Zápisnica
z 19. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Veľkom Klíži,
ktoré sa konalo dňa 10. júna o 18,00 hod.
Prítomní poslanci: podľa prezenčnej listiny,
7 prítomných poslancov,
Ostatní prítomní: Mgr. Marta Najmanová, Jana Stančeková, pracovníčky obecného úradu,
Ing. Jana Geletová , hlavná kontrolórka obce
Hostia: podľa prezenčnej listiny

Program:
1. Zahájenie
2. Určenie overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľky, určenie návrhovej komisie
3. Správa nezávislého audítora obecnému zastupiteľstvu o overení účtovnej závierky
k 31.12.2013
4. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Veľký Klíž k návrhu záverečného účtu obce
Veľký Klíž za rok 2013
5. Návrhu záverečného účtu obce Veľký Klíž za rok 2013
6. Plán práce hlavného kontrolóra obce Veľký Klíž na II. polrok 2014
7 . Schválenie prenájmu 3- izbového bytu č.1 na prízemí v dome č.237 v časti Klíž,
v obci Veľký Klíž
8. Zrušenie VZN č.1/2012o verejných kultúrnych podujatiach
9. Návrh VZN č.1/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného
odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych
podmienok na území obce Veľký Klíž
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Návrh na uznesenie
K bodu 1:
Zahájenie
Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Jozef Bielich, ktorý privítal všetkých prítomných
poslancov obecného zastupiteľstva a hostí. Starosta obce oboznámil s programom zasadnutia.
Vyzval prítomných poslancov, aby sa k predloženému návrhu programu zasadnutia obecného
zastupiteľstva vyjadrili. Zo strany poslancov nebol podaný iný doplňujúci ani pozmeňujúci
návrh. Zo strany hostí požiadal o doplnenie do bodu programu Ing. Poliačik.
Poslanec Ing. Macúch sa spýtal Ing. Poliačika , čo konkrétne má na doplnenie do programu
zasadnutia. Ing. Poliačik uviedol, že ide o informáciu k záverečnému účtu a návrh opatrení za
r.2009, 2010 /materiál je prílohou zápisnice/.
Starosta dal za doplnenie do bodu programu hlasovať:
Hlasovanie:
Za: 3 poslanci
M. Šusterová, H.Spišiaková, Ing. L.Poliačiková,
Proti: 4 poslanci
Ing. F.Macúch, T. Beliansky, M. Marko, R.Beliansky
Zdržal sa: 0
Keďže poslanci neschválili doplnenie ďalšieho bodu do programu zasadnutia, starosta obce
uviedol, že informácia Ing. Poliačika bude zaradená do diskusie.
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Z konštatovania starostu vyplynulo, že zastupiteľstvo je uznášania schopné a dal za
predložený návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva hlasovať.
Hlasovanie:
Za: 7 poslancov
M. Šusterová, H.Spišiaková, Ing. L.Poliačiková, Ing. F.Macúch, T. Beliansky, M. Marko,
R.Beliansky
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 2:
Určenie overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľky, určenie návrhovej komisie
Starosta obce uviedol, že zápisnica z 18. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva bola
overená bez pripomienok.
Za overovateľov zápisnice z 19. riadneho zasadnutia OcZ navrhol Rastislava Belianskeho
a Máriu Šusterovú.
Za členov návrhovej komisie starosta navrhol z poslancov obecného zastupiteľstva poslancov
Helenu Spišiakovú a Ing. Františka Macúcha. Za zapisovateľku zápisnice z rokovania
obecného zastupiteľstva starosta určil Martu Najmanovú, pracovníčku obecného úradu.
Hlasovanie:
Za: 7 poslancov
M. Šusterová, H.Spišiaková, Ing. L.Poliačiková, Ing. F.Macúch, T. Beliansky, M. Marko,
R.Beliansky
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 3:
Správa nezávislého audítora obecnému zastupiteľstvu o overení účtovnej závierky
k 31.12.2013
V tomto bode programu starosta obce Jozef Bielich oboznámil o správe vykonaného auditu
za rok 2013 nezávislým audítorom. K uvedenému, starosta podal informáciu, že vykonaný
audit je v súlade so zákonom.
