Zápisnica
z 21. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Veľkom Klíži,
ktoré sa konalo dňa 11. júla 2018 o 18,00 hod.
Prítomní: Ing. Tatiana Sasková, starostka obce
Poslanci: Mária Šusterová, Mgr. Zuzana Urbanová, Ing. Michal Stanko, Bohuš Hajšo,
Michal Deviatka
Neprítomní: Helena Spišiaková, Ing. Lýdia Poliačiková
Ďalší prítomní: Martina Vaňová, pracovníčka obecného úradu
Hostia: podľa prezenčnej listiny

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájenie
Určenie zapisovateľky, určenie overovateľov zápisnice, určenie návrhovej komisie
Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Veľký Klíž
Rozpočtové opatrenia
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na obdobie 2.polrok 2018
Určenie rozsahu výkonu funkcie (úväzku) starostu na funkčné obdobie
rokov 2018 -2022
7. Určenie počtu poslancov na volebné obdobie rokov 2018 - 2022
8. Návrh na zapojenie rezervného fondu do rozpočtu obce
9. Správa nezávislého audítora (dodatok)
10. Rôzne
11. 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 päť 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.1/21/2018
schvaľuje Za: 5 Proti:0 Zdržal sa:0
K bodu 2:
Určenie zapisovateľky, určenie overovateľov zápisnice, určenie návrhovej komisie
Starostka konštatovala, že zápisnica zo 20. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva bola
overená bez pripomienok.
Za zapisovateľku 21. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva starostka obce určila
Martinu Vaňovú, pracovníčku obecného úradu. Za overovateľov zápisnice z 21. riadneho
zasadnutia OZ navrhla poslancov Máriu Šusterovú, a Mgr. Zuzanu Urbanovú.
Za členov návrhovej komisie na vypracovanie uznesenia z 21. riadneho zasadnutia obecného
zastupiteľstva starostka navrhla poslancov Ing. Michala Stanka 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.2/21/2018
schvaľuje Za: 5
Proti:0 Zdržal sa: 0
K bodu 3:
Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Veľký Klíž
Starostka obce požiadala hlavného kontrolóra obce Veľký Klíž aby predniesol „Správu
z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Veľký Klíž a informatívnu správu z kontrolnej
činnosti č. 3/2018.“
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 za obdobie apríl a máj 2018 a pokladničných dokladov za obdobie máj 2018.
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce je prílohou zápisnice. Poslanci OZ
zobrali správu hlavného kontrolóra obce na vedomie.
Uznesenie č.3/21/2018
berie na vedomie
Za:5 Proti:0 Zdržal sa:0
K bodu 4:
Rozpočtové opatrenie
Starostka obce oboznámila poslancov so zmenou rozpočtu vrátane programov
a podprogramov Rozpočtovým opatrením č.5/2018, č.6/2018, č.7/2018, 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.. Uviedla, že materiály boli poslancom
obecného zastupiteľstva k prejednávaným rozpočtovým opatreniam zaslané vopred.
Uznesenie č.4/21/2018
berie na vedomie
Za:5 Proti:0 Zdržal sa:0
Rozpočtové opatrenia č.5/2018, č.6/2018 a č.7/2018 sú prílohou zápisnice.
K bodu 5:
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Veľký Klíž na
obdobie 2. polrok 2018
Starostka obce požiadala hlavného kontrolóra obce Veľký Klíž aby predniesol „Návrh
plánu kontrolnej na obdobie 2. polrok 2018. Prítomní poslanci nemali návrh na doplnenie plánu
kontrolnej činnosti. Za schválenie plánu činnosti HK obce dala starostka hlasovať.
Uznesenie č.5/21/2018
schvaľuje Za: 5 Proti:0 Zdržal sa:0
K bodu 6:
Určenie rozsahu výkonu funkcie (úväzku) starostu na funkčné obdobie rokov 2018 -2022
V tomto bode programu obecné zastupiteľstvo obce Veľký Klíž v súlade s § 11 ods. 4 písm. i)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. určilo rozsah výkonu funkcie (úväzku)
starostu na funkčné obdobie rokov 2018 – 2022 v celom rozsahu (na plný pracovný úväzok).
