Zápisnica
z 16. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Veľkom Klíži,
ktoré sa konalo dňa 19. septembra o 18,00 hod.
Prítomní poslanci: podľa prezenčnej listiny,
5 prítomných poslancov,
poslanec obecného zastupiteľstva Ing. František Macúch sa dostavil o 18,25 hod.,
poslanec obecného zastupiteľstva Tomáš Beliansky sa dostavil o 18,35 hod.
Ostatní prítomní: Marta Najmanová, Jana Stančeková, pracovníčky obecného úradu,
Ing. Jana Geletová , hlavná kontrolórka obce
Hostia: podľa prezenčnej listiny

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zahájenie
Určenie overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľky, určenie návrhovej komisie
Návrh VZN č.1/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
Návrh „Štatút“ Obecnej knižnice vo Veľkom Klíži
Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti
Plnenie rozpočtu za obdobie január 2013 až júl 2013
Návrh rozpočtového opatrenia č.1/2013
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: 5 poslancov
M. Šusterová, R. Beliansky, M. Marko, Ing. L.Poliačiková , H.Spišiaková
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 2:
Určenie overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľky, určenie návrhovej komisie
Starosta obce uviedol, že zápisnica z 15. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva bola
overená bez pripomienok.
Za overovateľov zápisnice zo 16. riadneho zasadnutia OcZ navrhol poslankyne,
Ing. Lýdiu Poliačikovú a Máriu Šusterovú.

Za členov návrhovej komisie poslancov obecného zastupiteľstva Helenu Spišiakovú a Miloša
Marku. Za zapisovateľku zápisnice z rokovania obecného zastupiteľstva starosta určil Martu
Najmanovú, pracovníčku obecného úradu.
Hlasovanie:
Za: 5 poslancov
M. Šusterová, R. Beliansky, M. Marko, Ing. L.Poliačiková , H.Spišiaková
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 3:
Návrh VZN č.1/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
V tomto bode programu starosta predložil návrh VZN č.1/2013 o poskytovaní dotácií
z rozpočtu obce z dôvodu aktuálnosti a náväznosti na platné právne predpisy. Požiadal
poslancov, aby sa k predloženému návrhu vyjadrili. K predloženému návrhu nikto nepodal
pozmeňujúci návrh. Hlavná kontrolórka obce upozornila, že VZN treba dodržiavať a pridelenie
dotácií je potrebné schváliť ešte pred schválením rozpočtu na nasledujúci rok.
Poslankyňa Mária Šusterová sa informovala o pridelení dotácie pre spevokol CHor de Clus,
pretože nie sú podnikateľský subjekt.
Hlavná kontrolórka obce Ing. Geletová uviedla, že o pridelenie dotácie môžu požiadať
prostredníctvom inej organizačnej zložky pod ktorou budú vedení.
Zo strany prítomných nemal nikto k predloženému návrhu č.1/2013 žiadnu pripomienku, iný
návrh alebo dotaz, preto dal starosta obce za predložený návrh VZN č.1/2013 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce hlasovať. /VZN č.1/2013 je prílohou zápisnice/.
Hlasovanie:
Za: 5 poslancov
M. Šusterová, R. Beliansky, M. Marko, Ing. L.Poliačiková , H.Spišiaková
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 4:
Návrh „Štatút“ Obecnej knižnice vo Veľkom Klíži
Starosta obce Veľký Klíž predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh „Štatút“ obecnej
knižnice Veľký Klíž. Nový návrh štatútu bol spracovaný na podnet metodického centra
Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi, z dôvodu správnej činnosti knižnice a poskytovania
knižnično-informačných služieb. Starosta obce požiadal prítomných poslancov, aby sa
k predloženému návrhu vyjadrili. K predloženému návrhu „Štatút“ Obecnej knižnice obce
Veľký Klíž nemal nikto z prítomných poslancov žiadny doplňujúci ani pozmeňujúci návrh.
Následne dal starosta za predložený návrh „Štatút“ Obecnej knižnice vo Veľkom Klíži
hlasovať. /“Štatút“ Obecnej knižnice je prílohou zápisnice/.
Hlasovanie:
Za: 5 poslancov
M. Šusterová, R. Beliansky, M. Marko, Ing. L.Poliačiková , H.Spišiaková
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 5:
Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti
Starosta obce dal slovo hlavnej kontrolórke obce, aby so správou o vykonaní následnej
finančnej kontroly v obci Veľký Klíž oboznámila prítomných poslancov. Ing. Geletová, hlavná

