UZNESENIA
z 1. riadneho zasadnutia OZ v Haliči, konaného dňa 12.1.2017

Uznesenie č. 1/2017 zo dňa 12.01.2017
Obecné zastupiteľstvo v Haliči
A/ - berie na vedomie –
, že starosta určil za zapisovateľku zo zasadnutia OZ Renatu Padúchovú, pracovníčku obce
B/ - schvaľuje program rokovania Obecného zastupiteľstva v Haliči
Hlasovanie poslancov: 6 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 4 a viac
za: 6 (Jaroslav Linhart, JUDr. Daniel Přibyl, Miroslava Beňovská, Mgr. Igor Kokavec, Peter Žigo, Mgr.
Jozef Pročko)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené.

Uznesenie č. 2/2017 zo dňa 12.01.2017
Obecné zastupiteľstvo v Haliči
A/ - berie na vedomie , že starosta určil za overovateľov zápisnice Mrg. Jozefa Pročka a Miroslavu Beňovskú, - poslancov OZ
Za overovateľov zápisnice boli určení Mgr. Jozef Pročko a Miroslava Beňovská.
Starosta obce požiadal poslancov, aby odsúhlasili program rokovania.
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 4 a viac
za: 6 (Jaroslav Linhart, JUDr. Daniel Přibyl, Miroslava Beňovská, Mgr. Igor Kokavec, Peter Žigo, Mgr.
Jozef Pročko)
Proti : 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené.

1. Kontrolu uznesení vykonal starosta obce.
Zo zasadania OZ vyplynula povinnosť pre starostu písomne vyzvať p. Bukora na odstránenie
stavebnej búdy z obecného pozemku. Stavebná búda bola odstránená. Ďalej starosta
pripravil podklady pre ukončenie nájmov pozemkov pod prenosnými garážami. / 5 zmlúv/
Ján Káka- dostali sme platnú zmluvu na prenájom parkovacieho miesta, nerozumiem kde je
problém, garáž si dáme preč, ale prosíme náhradné riešenie.
Mgr. Pročko – garáže sú neestetické, keď sa vyhovie jednému žiadateľovi musí sa všetkým,
aby bola rovnosť medzi občanmi.
Poslanec Žigo- parkovanie v mestách je takisto riešené prenosnými garážami
Mgr. Kokavec- som za ponechanie garáží, len sa nesmú stavať hocikde, kde prekážajú

p. Udvardy- v r. 2011 som mal nájomnú zmluvu schválenú 8 poslancami, nemáme kde
parkovať a v minulosti bola plánovaná výstavba garáží za bytovkami
p. Matuška chce vedieť kto zaplatí škodu pri odstránení garáží / jeho stála 20.000-sk/
p. Turek poznamenal, že úz. plán obce neobsahuje zákaz stavby prenosných garáží
posl.Linhart- ponechať garáže a povoliť aj iným, ale súčasná výška prenájmu je nízka
p. starosta- je potrebné vypracovať zásady pri prenájme prenosných garáží – poverený posl.
Linhart. Zásady rozoslať poslanom pred ďalším zastupiteľstvom k naštudovaniu.
Hlasovanie: za: 6 /neprítomní- Mgr.Švihlová, Ing. Neupauer/ zdržal sa: p. Linhart
Komisia dopravy a stavebná komisia – pripraviť zásady na prenájom parkovacích miest.
Uznesenie č. 3/2017 zo dňa 12.1.2017
Obecné zastupiteľstvo v Haliči ukladá:
Komisii dopravy a cestovného ruchu a stavebnej komisii vypracovanie zásad na prenájom
parkovacích miest a miest pre prenosné garáže.
Hlasovanie poslancov: 7 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 4 a viac
za: 7 (Jaroslav Linhart, JUDr. Daniel Přibyl, Miroslava Beňovská, Mgr. Igor Kokavec, Peter Žigo, Mgr.
Jozef Pročko, Mgr. Katarína Gálová)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené.

Starosta vyzval p. Kocúrovú na odstránenie reklamnej tabule na Podzámockom námestí.
Tabuľa zatiaľ odstránená nebola.

