Zápisnica
z 3. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
vo Veľkom Klíži,
ktoré sa konalo dňa 27. júna 2011
Prítomní poslanci: podľa prezenčnej listiny, 6 prítomných poslancov, 1 ospravedlnený
Ostatní prítomní: Adriana Fábryová, Ing. Jana Geletová
Hostia: podľa prezenčnej listiny

Program:
1. zahájenie
2. Kontrola uznesení
3. Schválenie zmeny zasadnutí obecného zastupiteľstva
4. Schválenie platu starostu obce
5. Správa audítora k účtovnej závierke za rok 2010
6. Návrh plánu práce hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2011
7. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce Veľký Klíž za rok 2010
8. Predloženie záverečného účtu obce Veľký Klíž za rok 2011
9. Rôzne
10.Diskusia
11.Návrh na uznesenie
12.Záver

K bodu 1:
Zastupiteľstvo otvoril starosta obce Jozef Bielich, privítal všetkých prítomných. Oboznámil
prítomných s programom zasadnutia. Konštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Prítomní poslanci 6.
K bodu 2:
Starosta obce konštatoval, že zápisnica z 2. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva bola
overená bez pripomienok, uznesenie bolo splnené. Za overovateľov zápisnice z 3. riadneho
zasadnutia OcZ určil poslancov T. Belianskeho a M. Šusterovú. Za členov návrhovej komisie
poslancov obecného zastupiteľstva H. Spišiakovú a Ing. L. Poliačikovú. Za zapisovateľku bola
určená Adriana Fábryová.
K bodu 3:
Starosta obce predniesol zmeny zastupiteľstiev z dôvodu PN starostu obce.
z 21.3.2011 na 28.3.2011
z 23.5.2011 na 27.6.2011
Vypúšťa sa 25.7.2011
Ďalšie riadne zasadnutie OcZ budú 26.9.2011 a 12.12.2011
Hlasovanie:
Za: 6 prítomných poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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K bodu 4:
Starosta obce predniesol návrh na schválenie platu starostu. Povedal, že schválená by mala byť
presná suma. Hlavná kontrolórka obce Ing. Jana Geletová prečítala citáciu zo zákona
o možnostiach obecného zastupiteľstva. Poslanec T. Belianský navrhol aby sa plat starostu obce
aby sa zachoval v pôvodnej výške. Starosta obce sa vyjadril, že nechce žiadne navýšenie.
Poslankyňa Ing. L. Poliačiková tiež navrhla aby sa plat navýšil o nejaké %. Za navrhnutú sumu
1408,00 € dal starosta obce hlasovať.
Hlasovanie:
Za: 6 prítomných poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 5:
Správu auditora k účtovnej závierke prečítal starosta obce. Podľa stanoviska auditora účtovná
závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej
situácie Obce Veľký Klíž k 31.12.2010, výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci
k uvedenému dátumu sú v súlade so zákonom o účtovníctve. Správa je súčasťou zápisnice.
K bodu 6:
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce prečítala Ing. J. Geletová. V pláne kontrolnej
činnosti bola zahrnutá aj pomoc komisiám. Plán kontrolnej činnosti je súčasťou zápisnice.
Ing. L. Poliačiková sa vyjadrila, že neobdržala plán kontrolnej činnosti v materiáloch
predkladaných na rokovanie obecného zastupiteľstva tri dni pred konaním OcZ a preto sa zdržuje
hlasovania.
Hlasovanie:
Za: 5 prítomných poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 1
K bodu 7:
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Veľký Klíž predniesla Ing. J.
Geletová. /správa je súčasťou zápisnice/
Hlavná kontrolórka obce odporučila schváliť celoročné hospodárenie obce s výhradou.
V hodnotení uviedla jednu výhradu, ktorá je popísaná podrobne v odstavci 1. písm. c. Odporúča
obecnému zastupiteľstvu prijať opatrenie podľa ktorého bude v budúcnosti dodržaný zákon
583/2004 Z. z. § 17 ods. 9.
Starosta obce poďakoval Ing. J. Geletovej za prečítanie stanoviska k záverečnému účtu obce.
K bodu 8:
Záverečný účet obce predniesol starosta obce. Prečítal plnenie programového rozpočtu obce.
Ďalej prečítal vyjadrenie predsedníčky ekonomickej komisie k záverečnému účtu obce, ktoré je
súčasťou zápisnice. Starosta obce dal hlasovať za záverečný účet obce s výhradami.
Hlasovanie:
Za: 6 prítomných poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 9:
Rôzne.
Starosta obce informoval:
