Zápisnica
zo 6. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Veľkom Klíži,
ktoré sa konalo dňa 29. decembra 2011
Prítomní poslanci: podľa prezenčnej listiny,
5 prítomných poslancov, ospravedlnení 2,
Ostatní prítomní: Marta Najmanová, pracovníčka obecného úradu,

Program:
1. Zahájenie
2. Kontrola uznesení – určenie overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľky,
určenie návrhovej komisie
3 . Rozpočtové opatrenie č.2/2011
4. Návrh na uznesenie
5. Záver
K bodu 1:
Zahájenie
Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Jozef Bielich, ktorý privítal všetkých prítomných
poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce oboznámil s programom zasadnutia a vyzval
prítomných poslancov na doplnenie do bodov programu. Zo strany poslancov neboli podané
žiadne doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy do programu zasadnutia OZ. Starosta obce navrhol
doplnenie do bodov programu. Prítomní poslanci návrh na doplnenie do bodov programu
prijali. Poslankyňa Ing. Poliačiková mala námietku, že materiál k bodu programu nebol
doručený 3 dni pred zasadnutím OZ. Starosta konštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania
schopné. Následne dal za zmenu do bodov programu hlasovať.
Hlasovanie:
Za: 3 prítomní poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 2
Ing. Poliačiková, M.Šusterová
Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa riadilo týmto prijatým programom:
1. Zahájenie
2. Kontrola uznesení – určenie overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľky,
určenie návrhovej komisie
3 . Rozpočtové opatrenie č.2/2011
4. Zmena cenníka poplatkov za hrobové miesta na pohrebisku Klíž a Klížske Hradište
5. Návrh na odmeny poslancom za rok 2011
6. Návrh na uznesenie
7. Záver
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K bodu 2:
Kontrola uznesení, určenie overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľky, určenie
navrhovateľov zápisnice
Starosta obce uviedol, že zápisnica z 5. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva bola
overená bez pripomienok. Z uznesenia č.5/2011 vyplynula pre obecný úrad úloha, vyzvať
Urbársku spoločnosť obce Veľký Klíž na odstránenie dovezeného odpadu na starej ceste
smerom k ihrisku, trvať na odstránení.
Starosta informoval, že úloha bola splnená. Urbárska spoločnosť obce Veľký Klíž odpad
odstránila a nebol to odpad toxického pôvodu.
Za overovateľov zápisnice z 5. riadneho zasadnutia OcZ určil poslancov Ing. Františka
Macúcha a Miloša Marku. Za členov návrhovej komisie poslancov obecného zastupiteľstva
Tomáša Belianskeho a Máriu Šusterovú a za zapisovateľku do zápisnice z rokovania obecného
zastupiteľstva starosta určil Martu Najmanovú. K uvedeným návrhom nemali poslanci
pripomienky a návrh hlasovaním všetci prítomní poslanci schválili.
Hlasovanie:
Za: 5 prítomných poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 3:
Rozpočtové opatrenie č.2/2011
.
Starosta obce predložil návrh zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č.2/2011 v súlade so
zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov. Uviedol, že už okrem prijatého rozpočtového opatrenia
č.1/2011 nastali výdavky a príjmy, ktoré neboli rozpočtované a preto je ešte 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 príjmu a výdavkov sa jedná a informoval, že
doteraz sú všetky faktúry uhradené, okrem faktúry, ktorá sa týka chodníka pri MŠ vo výške
2200 Eur. Faktúry, ktoré ešte prídu v tomto roku budú uhradené. Následne prítomným
poslancom predložil návrh rozpočtového opatrenia č.2/2011. Vyzval prítomných poslancov
na doplnenie predloženého návrhu. K predloženému návrhu rozpočtového opatrenia č.2/2011
nemali prítomní poslanci žiadne doplňujúce návrhy, ale jednotlivo sa informovali na niektoré
zmeny položiek v rozpočtovom opatrení. Starosta k požadovaným otázkam podal informácie
a uviedol, že do budúceho návrhu rozpočtu sa budú plánovať reálne stavy a rozčlenenie
nemusí byť také rozsiahle, ale aj tak podľa potreby sa budú musieť rozpočtové opatrenia
prijať.
