Zápisnica
z 12. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Veľkom Klíži,
ktoré sa konalo dňa 03.12.2012
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Prítomní poslanci: podľa prezenčnej listiny,
Hostia: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Zahájenie
2. Určenie overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľky, určenie návrhovej komisie
3. Návrh VZN č.6/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Veľký Klíž
4. Návrh sadzobníka cien za služby poskytované obcou Veľký Klíž
5. Rôzne
6. Návrh na uznesenie
7. 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
obecné zastupiteľstvo a všetkých prítomných. 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: 7 poslancov
Ing. L. Poliačiková, H. Spišiaková, M. Šusterová, T. Beliansky, R. Beliansky, M. Marko, Ing.
F.Macúch
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 2:
Určenie overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľky, určenie
zápisnice

navrhovateľov

Za overovateľov zápisnice z 12. riadneho zasadnutia OcZ navrhol poslanca Tomáša
Belianskeho a Máriu Šusterovú. Za členov návrhovej komisie poslancov obecného
zastupiteľstva Ing. Františka Macúcha a Miloša Marku. Za zapisovateľku zápisnice
z rokovania obecného zastupiteľstva starosta určil Martu Najmanovú, pracovníčku obecného
úradu.
Hlasovanie:
Za: 7 prítomných poslancov
Ing. L. Poliačiková, H. Spišiaková, M. Šusterová, T. Beliansky, R. Beliansky, M. Marko,
Ing. F.Macúch
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 3:
Návrh VZN č.6/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Veľký Klíž
V tomto bode programu starosta obce predložil návrh VZN č.6/2012 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Veľký
Klíž pre nasledujúce obdobie. Starosta obce bližšie oboznámil prítomných s návrhom VZN
č.6/2012 a následne požiadal prítomných poslancov o doplňujúce, alebo pozmeňujúce návrhy
k predloženému návrhu VZN č.6/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Veľký Klíž.
Po prejednaní s poslancami neboli podané žiadne doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy preto
dal starosta za predložený návrh VZN č.6/2012 hlasovať /návrh VZN č.6/2012 je prílohou
zápisnice/.
Hlasovanie:
Za: 7 prítomných poslancov
Ing. L. Poliačiková, H. Spišiaková, M. Šusterová, T. Beliansky, R. Beliansky, M. Marko,
Ing. F.Macúch
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 4:
Návrh sadzobníka cien za služby poskytované obcou Veľký Klíž
Návrh sadzobníka cien za služby poskytované obcou Veľký Klíž predložil prítomným
poslancom starosta obce. Uviedol, že poplatky za jednotlivé akcie boli navrhnuté tak, aby to
bolo z hľadiska financií pre občana prijateľné. Požiadal prítomných poslancov, aby sa
k predloženému návrhu sadzobníka cien za služby poskytované obcou Veľký Klíž vyjadrili.
Sadzobník cien bol prejednaní s poslancami a žiadny iný návrh podaný nebol, preto dal starosta
za predložený návrh sadzobníka cien za služby poskytované obcou Veľký Klíž hlasovať.
Hlasovanie:
Za: 7 prítomných poslancov
Ing. L. Poliačiková, H. Spišiaková, M. Šusterová, T. Beliansky, R. Beliansky, M. Marko,
Ing. F.Macúch
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 5:
Rôzne
V tomto bode programu starosta obce informoval o:
1. potrebe navrhnúť zástupcu z poslancov obecného zastupiteľstva do rady základnej
školy.
Pre potreby Základnej školy vo Veľkom Klíži predložil starosta návrh na schválenie zástupcu
obecného zastupiteľstva do rady Základnej školy vo Veľkom Klíži. Za zástupcu do rady
základnej školy bola navrhnutá poslankyňa Ing. Lýdia Poliačiková. Starosta obce požiadal
prítomných poslancov, aby sa k predloženému návrhu vyjadrili. K predloženému návrhu neboli
vznesené žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy, preto starosta obce dal za predložený
návrh hlasovať.