Stanovisko audítora k účtovnej závierke: účtovná závierka poskytuje vo všetkých
významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Veľký Klíž k
31. decembru 2013 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu
v súlade so zákonom o účtovníctve. Audítor konštatoval, že nezistil vo všetkých významných
súvislostiach skutočnosti, ktoré by spochybňovali vykázané výsledky rozpočtového
hospodárenia. Stav vykázaného dlhu obce a návratných zdrojov je zhodný so stavom
vykázaným v účtovnej závierke (správa nezávislého audítora o vykonaní auditu účtovnej
uzávierky za rok 2013 je prílohou zápisnice).
Správu o vykonanom audite nezávislého audítora a o vykonanom audite účtovnej závierky za
rok 2013 obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie.
K bodu 4:
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Veľký Klíž za rok 2012
Ing. Geletová, hlavná kontrolórka obce predložila stanovisko k záverečnému účtu obce Veľký
Klíž za rok 2013, kde uviedla, že návrh záverečného účtu obce za rok 2013 bol spracovaný
v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení
neskorších zmien a pri jeho zastavovaní bolo zohľadnené aj ustanovenie zákona č.523/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. V predloženom záverečnom účte obce Veľký
Klíž za rok 2013 v textovej aj tabuľkovej časti analýzy hospodárenia je primeranou formou
a spôsobom špecifikované plnenie, resp. neplnenie jednotlivých položiek príjmov a výdavkov
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rozpočtu obce v zmysle zákonov. Ročná účtovná závierka bola spracovaná. Súčasťou
záverečného účtu je aj čerpanie a tvorba peňažných fondov. Audit bol vykonaný a správa
nezávislého audítora uvádza, že závierka poskytuje pravdivý a objektívny pohľad o finančnej
situácii Obce Veľký Klíž k 31.12.2013 a výsledkoch jej hospodárenia za rok, ktorý sa skončil
k uvedenému dátumu, v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve. Vzhľadom na vyššie
uvedené skutočnosti hlavná kontrolórka obce Veľký Klíž celkovo zhodnotila hospodárenie
obce Veľký Klíž ako i záverečný účet za rok 2013 uspokojivo a odporučila ho poslancom
obecného zastupiteľstva schváliť.
Ďalej uviedla, že je potrebné venovať pozornosť modernizácii, skrášľovaniu obce,
zveľaďovaniu obecného majetku a vytváraniu lepších životných podmienok pre občanov obce
Veľký Klíž. V súlade s § 16 ods. 10 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a na základe skutočností uvedených v stanovisku odporučila obecnému
zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie záverečného účtu obce za rok 2013 s výrokom „ Súhlas
s celoročným hospodárením bez výhrad“ (stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému
účtu obce Veľký Klíž za rok 2013 v prílohe zápisnice).
Stanovisko hlavného kontrolóra obce Veľký Klíž k návrhu záverečného účtu obce Veľký Klíž
za rok 2013 zobralo obecné zastupiteľstvo na vedomie.
K bodu 5:
Návrh záverečného účtu obce Veľký Klíž za rok 2013
Starosta obce v tomto bode programu podrobne rozobral príjmy a výdavky jednotlivých kapitol
a podkapitol záverečného účtu obce Veľký Klíž. Vyzval prítomných poslancov, aby sa
k predloženému návrhu záverečného účtu obce Veľký Klíž za rok 2013 vyjadrili.
K predloženému návrhu záverečného účtu obce Veľký Klíž za rok 2013 vzniesla svoj názor
Ing. Poliačiková. Uviedla, že záverečný účet je zbytočne komplikovaný, poslanci mu
nerozumejú, pre občanov je nezrozumiteľný. Záverečný účet obce má byť jednoduchý
a logický, čo uvádza aj v materiáli, ktorý je prílohou zápisnice.