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- o zakúpení novej kosačky v sume 1200,00 € na ktorú bola zľava 99,00 € od dodávateľa.
- o potrebe vypracovať geometrický plán. Do sumy na stavby KD a OcÚ neboli zarátané
bleskozvody, predniesol 3 návrhy všetky dal na zváženie.
- Ing. L. Pliačiková podotkla ,,kde na to vezmeme a prečo poslanci o tomto výberovom konaní
neboli informovaní“
- starosta predniesol žiadosť Mgr. J. Hudokovej na demontáž starých kotlov, ktorá ba bola
prevedená svojpomocne a za výťažok za kotle by sa zakúpili lavice a linoleá. Poslanci sa dohodli,
že pôjdu vo štvrtok o 19.00 hod. obzrieť. Ing. A. Stanko podotkol že je zbytočné to pozerať.
Starosta usúdil, že je treba kotle obzrieť a posúdiť. Ing. J. Geletová HK podotkla, že je to nutné a
treba zapojiť likvidačnú komisiu,
- Ing. L. Poliačiková pripomenula, že na web stránke chýbajú údaje a kto je zodpovedný za
napĺňanie na internete že ona má doma veľa papierov a ak by boli na internete zverejňované údaje
mala by ich menej,
- Starosta navrhol Ing. L. Poliačikovej aby si ona zobrala na starosť napĺňania web stránky.
- Ing. J. Geletová upozornila, že treba zmeniť aj štatút obce z toho dôvodu, že obec má webovú
stránku,
- Poslanci hlasovali za poverenie Ing. L. Poliačikovej za napĺňanie internetovej stránky
Hlasovanie:
Za: 6 prítomných poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 10:
Diskusiu – otvoril starosta obce.
- p. Najman sa pýtal či boli splnené všetky body uznesenia aby starosta prečítal uznesenie
z predošlého zastupiteľstva
- p. Najman povedal, že jeden bod nebol splnený. T. j. kam dal Ing. F. Macúch peniaze zo
železného šrotu.
- Ing. F. Macúch povedal, že za peniaze zo železného boli použité napríklad na tombolu pre OšK
FO na tomboly, na faru
- p. Najman povedal, že Ing. F. Macúch klame obec štyri roky.
- Ing. T. Sasková požiadala o sprístupnenie kaplnky na Kl. Hradišti. pre turistov a návštevníkov
obce.
- T. Belianský povedal, že kostolík nespadá pod správu obce.
- Ing. L. Poliačiková povedala, že kaplnku otvárala a zatvárala p. Kleštincová
- p. Neštepná sa informovala na niektoré nové položky zo záverečného účtu obce, prečo bol
zostatok na pokladni na konci roka taký vysoký, čo sú to zákonné rezervy, čo obsahuje položka
viacúčelové ihrisko a pod. Na otázku viacúčelového ihriska odpovedal starosta obce a vymenoval,
čo bolo za financie z dotácie zakúpené. Na otázky ohľadom záverečného účtu odpovedala
ekonómka obce.
K bodu 11:
Návrh na uznesenie.
Predsedníčka návrhovej komisie Ing. L. Poliačiková predložila návrh na uznesenie z 3. riadneho
zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 27.6.2011 vo Veľkom Klíži. Poslanci nemali
k predloženému návrhu žiadne pripomienky ani pozmeňovacie návrhy. Starosta obce dal hlasovať
za návrh na uznesenie.
Hlasovanie:
Za: 6 prítomných poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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K bodu 12:
Záver.
Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným, za účasť a zasadnutie ukončil.
Vo Veľkom Klíži, dňa 27.6.2011
Zapísala A. Fábryová
Jozef Bielich
starosta obce

Overovatelia zápisnice:
.....................................
Tomáš Beliansky

.....................................
Mária Šusterová
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Návrh na uznesenie č. 3/2011
z 3. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Veľkom Klíži dňa 27.júna 2011

Obecné zastupiteľstvo:

A/ berie na vedomie
-

správu auditora k účtovnej závierke za rok 2010
stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu za rok 2010
potrebu vybudovania bleskozvodov - návrhy
pripomienky občanov

B/ schvaľuje:
-

schvaľuje zmenu zasadnutí obecného zastupiteľstva
schvaľuje plat starostovi obce vo výške 1408,00 €
schvaľuje plán práce hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2011
schvaľuje záverečný účet obce s výhradami
schvaľuje nákup kosačky v sume 1200,00 €

C/ poveruje:
-

Ing. L. Poliačikovú poveruje starostlivosťou o internetovú stránku

Vo Veľkom Klíži, dňa 27.6.2011
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