Uznesenie č.6/21/2018
určuje
Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 7:
Určenie počtu poslancov na volebné obdobie rokov 2018 - 2022
V tomto bode programu obecné zastupiteľstvo obce Veľký Klíž v súlade s § 11 ods. 3 písm. c)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a v súlade s § 166 ods.2) a 3) Zákona č.
180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva určilo počet poslancov na volebné
obdobie rokov 2018 – 2022: 7 (sedem) poslancov a jeden volebný obvod
Uznesenie č.7/21/2018
určuje
Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0
K bodu 8:
Návrh na zapojenie rezervného fondu do rozpočtu obce
V tomto bode programu starostka obce informovala o zapojení rezervného fondu na:
- opravu miestnych komunikácií v sume 40 000,00 eur
- odstránenie havarijného stavu komína kotolne budovy ZŠ v sume 4 000,00 eur
- rekonštrukcii vykurovania budovy obecného úradu v sume 10 000,00 eur
- rekonštrukciu DS Klížske Hradište v sume 30 000,00 eur
s možnosťou použitia finančných prostriedkov v prípade nedočerpania v rámci schválených
investícií.
Pred schválením uznesenia sa medzi poslancami rozprúdila diskusia o potrebe rekonštrukcie
domu smútku v Klížskom Hradišti a o ploche pred vstupom na cintorín, ktorá je po dažďoch
znečisťovaná blatom pri zvoze dreva urbárskou spoločnosťou. Starostka uviedla, že plocha bola
už čistená členmi urbárskej spoločnosti.
Uznesenie č.8/21/2018
schvaľuje
Za: 3 Proti: 0 Zdržal sa: 2 Michal Deviatka, Ing. Michal Stanko
K bodu 9:
Správa nezávislého audítora (dodatok)
V tomto bode programu starostka obce Ing. Tatiana Sasková poverila poslankyňu Mgr.
Zuzanu Urbanovú o prečítanie Dodatku správy nezávislého audítora k výročnej správe za rok
2017, kde bolo skonštatované, že informácie uvedené vo výročnej správe za rok 2017 sú
v súlade s účtovnou závierkou za daný rok a výročná správa obsahuje informácie v súlade so
zákonom o účtovníctve.
Uznesenie č. 9/21/2018
berie na vedomie Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0
K bodu 10:
Rôzne
V tomto bode programu starostka obce Ing. Tatiana Sasková podala poslancom informáciu
o prebiehajúcich a ukončených prácach v obci (rekonštrukcia zasadačky OcÚ, renovácia
parkiet v MŠ, rekonštrukcia ciest)
Ďalej prítomných poslancov oboznámila o rozhodnutiach Pôdohospodárskej platobnej
agentúry a Fondu na podporu umenia o neschválení žiadostí o nenávratný finančný príspevok,
podala informáciu o kultúrnych a športových podujatiach v obci (Futbalový turnaj o pohár
starostky obce, Letné kino MAS, Traktoriáda)
Starostka obce Ing. Tatiana Sasková ďalej informovala o podanej žiadosti riaditeľky ZŠ
Veľký Klíž o zakúpenie kosačky, PC, športových sietí a náradia pre základnú školu, taktiež
poslancov obecného zastupiteľstva informovala o školení hasičov DHZO v obci a podala
informácie o prebiehajúcich výzvach. Diskusia sa dotkla aj stavu verejnej zelene – krušpánov

v obci a kosenia verejných priestranstiev. Poslankyňa Mária Šusterová sa dopytovala, či
nebolo dosiaľ urbárskou spoločnosťou určené miesto na uloženie konárov zo záhrad. Poslanec
Ing. Michal Stanko pripomenul, že v obci je niekoľko lámp verejného osvetlenia, ktoré
nesvietia. Starostka uviedla, že v mesiaci júl bude uskutočnená ich výmena.
Uznesenie č. 10/21/2018
berie na vedomie Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 11:
Záver
V závere starostka obce poďakovala všetkým prítomným za účasť a diskusné príspevky a
21. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončila.

Vo Veľkom Klíži, dňa 12.07.2018
zapísala: Martina Vaňová
Ing. Tatiana Sasková
starostka obce

overovatelia zápisnice:

...............................................
Mária Šusterová

Vyvesené: 17.7.2018
Zvesené:

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

