Zápisnica
zo 14. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Veľkom Klíži,
ktoré sa konalo dňa 12. marca 2013
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Prítomní poslanci: podľa prezenčnej listiny
Hostia: podľa prezenčnej listiny

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

Zahájenie
Určenie overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľky, určenie návrhovej komisie
Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2012
Stanovisko hlavného kontrolóra obce Veľký Klíž k návrhu viacročného rozpočtu obce na
roky 2014-2015, a k návrhu rozpočtu obce na rok 2013
Návrh programového rozpočtu obce Veľký Klíž na rok 2013 a výhľad na roky
2014 a 2015
Rôzne
Diskusia
Návrh na uznesenie
Záver

K bodu 1:
Zahájenie
Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Jozef Bielich, ktorý privítal všetkých prítomných
poslancov obecného zastupiteľstva a hostí. Starosta obce oboznámil všetkých prítomných
s programom zasadnutia. Vyzval prítomných poslancov, aby sa k predloženému programu
zasadnutia obecného zastupiteľstva vyjadrili. Zo strany poslancov nebol podaný iný
doplňujúci ani pozmeňujúci návrh. Starosta obce konštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania
schopné a dal za predložený návrh do programu zasadnutia obecného zastupiteľstva hlasovať.
Hlasovanie:
Za: 7 poslancov
H. Spišiaková, M. Šusterová, T. Beliansky, R. Beliansky, M. Marko, Ing. F.Macúch,
Ing. L.Poliačiková
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 2:
Určenie overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľky, určenie
navrhovateľov
zápisnice
Starosta obce konštatoval, že zápisnica zo 13. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
bola overená bez pripomienok.
Za overovateľov zápisnice z o 14. riadneho zasadnutia OcZ navrhol poslanca Rastislava
Belianskeho a Helenu Spišiakovú. Za členov návrhovej komisie poslancov obecného
zastupiteľstva Ing. Lýdiu Poliačikovú a Máriu Šusterovú. Za zapisovateľku zápisnice
z rokovania obecného zastupiteľstva starosta poveril Martu Najmanovú, pracovníčku
obecného úradu.
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Hlasovanie:
Za: 7 poslancov
H. Spišiaková, M. Šusterová, T. Beliansky, R. Beliansky, M. Marko, Ing. F.Macúch,
Ing. L.Poliačiková
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 3:
Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2012
Starosta obce dal slovo hlavnej kontrolórke obce Ing. Geletovej, ktorá prítomných oboznámila
so správou o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2012.
Hlavná kontrolórka obce uviedla, že kontrolná činnosť bola vykonávaná v zmysle
prejednaného a schváleného „Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. a II.
polrok 2012“, ktorý bol v zmysle patričných ustanovení zákona č.369/1990 Zb.. Ďalej uviedla,
že kontrolné zistenia počas jednotlivých kontrol neboli takého rozsahu, potreby a závažnosti,
aby bolo potrebné vypracovať zápis o prijatých konkrétnych opatreniach na nápravu
nedostatkov zistených finančnou kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku.
/Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Veľký Klíž za rok 2012 je prílohou
zápisnice/
K bodu 4:
Stanovisko hlavného kontrolóra obce Veľký Klíž k návrhu viacročného rozpočtu obce na
roky 2014-2015, a k návrhu rozpočtu obce na rok 2013
V tomto bode programu starosta obce požiadal hlavnú kontrolórku obce, aby predložila svoje
stanovisko k „Návrhu programového rozpočtu obce Veľký Klíž na rok 2013 s výhľadom na
roky 2014-2015“.
Hlavná kontrolórka uviedla, že jej odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu obce na