Ekonómka obce J.Stančeková uviedla, že záverečný účet obce sa robí podľa nariadenia
ministerstva financií, a rozdiely nemôžu byť nikde, pretože vo všetkých finančných operáciách
je previazanosť.
Hlavná kontrolórka obce taktiež podala vysvetlenie a uviedla, že záverečný účet obce je
z ekonomického hľadiska bilancia obce, sumár príjmov a výdavkov a je vypracovaný na
základe finančnej normy a nie je to analýza financií. Záverečný účet obce je obsahovo
spracovaný tak, ako ukladá zákon, nemôže byť menný a každé číslo je podložené dokladom.
Ďalej prítomní poslanci k záverečnému účtu obce nemali žiadne pripomienky. Starosta obce
dal za predložený návrh záverečného účtu obce Veľký Klíž za rok 2013 hlasovať.
Hlasovanie bez výhrad:
Za: 4 poslanci
T. Beliansky, R. Beliansky, M. Marko, Ing. F.Macúch
Proti: Ing. L. Poliačiková , H.Spišiaková
Zdržal sa: M.Šusterová
K bodu 6:
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Veľký Klíž za obdobie
júl – december 2014
Starosta obce požiadal hlavnú kontrolórku obce Veľký Klíž, aby predložila obecnému
zastupiteľstvu návrh „Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Veľký Klíž za
obdobie júl – december 2014“. Potom požiadal prítomných poslancov na doplnenie, alebo
pozmenenie predloženého návrhu. Zo strany poslancov obecného zastupiteľstva neboli
predložené žiadne doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy a starosta dal za predložený návrh
hlasovať /plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Veľký Klíž za obdobie júl –
december 2014 je prílohou zápisnice/.
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Hlasovanie:
Za: 6 poslancov
M. Šusterová, H.Spišiaková, T. Beliansky, R. Beliansky, M. Marko, Ing. F.Macúch,
Proti: 0
Zdržal sa: Ing. Poliačiková
K bodu 7:
Schválenie prenájmu 3- izbového bytu č.1 na prízemí v obci Veľký Klíž, v dome č.237 v
časti Klíž
Starosta obce informoval, že Karol Spišák a Jana Spišáková nájomníci bytu č. 1 na prízemí
v bytovom dome Veľký Klíž č.237, časť Klíž požiadali k 30.06.2014 o ukončenie nájomnej
zmluvy.
Ďalej starosta obce podal poslancom obecného zastupiteľstva informáciu o žiadosti Ing.
Kataríny Holákovej a Andreja Zajíca, Ješková Ves č. 216, o prenájom bytu č. 1 na prízemí
v bytovom dome Veľký Klíž č.237, časť Klíž.
K predmetnej žiadosti o prenájom bytu č. 1 na prízemí v bytovom dome Veľký Klíž č.237,
časť Klíž Ing. Katríne Holákovej a Andrejovi Zajícovi nemal nikto žiadnu pripomienku.
Následne dal starosta obce za prenájom bytu č. 1 na prízemí v bytovom dome Veľký Klíž
č.237, časť Klíž Ing. Katríne Holákovej a Andrejovi Zajícovi hlasovať.
Hlasovanie:
Za: 6 poslancov
M. Šusterová, H.Spišiaková, T. Beliansky, R. Beliansky, M. Marko, Ing. F.Macúch,
Proti: 0
Zdržal sa: Ing. Poliačiková
K bodu č.8
Zrušenie VZN č.1/2012 o verejných kultúrnych podujatiach
V tomto bode programu starosta obce podal návrh na zrušenie VZN č. 1/2012 o verejných
kultúrnych podujatiach zo dňa 12.03.2012, na ktoré podala protest prokurátorka z dôvodu, že
predmetné VZN je v rozpore s §6 ods. 1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a so zákonom č.96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení
neskorších predpisov. K predloženému návrhu o zrušení VZN č.1/2012 o verejných kultúrnych
podujatiach zo dňa 12.03.2012 nemali poslanci žiadne výhrady.