Hlasovanie:
Za: 6 prítomných poslancov
H. Spišiaková, M. Šusterová, T. Beliansky, R. Beliansky, M. Marko, Ing. F.Macúch
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Ing. Poliačiková
2. žiadosti Milana Bielicha, bytom Klížske Hradište č. 221 o pridelenie obecného
jazierka do jeho starostlivosti.
Starosta prečítal žiadosť Milana Bielicha poslancom obecného zastupiteľstva a požiadal, aby sa
k predmetnej žiadosti vyjadrili.
Poslanci obecného zastupiteľstva sa zhodli na tom, že s p. Milanom Bielichom budú
v uvedenej veci hovoriť, aby sa mohli stanoviť jasné pravidlá a povinnosti obidvoch strán.
3. žiadosti riaditeľky MŠ vo Veľkom Klíži o požiadavkách materskej školy a školskej
jedálne pre zahrnutie do rozpočtu obce pre rok 2013.
4. doručenom liste občana Jozefa Bujnu a Jozefíny Bujnovej.
Starosta bližšie oboznámil prítomných s obsahom listu a uviedol, že s poslancami R.
Belianskym a T. Belianskym boli skutočnosť ktorú menovaní uvádzajú prešetriť.
Zo stanoviska zúčastnených poslancov vyplynulo, nasledovné:
zemina, z ktorej bude vytvorený zatrávnený chodník nad odpadovým kanálom nezúži cestu, ale
cesta zostane v pôvodnej šírke ako pred uložením vysokotlakových rúr. Pokiaľ uvedený
chodník bude zatrávnený a bude sa pravidelne kosiť skrášli túto ulicu. Sused pred ktorým sa
nachádza materiál z búračky bude upozornený, aby tento dal odviesť.
5. nespokojnosti občana Karola Smatanu vo veci úpravy uličky po rozkopávke.
Aj v tomto prípade starosta obce s poslancami obecného zastupiteľstva R. Belianskym a
T. Belianskym boli zistiť situáciu, ktorú občan opísal. Ide o rozkopávku cesty, kde sa sused
Ing. Števkov napojil na obecný vodovod, na čo všetko mal povolenie. Cesta nie je neprístupná,
je daná do pôvodného stavu, a ostatná zemina, ktorá bola vyššie nad cestu bola na náklady
Ing. Števkova odvezená. Poslanci obecného zastupiteľstva R. Beliansky a T. Beliansky
konštatovali, že cesta je v poriadku a bez nánosov zeminy.
Starosta obce informoval prítomných, že 5.12.2012 bude stretnutie s „Mikulášom“ v kultúrnom
dome.
Starosta obce dal následne slovo poslancom, aby predostreli svoje názory, návrhy alebo
pripomienky.
Rastislav Beliansky:
- uviedol, že v poslednom období došlo v okolitých obciach ku krádežiam bytových
domov, hlavne u osamelých a prestárlych občanov, či by nebolo vhodné informovať
občanov prostredníctvom obecného rozhlasu a obecných novín, aby do svojich domov
nepúšťali neznámych a cudzích ľudí,
- poznamenal, že na podnet občanov sa už pod „Hôrkou“ osadili tabule zákazu
parkovania, ale keďže človek je tvor vynaliezavý, parkuje sa zas v opačnom smere, čo
je na škodu veci, pretože môže dôjsť k dopravnej nehode alebo v horšom prípade aj
stratách na životoch.
Mária Šusterová:
- upozornila, že v starej časti kultúrneho domu padá omietka.

K bodu 6:
Návrh na uznesenie
Predseda návrhovej komisie Ing. František Macúch predložil návrh na uznesenie
z 12. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 3. decembra 2012 vo Veľkom
Klíži. Prítomní poslanci nemali k predloženému návrhu na uznesenie pozmeňujúci, alebo
doplňujúci návrh. Následne dal starosta obce za predložený návrh uznesenia č.12/2012
hlasovať.
Hlasovanie:
Za: 7 prítomných poslancov
Ing. L. Poliačiková H. Spišiaková, T. Beliansky, R. Beliansky, Ing. F.Macúch, M.Šusterová,
M.Marko
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 7:
Záver
V závere starosta obce poďakoval všetkým prítomným poslancom za ich aktívny prístup
a 12. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.

Vo Veľkom Klíži, dňa 04.12.2012
Zapísala: Marta Najmanová

Jozef B i e l i ch
starosta obce

Overovatelia zápisnice:

...............................................
Tomáš Beliansky

Vyvesené:
Zvesené:

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