2. Podnety občanov:
p. Káková- areál školy nie je uzavretý, vandali a feťáci robia bordel, posúvajú poklop na kanáli
na parkovisku pred ZŠ.
Posl. Přibyl: treba zistiť, či je kanál vlastníctvom firmy VEOLIA a opýtať sa, či sa to technicky
nedá riešiť inak, aby sa ten kanál stále neodkrýval
p. starosta prisľúbil, že preberie možnosti s p. riad. školy ako uzavrieť školský areál
občan Turek- vandali ničia majetok obce, rozkopávajú koše a trhajú vianočné výzdoby po obci
ďalej chcel vedieť, či sa multifunkčné ihrisko dá zaľadniť
p. starosta odpovedal, že multifunkčné ihrisko nie je stavané tak, aby tam mohol byť ľad, lebo
plocha je odvodnená
projekt na stavbu klziska je 30-50 tis. €, stavba klziska bez povolenia nie je možná, lebo ak sa
stane nejaký úraz, budú to kvalifikovať ako čiernu stavbu
ak by chceli nadšenci korčuľovania budovať nejakú dočasnú ľadovú plochu- dostanú podporu
od obce
obč. Turek sa ďalej pýta, že či dobre pochopil zápisnicu z minulého OZ o zrušení garáží
posl. Linhart mu odpovedal, že sa mali vypracovať len zásady na zrušenie

či p. starosta bol na SAD ohľadne spoja medzi 11-12 hod. smer Lučenec
p. starosta- bude sa to riešiť.
posl. Pročko: multifunkčné ihrisko je postavené zle, nedá sa zaľadniť
p. Lang- v materskom centre nie je spustený radiátor, deti tam ochoreli.
p.starosta- v zásadách o využívaní materského centra je harmonogram na dni utorok
a štvrtok, kedy sa materské centrum môže využívať, podľa tohto harmonogramu je nastavený
termostat na vykurovanie materského centra.
Nefunkčný radiátor je opravený.
p.Kovaľančíková- kedy bude opravená cesta na ulici Lipová
p.starosta- tento rok sa bude robiť v areáli zámku revitalizácia parku, a zo strany spoločnosti
IMET nám nie je známe, či ťažké mechanizmy, ktoré budú túto revitalizáciu vykonávať, budú
prechádzať ulicou Lipovou, Zámockou , Budovateľov, alebo zámockou lúkou. V rozpočte na r.
2017 je vyčlenený finančný obnos 20.000 € pre komisiu dopravy, ktorá má doporučiť priority
na opravu miestnych komunikácií /Lipová, Zámocká a Hviezdoslava./
p. Udvardy- prečo sa neschválila výstavba vykrývača O2 na budove CBA, nemá signál
posl. Pribyl- v dedine sú už dva vykrývače, Ďalší by bol už zo zdravotného a estetického
hľadiska nevhodný.
Posl.Beňovská: pri vchode do školy cez veľkú bránu sa nedodržiava dopravná značka: Zákaz
vjazdu- vo vnútri parkujú aj rodičia aj učitelia.
Posl. Gálová: ak sa parkuje pred školou – vandali učiteľom ničia autá
p. starosta- bude apelovať na riad. školy aby sa táto situácia vyriešila
Uznesenie č. 4/2017 zo dňa 12.01.2017
Obecné zastupiteľstvo v Haliči
A/ - berie na vedomie – podnety občanov
Hlasovanie poslancov: 7 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 4 a viac
za: 7 (Jaroslav Linhart, JUDr. Daniel Přibyl, Miroslava Beňovská, Mgr. Igor Kokavec, Peter Žigo, Mgr.
Jozef Pročko, Mgr. Katarína Gálová)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené.