kontrolórka obce predložila obecnému zastupiteľstvu správu o vykonaní následnej finančnej
kontroly v obci Veľký Klíž.
Vo svojej správe uviedla, že predmetom kontroly bolo dodržiavanie zákona o slobodnom
prístupe k informáciám č. 211/2000 Z.z.. Zistenia z predmetnej kontroly sú uvedené v správe.
Ďalej uviedla, že zistené nedostatky týkajúce sa zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok na
oficiálnej webovej stránke obce sa počas kontroly začali odstraňovať.
Starosta obce podotkol, že priebežne sa nedostatky odstránili a v nasledujúcom týždni budú na
oficiálnej webovej stránke zverejnené aj všetky faktúry za rok 2012.
Ďalej uviedol, že budú zverejnené aj všetky faktúry za rok 2011, pretože obec vo financiách
nemá žiadne tajnosti.
Predloženú správu hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti zobralo obecné
zastupiteľstvo na vedomie.
/Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti je prílohou zápisnice/.
K bodu 6:
Správa o plnení rozpočtu za obdobie január 2013 až júl 2013
V tomto bode programu starosta obce podal podrobnejšiu informáciu o plnení rozpočtu obce
Veľký Klíž za obdobie január 2013 až júl 2013 podľa jednotlivých kapitol a podkapitol
rozpočtu. Vyzval prítomných poslancov, aby sa k predloženému materiálu o plnení rozpočtu za
obdobie január 2013 až júl 2013 vyjadrili. Zo strany poslancov obecného zastupiteľstva
k plneniu rozpočtu obce Veľký Klíž za obdobie január 2013 až júl 2013 nemali žiadne otázky.
Na základe informácie o plnení rozpočtu obce Veľký Klíž za obdobie január 2013 až júl 2013
zo strany hosťov o slovo a o vysvetlenie k položke kultúrny dom požiadala Ing. Holáková.
Informovala sa, či sú už opravené vodovodné kohútiky v kultúrnom dome. Starosta uviedol, že
oprava už bola vykonaná.
Obecné zastupiteľstvo plnenie rozpočtu za obdobie január až júl 2013 vzalo na vedomie.
/Materiál plnenia príjmov a výdavkov za obdobie január až júl 2013 je prílohou zápisnice/.
K bodu 7:
Návrh rozpočtového opatrenia č.1/2013
Starosta obce predložil návrh zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1/2013 v súlade so
zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov. Uviedol, že za obdobie január až júl 2013 nastali výdavky
a príjmy, ktoré boli rozpočtované v nižšej alebo vyššej sume a preto je potrebné v niektorých
prípadoch presunúť z položiek z ktorých sa čerpá menej tam, kde je čerpanie vyššie. Niektoré
činnosti si vyžadujú viacej finančných prostriedkov, ako bolo plánované. Bližšie uviedol
o ktoré položky z hľadiska príjmov a výdavkov sa jedná.
Následne starosta obce požiadal prítomných poslancov, aby sa k predloženému návrhu
rozpočtového opatrenia č.1/2013 vyjadrili.
Poslankyňa obecného zastupiteľstva Ing. Lýdia Poliačiková uviedla, že nedostala návrh
rozpočtového opatrenia č.1/2013 v dostatočnej lehote pred zasadnutím obecného
zastupiteľstva. Starosta obce reagoval na pripomienku a uviedol, že k rozpočtovému opatreniu
bolo potrebné poskytnúť bližšie objasnenie na pochopenie súvislostí.
Starosta obce ďalej uviedol, že rozpočtové opatrenia bude potrebné urobiť aj ku koncu roka
2013. Keďže z prítomných poslancov už nikto nemal žiadne pripomienky ani pozmeňujúce
návrhy starosta obce dal za predložený návrh rozpočtového opatrenia č.1/2013 hlasovať .
/ Materiál rozpočtové opatrenie č.1/2013 je prílohou zápisnice/.

Hlasovanie:
Za: 6 poslancov
M. Šusterová, R. Beliansky, M. Marko, Ing. F.Macúch , H.Spišiaková, T.Beliansky
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Ing. L.Poliačiková
Z rozpočtového opatrenia č.1/2013 vyplynula povinnosť schváliť financovanie rekonštrukcie
strechy veľkej sály KD vo výške 10267,15 EUR z rezervného fondu o čom starosta obce
oboznámil obecné zastupiteľstvo. K uvedenému zo strany poslancov nikto nemal žiadny iný
návrh. Následne dal starosta obce za financovanie rekonštrukcie strechy veľkej sály KD vo
výške 10267,15 EUR z rezervného fondu hlasovať.
Hlasovanie:
Za: 7 poslancov
M. Šusterová, R. Beliansky, M. Marko, Ing. F.Macúch , H.Spišiaková, T.Beliansky,
Ing. L.Poliačiková
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Taktiež z rozpočtového opatrenia č.1/2013 vyplynula povinnosť schváliť financovanie
rekonštrukcie strechy veľkej sály KD vo výške 7158,40 EUR z finančných operácií.
O predmetnej skutočnosti tiež starosta obce oboznámil obecné zastupiteľstvo K uvedenému
zo strany poslancov nikto nepodal žiadny iný návrh. Následne dal starosta obce za
financovanie rekonštrukcie strechy veľkej sály KD vo výške 7158,40 EUR z finančných
operácií hlasovať.
Hlasovanie:
Za: 7 poslancov
M. Šusterová, R. Beliansky, M. Marko, Ing. F.Macúch , H.Spišiaková, T.Beliansky,
Ing. L.Poliačiková
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 8:
Rôzne
Slovo si vzal starosta obce a prítomných informoval:
- o objednávke u Správy ciest TSK, prevádzka Partizánske, ktorou bola objednaná oprava
výtlkov v ulici „Dolina“, pričom je všetkým veľmi dobre známe, že aj iné ulice nie sú
v dobrom stave, ale vzhľadom k finančnej situácii obcí, nielen našej, nie je možné všetky
akcie ihneď zrealizovať k spokojnosti občanov.
Starosta ohľadom financií uviedol, že v tomto roku už boli finančné prostriedky z podielových
daní krátené zhruba o 20 tisíc EUR.
Hlavná kontrolórka obce Ing. Geletová podotkla, že oprava predmetnej cesty môže byť
uhradená aj z dotácie, ktorú obec dostala. Starosta obce uviedol, že pokrytie nákladov na
opravu cesty bude z poskytnutej dotácie obci aj uhradené.