Poslanci Tomáš Beliansky a Miloš Marko uviedli, že veľmi dobre všetci vedia s akými
finančnými prostriedkami obec funguje, preto sú aj rozpočtové zmeny nevyhnutné.
Keďže k predloženému návrhu zo strany poslancov už neboli žiadne doplňujúce ani
pozmeňujúce návrhy, dal starosta za rozpočtové opatrenie č.2/2011 hlasovať /rozpočtové
opatrenie č.2/2011 je prílohou zápisnice/.
Hlasovanie:
Za: 3 prítomní poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 2
Ing. Poliačiková, M.Šusterová
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K bodu 4
Zmena cenníka poplatkov za hrobové miesta na pohrebisku Klíž a Klížske Hradište
V tomto bode starosta obce predložil návrh na zmenu cenníka poplatkov za hrobové miesta
na pohrebisku Klíž a Klížské Hradište nasledovne:
Návrh nájom za hrobové miesta:
a) prvé prenajatie hrobového miesta na dobu 10 rokov
10 €
b) ďalšie prenajatie hrobového miesta na dobu 10 rokov
10 €
Následne požiadal poslancov, aby sa k predloženému návrhu vyjadrili.
K predloženému návrhu zo strany poslancov nemal nikto žiadne pozmeňujúce návrhy.
Poslankyňa Mária Šusterová sa informovala, či sú už všetky nájmy za hrobové miesta
uhradené a či by nebolo dobré tých majiteľov hrobového miesta, ktorí ešte nájom neuhradili
upozorniť na povinnosť uhradiť nájom za hrobové miesto. Starosta obce uviedol, že ešte nie
sú za všetky nájmy za hrobové miesta uhradené. Ide o hrobové miesta staré o ktoré sa už
veľmi príbuzní nestarajú. Vo väčšej miere sú nájmy za hrobové miesta uhradené aj na
pohrebisku v Klíži aj Klížskom Hradišti.
Za predložený návrh zmenu cenníka poplatkov za hrobové miesta na pohrebisku Klíž
a Klížské Hradište dal hlasovať /cenník poplatkov za hrobové miesta je prílohou zápisnice/.
Hlasovanie:
Za: 5 prítomných poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 5:
Návrh na odmeny poslancom za rok 2011
Starosta obce predložil návrh na odmeny poslancom obecného zastupiteľstva za rok 2011.
Navrhol vyplatiť každému poslancovi odmenu vo výške 50 Eur. Požiadal poslancov OZ aby
sa k návrhu vyjadrili. Poslanci vyjadrili súhlas, ale len do výšky rozpočtovaných nákladov na
odmeny, ktoré boli rozpočtované na rok 2011 vo výške 1000 Eur. Ing. Poliačiková navrhla
zvýšiť odmenu poslankyni M.Šusterovej za jej aktívnu činnosť pri organizovaní kultúrnych
akcií. Zo strany poslancov neboli podané žiadne iné námietky ani návrhy, preto dal starosta za
predložený návrh hlasovať.
Hlasovanie:
Za: 5 prítomných poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o ponuke na zabezpečenie vypracovania
projektovej dokumentácie na „Obecné komunikácie v obci“, ktorá by bola použitá na
predloženie k výzve o žiadosť o dotáciu. Túto ponuku predložila firma Envirotrend, s.r.o.,
Pražská č.4, Košice, ktorá vypracovala komplexnú cenovú ponuku k projektovej dokumentácii.
Starosta obce uviedol, či by nestálo za úvahu o tejto ponuke uvažovať.
Poslanci obecného zastupiteľstva vyjadrili svoje názory:
Tomáš Beliansky- za úvahu by to stálo, treba preveriť firmu, zistiť referencie a úspešnosť na
poli získania dotácie, zistiť aj u iných agentúr cenovú ponuku a či je táto výzva reálna,
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Ing. Poliačiková – uviedla, že treba zvážiť úspešnosť projektov menovanej firmy, kladné ale aj
záporné odozvy na firmu.