roky 2014-2015 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2013 bolo spracované na základe
predloženého návrhu viacročného rozpočtu na roky 2013-2015, ktorý bol v súlade s §9 zákona
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Ďalej uviedla, že pri spracovaní odborného stanoviska vychádzala z posúdenia predloženého
návrhu viacročného rozpočtu obce Veľký Klíž na roky 2014-2015 a k návrhu rozpočtu obce
Veľký Klíž na rok 2013 z troch hľadísk:
1. zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu
2. metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu
3. metodická správnosť predloženého návrhu programového rozpočtu
Návrh rozpočtu je v zmysle rozpočtových pravidiel obce a je zostavený ako vyrovnaný.
Hlavná kontrolórka obce odporučila obecnému zastupiteľstvu predložený návrh rozpočtu na
rok 2013 schváliť s podmienkou doplnenia dôvodovej správy k rozpočtu a zadefinovanie
zámerov a cieľov ako aj merateľných ukazovateľov.
Návrhy rozpočtu na roky 2014-2015 odporučila vziať na vedomie.
Následne starosta obce vyzval prítomných poslancov obecného zastupiteľstva, aby sa
k predloženému stanovisku hlavnej kontrolórky obce k návrhu viacročného rozpočtu obce na
roky 2014-2015, a k návrhu rozpočtu obce na rok 2013 Veľký Klíž vyjadrili.
Nikto z prítomných poslancov obecného zastupiteľstva nemal k predloženému stanovisku
žiadny návrh ani pripomienku.
K bodu 5:
Návrh programového rozpočtu obce Veľký Klíž na rok 2013 a výhľad na roky
2014 a 2015
Podrobnejšiu informáciu o návrhu programového rozpočtu obce Veľký Klíž na rok 2013
s výhľadom na roky 2014-2015 podal starosta obce. Bližšie špecifikoval jednotlivé kapitoly
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programového rozpočtu z hľadiska príjmov a výdavkov. Následne požiadal prítomných
poslancov, aby sa k predloženému návrhu programového rozpočtu obce Veľký Klíž na rok
2013 s výhľadom na roky 2014-2015 vyjadrili.
K predloženému návrhu programového rozpočtu obce Veľký Klíž na rok 2013 vyjadrili svoje
stanovisko:
Ing. František Macúch, vzhľadom k tomu, že sa nezúčastnil na pracovných stretnutiach
ohľadom návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2014-2015, a k návrhu rozpočtu obce na
rok 2013 sa informoval o rozpočtovaných výdavkoch na verejnú správu a taktiež na
rozpočtovanú dotáciu pre AMK – OŠK-motocros na rok 2013. Žiadal navýšenie dotácie pre
AMK – OŠK-motocros Veľký Klíž o 100 Eur oproti minulému roku. Ako dôvod uviedol, že
v motokrosovom tíme je viac jazdcov.
Starosta obce sa k tomuto vyjadril, že rozpočtované položky na základe Memoranda
o spolupráci pri uplatňovaní rozpočtovej politiky orientovanej na zabezpečenie finančnej
stability verejného sektora na rok 2013 medzi vládou SR a ZMOS obce v rámci konsolidácie
verejných financií prijali záväzky, že obce s počtom do 2000 obyvateľov schvália a realizujú
svoje rozpočty na rok 2013 s výdavkami maximálne na úrovni schváleného rozpočtu na rok
2012.
Ďalej starosta uviedol, že platy zamestnancov sú stanovené podľa platových tabuliek. Následne
dal slovo ostatným poslancom obecného zastupiteľstva, aby sa k dotazom poslanca Ing.
Macúcha vyjadrili.
Rastislav Beliansky- uviedol, že nie je podstatné v akej výške sú navrhnuté žiadané dotácie
v rozpočte na rok 2013, ale dôležité je koľko financií v roku 2013 obec dostane a od toho sa
potom môže odvíjať aj navýšenie dotácií, ďalej uviedol, že v prípade potreby sa možno budú
škrtať aj niektoré akcie.
Ing. Poliačiková – uviedla, že rozpočet je tvárny a podľa finančných možností sa môže meniť
a taktiež sa do rozpočtu na rok 2013 zapracoval aj rezervný fond.
Žiadosť poslanca obecného zastupiteľstva Ing Macúcha o navýšenie dotácie pre OŠK-AMKmotocros Veľký Klíž o 100 Eur vzalo obecné zastupiteľstvo na vedomie.
