Zápisnica
z 21. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Veľkom Klíži,
ktoré sa konalo dňa 24. novembra 2014 o 17,00 hod.
Prítomní poslanci: podľa prezenčnej listiny,
5 prítomných poslancov,
Ospravedlnení: Ing. František Macúch, Rastislav Beliansky,
Ing. Jana Geletová - hlavná kontrolórka obce
Ostatní prítomní: Mgr. Marta Najmanová
Hostia: podľa prezenčnej listiny

Program:
1.
2.
3.
4.

Zahájenie
Určenie overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľky, určenie návrhovej komisie
Návrh VZN č.2/2014 o dani z nehnuteľnosti obce Veľký Klíž
Návrh VZN č.3/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady obce Veľký Klíž
5. Návrh VZN č.4/2014 o ostatných miestnych daniach obce Veľký Klíž
6. Návrh zrušenie VZN č. 2/2012 o určení miesta a času zápisu dieťaťa
na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom
je obec Veľký Klíž
7. Návrh VZN č.5/2014o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom
je obec Veľký Klíž
8. Rozpočtové opatrenie č.1/2014
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Návrh na uznesenie
12. 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 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.
Z konštatovania starostu vyplynulo, že zastupiteľstvo je uznášania schopné a dal za predložený
návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva hlasovať.
Hlasovanie:
Za: 5 poslancov
M. Šusterová, H.Spišiaková, Ing. L.Poliačiková, M. Marko, T. Belianský
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 2:
Určenie overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľky, určenie návrhovej komisie
Starosta obce uviedol, že zápisnica z 20. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva bola
overená bez pripomienok.
Za overovateľov zápisnice z 21. riadneho zasadnutia OcZ navrhol poslancov Helenu Spišiakovú a
Miloša Marku.

Za členov návrhovej komisie starosta navrhol z poslancov obecného zastupiteľstva poslancov Ing.
Lýdiu Poliačikovú a Máriu Šusterovú. Za zapisovateľku zápisnice z rokovania obecného
zastupiteľstva starosta určil Martu Najmanovú, pracovníčku obecného úradu.
Hlasovanie:
Za: 5 poslancov
M. Šusterová, H.Spišiaková, Ing. L.Poliačiková, M. Marko, T. Belianský
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 3:
Návrh VZN č.2/2014 o dani z nehnuteľnosti obce Veľký Klíž
Starosta obce predložil návrh VZN č.2/2014 o dani z nehnuteľnosti/2014 obce Veľký Klíž. K tomuto
predloženému návrhu podal bližšie vysvetlenie. Následne požiadal poslancov obecného
zastupiteľstva, aby sa k predloženému návrhu vyjadrili. Zo strany poslancov nebolo k predloženému
návrhu podaný žiadny iný návrh ani pripomienka. Za predložený návrh dal starosta hlasovať/materiál
je prílohou zápisnice/.
Hlasovanie:
Za: 5 poslancov
M. Šusterová, H.Spišiaková, Ing. L.Poliačiková, M. Marko, T. Belianský
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 4:
Návrh VZN č.3/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady obce Veľký Klíž
Starosta obce predložil návrh VZN č.3/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady obce Veľký Klíž. K predloženému návrhu VZN o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady informoval, že sadzba poplatku je určená na 12 Eur na
osobu za kalendárny rok. Uviedol, že návrh navýšenia vychádza z celkového poplatku za komunálny
odpad, ktorý obec zaplatila. Obec by mala náklady za vývoz komunálneho odpadu pokryť príjmami
z vybraných poplatkov od poplatníkov. Následne požiadal poslancov obecného zastupiteľstva, aby sa
k predloženému návrhu poplatku 12 Eur na osobu za kalendárny rok vyjadrili. Zo strany poslancov
sa k predloženému návrhu vyvinula diskusia. Po prehodnotení predloženého návrhu dospeli k záveru,
že je potrebné miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad navýšiť, aby v
ďalšom období nedošlo k tomu, že sa bude musieť poplatok za komunálny odpad navýšiť vyššou
sumou. Po tejto rozprave dal starosta za návrh poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný
odpad 12 Eur na osobu a kalendárny rok hlasovať .
Hlasovanie:
Za: 4 poslanci
M. Šusterová, H.Spišiaková, M. Marko, T.Belianský
Proti: Ing. L.Poliačiková
Zdržal sa: 0
Ďalej starosta obce k návrhu VZN č.3/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady obce Veľký Klíž uviedol, že obec v návrhu stanovila aj zníženie a odpustenie
poplatku za za komunálny odpad a drobný stavebný odpad pre konkrétnu skupinu poplatníkov.
Požiadal poslancov obecného zastupiteľstva, aby sa k uvedenému vyjadrili. Keďže k uvedenému
neboli podané žiadne iné návrhy ani pripomienky, dal starosta za predložený návrh VZN č.3/2014 o
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Veľký Klíž hlasovať
/materiál je prílohou zápisnice/.

