie právomoci starostu obce počnúc rokom 2018. Požiadala poslancov
obecného zastupiteľstva na predloženie ich návrhov alebo pripomienok.
Zo strany poslancov neboli podané žiadne návrhy ani pripomienky.
Uznesenie č.14/18/2017
schvaľuje: Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 1 - Ing. Lýdia Poliačiková
K bodu č.15
Rôzne
V tomto bode programu starostka i podala informáciu o:
1. dodatku správy nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo obce
Veľký Klíž,
2. odpovedi z odboru dopravnej polície Partizánske ohľadom umiestnenia dopravných
značiek v obci,
3. zmluve s firmou Strabag, ktorá bude rekonštruovať miestne komunikácie,
4. kalendári podujatí na rok 2018,
5. žiadosti JDS o finančný príspevok na rok 2018,
6. žiadosti speváckej skupiny Chor de Clus o finančný príspevok na rok 2018,
7. získaní štatútu MAS Stredné Ponitrie.
V tomto bode programu bod 1 až 7 zobrali poslanci obecného zastupiteľstva na vedomie.
Uznesenie č.15/18/2017
berie na vedomie : Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0
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Bod 16:
Záver
V závere starostka obce poďakovala všetkým prítomným za účasť, poďakovala poslancom
OZ za ich prácu v roku 2017, popriala pekné vianočné sviatky a 18. riadne zasadnutie obecného
zastupiteľstva ukončila.

Vo Veľkom Klíži, dňa 15.12.2017
zapísala: Mgr. Marta Najmanová
Ing. Tatiana Sasková
starostka obce

overovatelia zápisnice:
...............................................
Mária Šusterová

.................................................
Mgr. Zuzana Urbanová

Vyvesené: 18.12.2017
Zvesené:

7