Následne dal starosta obce za návrh programového rozpočtu obce Veľký Klíž na rok 2013
hlasovať.
Hlasovanie:
Za: 7 poslancov
H. Spišiaková, M. Šusterová, T. Beliansky, R. Beliansky, M. Marko, , Ing. F.Macúch,
Ing. L.Poliačiková
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrhy rozpočtu na roky 2014-2015 obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie.
K bodu 6:
Rôzne
V tomto bode programu starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo:
1. o žiadosti
OZ TU ŽIJEME
o súhlas na vykonávanie rekonštrukčných prác
a reštaurátorských prác na soche sv. Margity nad jazierkom Lázeň vrátane nevyhnutných prác
na podstavci sochy a požiadal prítomnú Mgr. Zuzanu Dolnú, zástupcu OZ TU ŽIJEME aby
zámer predstavila poslancom obecného zastupiteľstva,
- Mgr. Zuzana Dolná, ako zástupca OZ TU ŽIJEME, uviedla, že OZ oslovilo niekoľkých
reštaurátorov, aby poslali na uvedený zámer cenové ponuky. Predbežne už majú aj
vytypovaného človeka, ktorý má na uvedené práce oprávnenie.
Starosta požiadal poslancov OZ aby naniesli svoje dotazy.
Tomáš Beliansky - uviedol, aby starostovi občianske združenie predložilo kópie správ od
reštaurátorov, aby boli aj pre obec k nahliadnutiu.
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Rastislav Beliansky- podotkol, že by bolo vhodné na osoby, ktoré majú záujem o uvedené
práce zistiť referencie o ich odbornosti.
Mgr. Zuzana Dolná uviedla, že záujemcov o prevedenie prác z hľadiska odbornosti majú
zmapovaných.
Následne dal starosta obce o súhlas pre OZ TU ŽIJEME na vykonávanie rekonštrukčných prác
a reštaurátorských prác na soche sv. Margity nad jazierkom Lázeň vrátane nevyhnutných prác
na podstavci sochy hlasovať.
Hlasovanie:
Za: 7 poslancov
H. Spišiaková, M. Šusterová, T. Beliansky, R. Beliansky, M. Marko, , Ing. F.Macúch,
Ing. L.Poliačiková
Proti: 0
Zdržal sa: 0
2. o žiadosti Milana Bielicha, Klížské Hradište č.221 o starostlivosť o obecné jazierko Lázeň
starosta uviedol, že predmetnou žiadosťou sa na svojom pracovnom stretnutí obecné
zastupiteľstvo zaoberalo a navrhlo uzatvoriť dohodu o starostlivosti o obecné jazierko Lázeň
medzi Milanom Bielichom a obcou Veľký Klíž na základe určitých podmienok, ktoré budú
v dohode zapracované. Následne starosta obce predložil návrh dohody a požiadal poslancov
obecného zastupiteľstva aby sa vyjadrili. Prítomní poslanci obecného zastupiteľstva nemali iné
návrhy a v predloženom návrhu dohodu vzali na vedomie.
Keďže zo strany poslancov obecného zastupiteľstva nebolo potrebné predložený návrh dohody
meniť, starosta obce dal za predložený návrh dohody hlasovať.
Hlasovanie:
Za: 7 poslancov
H. Spišiaková, M. Šusterová, T. Beliansky, R. Beliansky, M. Marko, , Ing. F.Macúch,
Ing. L.Poliačiková
Proti: 0
Zdržal sa: 0
3. o doručenom liste p. Jozefíny Bujnovej a p. Jozefa Bujnu, Klížske Hradište /Vyšovec/
na základe prijatého listu od menovaných občanov zo dňa 28.01.2013, starosta obce
informoval, že v predmetnom liste ide o reakciu odpovede na list č.361/2012 zo dňa
06.12.2012. / nespokojnosť menovaných so starostlivosťou o ulicu Vyšovec/.
Z diskusie medzi menovanými /J.Bujnová, J.Bujna/ a poslancami obecného zastupiteľstva
vzišiel návrh, že vedenie obce ešte raz prehodnotí stav cesty Vyšovec na tvare miesta a na
základe zistených skutočností rozhodne o riešení situácie.
Dotazy menovaných občanov boli zodpovedané poslancami obecného zastupiteľstva
a starostom obce. Nezodpovedané zostali otázky, ktoré menovaní smerovali do rokov
predchádzajúcich /r.2006/, pretože do problematiky uvedeného roku prítomní poslanci ani
starosta obce neboli zainteresovaní.