Hlasovanie:
Za: 4 poslanci
M. Šusterová, H.Spišiaková, I, M. Marko, T.Belianský
Proti: 0
Zdržal sa: Ing. L.Poliačiková
K bodu 5:
Návrh VZN č.4/2014 o ostatných miestnych daniach obce Veľký Klíž
S návrhom VZN č.4/2014 o ostatných miestnych daniach obce Veľký Klíž oboznámil prítomných
zástupca starostu obce Tomáš Belianský. Uviedol, že ide o daň za psa, nevýherné hracie prístroje,
daň za užívanie verejného priestranstva a obec zavádza novú daň, daň za ubytovanie. O návrhu
jednotlivých miestnych daní podal bližšie vysvetlenie starosta obce. Následne vyzval poslancov, aby
sa k predloženému návrhu VZN č.4/2014 o ostatných miestnych daniach vyjadrili. Po krátkej
rozprave k návrhu poslanci obecného zastupiteľstva nepodali žiadny pozmeňujúci návrh ani
pripomienku. Starosta obce dal za predložený návrh VZN č.4/2014 o ostatných miestnych daniach
obce Veľký Klíž hlasovať /materiál je prílohou zápisnice/.
Hlasovanie:
Za: 5 poslancov
M. Šusterová, H.Spišiaková, Ing. L.Poliačiková , M. Marko, T.Belianský
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 6:
Návrh na zrušenie VZN č. 2/2012 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Veľký Klíž
V tomto bode programu starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že návrh na
zrušenie VZN č.2/2012 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Veľký Klíž vzišlo z protestu prokurátora.
Predmetné VZN obce Veľký Klíž je v rozpore zo zákonom, a preto je potrebné toto VZN zrušiť a
prijať nový návrh. Požiadal poslancov obecného zastupiteľstva aby sa vyjadrili. Keďže zo strany
poslancov nepadli žiadne otázky a ani iné návrhy, dal starosta za zrušenie VZN č. 2/2012 o určení
miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej
zriaďovateľom je obec Veľký Klíž hlasovať.
Hlasovanie:
Za: 5 poslancov
M. Šusterová, H.Spišiaková, Ing. L.Poliačiková , M. Marko, T.Belianský
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 7:
Návrh VZN č.5/2014o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Veľký Klíž
Starosta obce ako už informoval, že následne je potrebné prijať nové VZN o určení miesta a času
zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je
obec Veľký Klíž, ktoré nebude v rozpore so zákonom. Z uvedeného dôvodu predložil poslancom
obecného zastupiteľstva nový návrh VZN č.5/2014 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Veľký Klíž.
Slovo dal poslancom, aby sa k predloženému návrhu vyjadrili. Poslanci obecného zastupiteľstva
nemali k predloženému návrhu žiadny iný návrh ani pripomienku. Následne dal starosta obce za
preložený návrh VZN č. 5/2014 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej

dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Veľký Klíž hlasovať /materiál je prílohou
zápisnice/.
Hlasovanie:
Za: 5 poslancov
M. Šusterová, H.Spišiaková, Ing. L.Poliačiková , M. Marko, T. Belianský
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č.8
Návrh rozpočtového opatrenia č.1/2014
Starosta obce predložil návrh zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1/2014 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 november 2014 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.1/2014 vyjadrili.
Z prítomných poslancov nemal nikto žiadnu pripomienku k predloženému návrhu rozpočtového
opatrenia č.1/2014. Následne dal starosta obce za predložený návrh rozpočtového opatrenia č.1/2014
hlasovať /materiál rozpočtové opatrenie č.1/2014 je prílohou zápisnice/.
Hlasovanie:
Za: 5 poslancov
M. Šusterová, H.Spišiaková, Ing. L.Poliačiková , M. Marko, T. Belianský
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Starosta ďalej uviedol, že do konca kalendárneho roka 2014 bude treba určitú úpravu rozpočtu ešte
urobiť. Dal na zváženie poslancom obecného zastupiteľstva, aby sa zvolalo zasadnutie obecného
zastupiteľstva k schváleniu úpravy rozpočtu rozpočtovým opatrením, alebo schvália možnosť, aby
starosta obce Veľký Klíž vykonal úpravu rozpočtu. Poslanci obecného zastupiteľstva po zvážení
navrhli, že starostu obce Veľký Klíž poveria, aby vykonal úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením
č.2/2014. Následne dal starosta obce za návrh hlasovať.
Hlasovanie:
Za: 5 poslancov
M. Šusterová, H. Spišiaková, Ing. L.Poliačiková , M. Marko, T. Belianský
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č.9
Rôzne
V tomto bode programu starosta obce podal informáciu o:
1.
o vzdaní sa funkcie hlavnej kontrolórky obce Veľký Klíž ku dňu 31.12.2014,
- informáciu zobrali poslanci obecného zastupiteľstva na vedomie.
2.
o žiadosti pána Reháka o odpredaj obecných pozemkov v Kližskom Hradišti
- starosta obce k tomuto uviedol, že obec nie je finančne tak zle, aby musela pristúpiť k
odpredaju obecných pozemkov. Pokiaľ by došlo k odpredaju obecného majetku, obec sa musí riadiť
príslušnými predpismi a zákonmi.

K bodu č.10
Diskusia
Starosta otvoril diskusiu.
Do diskusie sa prihlásili:
1.
Ing. Zuzana Holáková, sa informovala kedy bude ustanovujúce zasadnutie obecného
zastupiteľstva,
- starosta odpovedal, že ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva bude 02. januára 2015
2.
Stanislav Holák sa informoval, kto určuje predsedu volebnej komisie, či člen volebnej
komisie môže byť len ak je v politickej strane alebo hnutí sa kto ešte menuje do členov do volebnej
komisie,
- starosta uviedol, že členov do volebnej komisie menujú jednotlivé politické strany a hnutia,
predseda volebnej komisie môže byť určený žrebom, alebo ak sa členovia volebnej komisie dohodnú
menovite na určitom členovi volebnej komisie /voľba sa musí riadiť zákonom a predpísaným
metodickým pokynom/, ďalej do volebnej komisie môže členov menovať aj starosta obce, ak
politické strany a hnutia nedelegujú dostatočný počet členov, t.j. minimálne päť.
K bodu 11:
Návrh na uznesenie
Predseda návrhovej komisie Ing. Poliačiková predložila návrh na uznesenie z 21. riadneho
zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 24. novembra 2014 vo Veľkom Klíži. Prítomní
poslanci s uvedeným návrhom súhlasili a k predloženému návrhu na uznesenie už nemali žiadny
pozmeňujúci ani doplňujúci návrh. Následne dal starosta obce za predložený návrh uznesenia
č.21/2014 hlasovať.
Hlasovanie:
Za: 5 poslancov
M. Šusterová, H.Spišiaková, Ing. L.Poliačiková, M. Marko, T. Belianský
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 12:
Záver
V závere starosta obce poďakoval všetkým poslancom a ostatným prítomným za účasť a 21.
riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.
Vo Veľkom Klíži, dňa 04.12.2014
Zapísala: Marta Najmanová
Overovatelia zápisnice:
Helena Spišiaková ..........................................
Miloš Marko ................................................

Vyvesené: 05.12.2014
Zvesené: 22.12.2014

Jozef B i e l i ch
starosta obce