Starosta obce dal za návrh o zrušení VZN č. 1/2012 o verejných kultúrnych podujatiach zo dňa
12.03.2012 hlasovať.
Hlasovanie:
Za: 7 poslancov
M. Šusterová, H.Spišiaková, Ing. Poliačiková, T. Beliansky, R. Beliansky, M. Marko,
Ing. F.Macúch,
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č.9
Návrh VZN č.1/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného
odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych
podmienok na území obce Veľký Klíž
Starosta obce predložil návrh VZN č.1/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou
a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych
podmienok na území obce Veľký Klíž. Požiadal poslancov obecného zastupiteľstva, aby sa
k predloženému návrhu vyjadrili. Poslankyňa Ing. Poliačiková uviedla, že ods.2 –„Dočasné
obmedzenie užívania pitnej vody“, § 32 zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch
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a kanalizáciách, by bolo vhodné slovne rozviesť. Starosta uviedol, že prevádzkovateľom
verejného vodovodu je Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra, preto prerušenie
alebo obmedzenie dodávky pitnej vody v termíne stanovenom v § 32 zákona č.442/2002 Z.z.
je povinný dodržať prevádzkovateľ verejného vodovodu a nie obec. Nikto ďalší z poslancov
obecného zastupiteľstva nemal k predloženému návrhu pripomienku ani iný návrh. Starosta
obce dal za preložený návrh VZN č.1/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou
a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych
podmienok na území obce Veľký Klíž hlasovať.
Hlasovanie:
Za: 6 poslancov
M. Šusterová, H.Spišiaková, T. Beliansky, R. Beliansky, M. Marko, Ing. F.Macúch,
Proti: Ing. Poliačiková
Zdržal sa: 0
Hlavná kontrolórka obce Ing. Geletová uviedla, že do kompetencií prevádzkovateľa verejného
vodovodu, t.j. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra nemôže obec zasahovať.
K bodu č.10
Rôzne
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 obce v roku 2014 v rozsahu plného úväzku plat vo výške určenej priamo zákonom
v sume 1360 Eur s platnosťou od 01.01.2014.
K bodu 11:
Diskusia
Starosta obce otvoril diskusiu.
Zo strany hostí sa prihlásil o slovo Ing. Štefan Poliačik. Vo svojom diskusnom príspevku
predložil materiál „Informácia pre poslancov k záverečnému účtu obce a návrh opatrení“
/materiál je prílohou zápisnice/.
K predmetnému sa vyjadrili:
Ing. Štefan Poliačik, požiadal hlavnú kontrolórku obce, aby sa záverečný účet obce robil
prehľadnejšie, obec si ho môže urobiť podľa svojich podmienok, aby bol pre občana
zrozumiteľný,
Ing. Geletová, hlavná kontrolórka obce uviedla, že materiál ktorý bol predložený si
preštuduje, pretože nemôže posúdiť to o čom nemá materiály,
Ing. Macúch uviedol, že predsa štruktúru a metodiku k záverečnému účtu nemôžeme meniť
svojvoľne a obec Veľký Klíž nemôže riešiť ekonomiku štátu.
K bodu 12:
Návrh na uznesenie
Predseda návrhovej komisie Helena Spišiaková predložila návrh na uznesenie z
19. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 10. júna 2014 vo Veľkom
Klíži. Poslenec Rastislav Beliansky odporučil vziať na vedomie materiál „Informácia pre
poslancov k záverečnému účtu obce a návrh opatrení“, ktorý predložil Ing. Poliačik. Prítomní
poslanci s uvedeným súhlasili a k predloženému návrhu na uznesenie už nemali žiadny
pozmeňujúci ani doplňujúci návrh. Následne dal starosta obce za predložený návrh uznesenia
č.19/2014 hlasovať.
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