3. Voľba hlavného kontrolóra obce
Hlavný kontrolór sa volí na 6r. od 1.3.2017 na 10% pracovný úväzok.
K 30.12.2016 prišli tri obálky so žiadosťami.
Voľba komisie na otváranie obálok:
Navrhovaní: p. Beňovská, Mgr Gálová
Hlasovanie : 7 za /neprítomní: Mgr. Švihlová, Ing. Neupauer/
Komisia otvorila obálky so žiadosťami a skonštatovala, že všetky obsahujú patričné
náležitosti.
Kandidáti: 1. Ing. Gabriela Fabiánová
2. Bc. Boris Mojžiš

3. JUDr. Xénia Přibylová
1. kolo hlasovania: Ing. Fabiánová: 4 za/Linhart, Kokavec,Beňovská, Žigo/, 3 proti, zdržal sa 0
Bc. Mojžiš: 0 za, 6 proti, zdržal sa: 1
JUDr. Přibylová: 3 za /Mgr Pročko, Mgr Gálová, JUDr.Pribyl/ 0 proti, zdržali
sa: 4
2.kolo hlasovania: Ing. Fabiánová: 4 za/ Linhart,Kokavec, Beňovská, Žigo/, 2 proti, zdržal sa: 1
JUDr.Pŕibylová: 3 za/ Pročko, Přibyl, Gálová/, 1 proti, zdržali sa : 3
Voľbu hlavnej kontrolórky obce Halič vyhrala Ing. Gabriela Fabiánová z Vidnej v pomere
hlasov 4:3. Bude vyzvaná a pracovná dohoda s ňou bude spísaná podľa našich podmienok tj.
10% pracovnej doby.

Uznesenie č. 5/2017 zo dňa 12.01.2017
Obecné zastupiteľstvo v Haliči
A/ - volí : za hlavnú kontrolórku obce Halič Ing. Gabrielu Fabiánovú

Hlasovanie poslancov: 7 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 4 a viac
za: 7 (Jaroslav Linhart, JUDr. Daniel Přibyl, Miroslava Beňovská, Mgr. Igor Kokavec, Peter
Žigo, Mgr. Jozef Pročko, Mgr. Katarína Gálová)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené.

4. Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi na území obce.
§ č. 1, čl. 13 k VZN č. 1/2016 sa dopĺňa:
Jedlé oleje majú možnosť občania separovať do plastových fliaš a vyložiť v čase separovaného
zberu na odvoz.
Uznesenie č. 6/2017 zo dňa 12.01.2017
Obecné zastupiteľstvo v Haliči
A/ - schvaľuje: dotatok k VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi na území obce.
Hlasovanie poslancov: 7 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 4 a viac
za: 7 (Jaroslav Linhart, JUDr. Daniel Přibyl, Miroslava Beňovská, Mgr. Igor Kokavec, Peter Žigo, Mgr.
Jozef Pročko, Mgr. Katarína Gálová)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené.

5. Informácie z komisií
Kultúrna komisia:
Mgr. Katarína Gálová informovala o akciách pripravovaných obcou:
24. 2.2017 – pochovávanie basy s hudobno-speváckou skupinou Haličan vo veľkej sále
Sprievod, kultúrny program, vyhodnotenie masiek, tombola, pohostenie
26.2.2017- detský fašiangový karneval
Ekonomická komisia:
JUDr. Daniel Přibyl informoval poslancov, že p. Hanuska má záujem o odkúpenie pozemku č.
853/4 v k.ú obce Halič za účelom zapísania garáže na list vlastníctva. Jedná sa o 25 m2.
p. Hanuska navrhuje zaplatiť kúpnu cenu v troch splátkach. Ekonomická komisia doporučuje
odpredať pozemok odpredať v celosti a kúpna cena aby bola splatná do 1.12.2017 v zmysle
VZN.
Uznesenie č. 7/2017
Obecné zastupiteľstvo v Haliči:
A. schvaľuje odpredaj parc. č. 853/4, k.ú. Halič, výmera 25 m2 v cene 18,00 €/m2. OZ súhlasí
s úhradou kúpnej ceny v celkovej výške 450,00 € max. v troch splátkach splatných
najneskôr do 1.12.2017.
Hlasovanie poslancov: 7 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 4 a viac
za: 7 (Jaroslav Linhart, JUDr. Daniel Přibyl, Miroslava Beňovská, Mgr. Igor Kokavec, Peter
Žigo, Mgr. Jozef Pročko, Mgr. Katarína Gálová)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené.