Poslanci obecného zastupiteľstva podotkli, že pokiaľ by sa na uvedenú akciu žiadala dotácia
musia byť komunikácie vo vlastníctve obce.
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo, že za rok 2011 sa dostalo z výnosu dane
o 7900 EUR menej ako sme očakávali, ale aj napriek tomu sme zatiaľ všetko uhradili. Visí
ešte jedna faktúra, ktorá bola doručená v priebehu mesiaca decembra. Ide o faktúru z roku
2010, kde nám fakturujú erb, štátny znak, tabuľa OcÚ, tabula matričný úrad, tabuľa MŠ
v počte celkom 9 ks v sume 775,40 Eur. Predmetná faktúra a skutočnosti ktoré sú v nej
uvedené sa ešte preverujú.
Starosta obce vyzval poslancov , ak majú nejaké dotazy alebo pripomienky, aby ich predložili:
- poslanec Tomáš Beliansky reagoval na uvedenú informáciu a uviedol, že z rozpočtu na rok
2011 sme museli uhradiť viac takých vecí o ktorých sa nevedelo, že sú objednané a neboli
rozpočtované. Okrem iného oslovil bývalého starostu obce Ing. Macúcha ohľadne predmetnej
faktúry, aby informoval čo bolo objednané a v akej cenovej ponuke bola dohodnutá
objednávka.
- poslanec Ing. Macúch uviedol, že objednávka vystavená nebola, ale cena bola dohodnutá čo
najnižšia.
- poslankyňa Ing. Poliačiková podotkla, že takýchto faktúr môže byť ešte viac, je to už druhý
prípad a môže sa stať že nie posledný.
- poslanec Tomáš Beliansky sa pýtal, ako sa vysporiadali veci s bytovkou, kde neboli uhradené
nájmy.
Starosta uviedol, že tak ako bolo avizované na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva sa
veci aj riešili. Bol oslovený Mgr. Martin Spišiak – právnik, ktorému boli materiály ohľadne
neuhradených faktúr za prenájom bytových domov v bytovke predložené. Na základe
predložených materiálov bol Mgr. Spišiakom, ktorý by zastupoval obec Veľký Klíž v súdnom
spore, spracovaný návrh na súd o vymáhanie neuhradených pohľadávok. Návrh bol aj na súd
podaný. Keďže nájomníci dlžnú sumu za nájom a fond opráv uhradili, bol návrh na súd späť
vzatý. Dvaja nájomníci nemajú uhradenú faktúru za prenájom za mesiac december, ale táto
nebola podaná v predmetnom návrhu na súd. Návrh neuhradených pohľadávok na nájme
a fonde opráv sa týkal predchádzajúcich mesiacov mimo mesiaca december.
- Ing. Poliačiková naniesla sťažnosť občanov, že verejné osvetlenie by sa malo zapínať
a vypínať tak, aby sa svietilo už vtedy, keď je menšia viditeľnosť. Okrem iného podotkla, že
ide hlavne o bezpečnosť ľudí, aby sa predišlo úrazom.
- poslankyňa Mária Šusterová sa informovala, či sa ešte neozvali divadelní ochotníci z okolia
s možnosťou divadelného vystúpenia v obci,
- starosta informoval, že zatiaľ ešte nie.
Keďže nikto z prítomných poslancov nežiadal o informácie starosta obce týmto ukončil tento
bod programu.
K bodu 6
Návrh na uznesenie
Predseda návrhovej komisie Tomáš Beliansky predložil návrh na uznesenie zo 6.
mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 29. decembra 2011 vo
Veľkom Klíži. Žiadny z prítomných poslancov OZ nepodal žiadny iný návrh. Uznesenie č.
6 /2011 zo 6. mimoriadneho zasadnutia OZ bolo prijaté na základe predloženého návrhu za
ktorý dal starosta hlasovať.
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