/dotazy a pripomienky p. Jozefíny Bujnovej a p. Jozefa Bujnu sú prílohou zápisnice/
4. o prehodnotení platu starostu obce na ďalšie obdobie
starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo, že na základe zákona 253/1994 Z.z. § 4 ods.4
je obecné zastupiteľstvo povinné každoročne prerokovať plat starostu obce.
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Klíži podľa zákona 253/1994 Z.z. v znení neskorších
predpisov o plate starostu nerozhodlo inak, preto na základe § 3 ods. 1, cit. Zákona patrí
starostovi plat vo výške určenej priamo zákonom v sume 1329 Eur.
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K bodu 7:
Diskusia
Starosta obce otvoril diskusiu. Do diskusie sa prihlásili:
1. Mgr. Zuzana Dolná-predostrela názor, že OZ TU ŽIJEME má v úmysle podať projekt, ktorý
je zameraný na detské ihrisko. Informovala sa, že v prípade úspešnosti projektu, v ktorej časti
materskej školy by bolo možné detské ihrisko realizovať.
Starosta obce odpovedal, že vedenie obce musí poznať predkladaný projekt, aby sa k veci
mohlo vyjadriť. Môže sa urobiť stretnutie na ktorom sa predmetná vec preberie.
2. Tomáš Beliansky, poslanec obecného zastupiteľstva - sa informoval koľko detí sa
v súčasnosti vyučuje v základnej škole a to z dôvodu, že deti predškolského veku /budúci
prváci/ nám odchádzajú do iných škôl a to i napriek tomu, že predškolákov je v materskej
škole dosť. Je potrebné aby sa len nekonštatovalo a neboli sme k tejto problematike nečinný.
3. Rastislav Beliansky, poslanec obecného zastupiteľstva k danej veci navrhol stretnutie
vedenia obce s riaditeľkou základnej školy a riaditeľkou materskej školy na objasnenie danej
situácie.
4. Mgr. Zuzana Dolná uviedla, že príčina odchodu detí môže vychádzať z toho, že v Základnej
škole Vo Veľkom Klíži sú spojené triedy, s čím sú rodičia detí nespokojní.
5. Ing. Lýdia Poliačiková, poslankyňa obecného zastupiteľstva- požiadala starostu obce v mene
rodičov prvo prípmajúcich detí o pomoc pri kosení a úprave okolia kostola.
Starosta obce dal prísľub, že úprava okolia kostola na slávnosť prvého svätého prijímania bude
zabezpečená pracovníkmi vykonávajúcimi aktivačnú činnosť.
6. Rastislav Beliansky, poslanec obecného zastupiteľstva- uviedol, že OŠK FO bude v jarných
mesiacoch zbierať železný šrot. Po výročnej členskej schôdzi OŠK FO sa upresní termín zberu
a ďalšie náležitosti.
7. Stanislav Holák – sa informoval, ohľadom rozpočtu, že v položke dom smútku, je oproti
roku 2012 omnoho vyššia čiastka.
Starosta obce upresnil, že navýšená čiastka je plánovaná na zhotovenie určitej dĺžky chodníka
na cintoríne v Klížskom Hradišti.

K bodu 7:
Návrh na uznesenie
Predseda návrhovej komisie Ing. Lýdia Poliačiková predložila návrh na uznesenie
zo 14. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 12. marca 2013 vo Veľkom
Klíži. Prítomní poslanci nemali k predloženému návrhu na uznesenie pozmeňujúci, alebo
doplňujúci návrh. Následne dal starosta obce za predložený návrh uznesenia č.14/2013
hlasovať.

5

Hlasovanie:
Za: 7 prítomných poslancov
Za: 7 poslancov
H. Spišiaková, M. Šusterová, T. Beliansky, R. Beliansky, M. Marko, , Ing. F.Macúch,
Ing. L.Poliačiková
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 8:
Záver
V závere starosta obce poďakoval všetkým prítomným poslancom za ich aktívny prístup
a 14. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.

Vo Veľkom Klíži, dňa 14.03.2013
Zapísala: Marta Najmanová

Jozef B i e l i ch
starosta obce

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

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

Vyvesené: 19.03.2013
Zvesené:
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