K bodu 9:
Diskusia:
Do diskusie sa prihlásili:
1. Ing. Z. Holáková,
- reagovala na prijaté VZN č.1/2013 o dotáciách z rozpočtu obce ohľadom zúčtovania
finančných prostriedkov OŠK FO Veľký Klíž,
starosta uviedol, že OŠ FO pri svojich veľkých nákladoch určite nebude mať problém so
zúčtovaním finančných prostriedkov,
- informovala sa či sa v tomto roku doplnil knižničný fond novými publikáciami a aká je
návštevnosť knižnice,
starosta obce uviedol, že v tomto roku sa knižničný fond nedoplnil, pretože o čítanie nie je
záujem a návštevnosť knižnice je veľmi nízka.
- informovala sa, či sa upozorňujú majitelia zaburinených pozemkov a uviedla, že je
zaburinený pozemok majiteľa vedľa starej cesty na ihrisko,
starosta obce uviedol, že obecnému úradu bola doručená žiadosť o upozornenie majiteľov
pozemkov o odstránenie buriny z pozemku, na základe čoho majitelia pozemkov boli písomne
na odstránenie buriny upozornení,
- informovala sa v akom stave vybavenosti je kuchynka na obecnom úrade,
starosta obce podal informáciu, že kuchynka na obecnom úrade je vybavená elektrickým
sporákom a riadmi pre 40 ľudí okrem hrncov na varenie, ktoré sa môžu presunúť z kultúrneho
domu. Priebežne sa bude kuchynka riadmi dopĺňať.
2. Ing. T.Sasková,
- informovala sa ohľadom kosenia a úpravy pozemku vedľa ich domu, a čo sa s pozemkom do
budúcna plánuje robiť,
starosta uviedol, že obec a obecné zastupiteľstvo má v pláne riešenie, ale v súčasnosti nebude
obec úverom zadlžovať,
2. poslankyňa obecného zastupiteľstva H. Spišiaková
- podotkla, že vybavenie kuchynky na obecnom úrade, prenájom kuchynky a poplatky za
prenájom by bolo vhodné spropagovať aj prostredníctvom obecných novín.
3. poslanec obecného zastupiteľstva Tomáš Beliansky
- uviedol, že v materskej škole sa konalo združenie rodičov a požiadal členku rady rodičov
Ing. Poliačikovú, aby poskytla bližšie informácie zo združenia rodičov.
Ing. Poliačiková uviedla, že združeniu rodičov bola predložená správa o MŠ, ktorá pojednávala
o veľmi dobrej vybavenosti materskej školy, taktiež o potrebách materskej školy, npr. fasáda.
Ďalej uviedla, že materská škola vykonáva veľa kultúrnych aktivít v rámci materskej školy, ale
aj pre potreby obce. Rodičia sú s prácou zamestnancov spokojní a momentálne materskú školu
navštevuje veľa detí a v novom roku by mali ešte ďalšie deti pribudnúť.
- uviedol, že pani riaditeľka materskej školy má na vybavenie materskej školy ďalšie nároky
a odôvodňuje to tým, že materská škola má na obecnom úrade ešte ušetrené peniaze.
Starosta obce reagoval a uviedol, že dotácie, ktoré sú na materskú školu sa priebežne čerpajú
a budú do konca roka vyčerpané, inak by sa museli vrátiť. Poplatok za dieťa ktoré materskú
školu navštevuje /za jedno dieťa 5 EUR mesačne/ by všetky náklady na materskú školu
nepokryli. Na materskú školu sa dotácia zo štátu na pokrytie všetkých nákladov nedostáva,
preto obec náklady na chod materskej školy a školskej jedálne financuje zo svojich
originálnych kompetencií. Niektoré potreby materskej školy ako fasáda materskej školy nie je
havarijný stav. Materskú školu v našej obci navštevujú aj deti z obce Ješková Ves.
Hlavná kontrolórka obce podotkla, že riaditeľka materskej školy nemôže obci a obecnému
zastupiteľstvu diktovať koľko peňazí má obec na chod materskej školy uvoľniť. Obec diktuje
koľko financií z originálnych kompetencií pridelí na chod materskej školy.