Agrotom Tomášovce žiada o vypracovanie dodatku na prenájom poľnohospodárskych
pozemkov a zvýšenie ceny prenájmu z 50 € na 70€/Ha. Jedná sa o nájom
poľnohospodárskych pozemkov vo vlastníctve prenajímateľa v celkovej výmere 534308 m2.
EK odporúča uzavrieť dodatok k nájomnej zmluve na dobu 5r.
Uznesenie č.8/2017
Obecné zastupiteľstvo v Haliči:
B. schvaľuje dodatok k nájomnej zmluve pre Agrotom Tomášovce na zvýšenie prenájmu
pozemkov na dobu 5r zo sumy 50 € na 70 €/ha.
Hlasovanie poslancov: 7 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 4 a viac

za: 7 (Jaroslav Linhart, JUDr. Daniel Přibyl, Miroslava Beňovská, Mgr. Igor Kokavec, Peter
Žigo, Mgr. Jozef Pročko, Mgr. Katarína Gálová)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené.

EK doporučuje stavebnej komisii zaradiť do priority investícií opravu Ulice lipová.
Sociálna komisia:
Komunitný plán sociálnych služieb obce Halič na obdobie rokov 2017-2022 prioritne
podporuje rozvoj terénnych sociálnych služieb, zosúladenie rodinného a pracovného života,
zameriava sa na podporu tvorby pracovných príležitostí pre občanov ohrozených sociálnym
vylúčením a na podporu aktívneho starnutia.

Uznesenie č. 9/2017 zo dňa 12.01.2017
Obecné zastupiteľstvo v Haliči
A/ - schvaľuje – komunitný plán sociálnych služieb obce Halič na obdobie rokov 2017-2022.
Hlasovanie poslancov: 7 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 4 a viac
za: 6 (Jaroslav Linhart, JUDr. Daniel Přibyl, Miroslava Beňovská, Mgr. Igor Kokavec, Peter Žigo, Mgr.
Jozef Pročko, Mgr. Katarína Gálová)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené.

p. Mária Rekšáková je momentálne umiestnená v neštátnom sociálnom zariadení
v Tatranskej kotline. Jej pobyt je tam samofinancovaný z dôchodku, od februára bude obec
doplácať 100€, preto je nutné ju v dohľadnej dobre premiestniť do štátneho zariadenia.
13.1.2017 sa uskutoční súdne pojednávanie, kde bude pozbavená svojprávnosti

Komisia obchodu a cestovného ruchu:
Jaroslav Lihnart informoval OZ o potrebe opravy cesty na ulici Lipová
Športová komisia:
17.12.2016 bol uskutočnený hokejový turnaj.
27.12.2016 p. Žingor usporiadal turnaj v minifutbale v telocvični ZŠ.
Dotácie na rok 2017 boli rozdelené podľa žiadostí schválenými obecným zastupiteľstvom.
V telocvični ZŠ je veľká zima nekúri sa, aj v čase turnaja bolo nevykúrené.

6. Interpelácie poslancov
Mgr. Pročko sa pýta prečo poslanec. P. Žigo odmieta byť predsedom dopravnej komisie.
p. posl. Žigo odpovedal, že potrebuje nadobudnúť prax a viac skúseností. Dohodne sa s p.
posl. Linhartom a na budúcom zastupiteľstve preberie predsedníctvo v dopravnej komisii.
p. posl. Žigo poukázal na veľkú jamu pri predajni Superpeku a nutnosť jej úpravy.
Uznesenie č. 10/2017 zo dňa 12.01.2017
Obecné zastupiteľstvo v Haliči
A/ - berie na vedomie – informácie z komisií
Hlasovanie poslancov: 7 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 4 a viac
za: 6 (Jaroslav Linhart, JUDr. Daniel Přibyl, Miroslava Beňovská, Mgr. Igor Kokavec, Peter Žigo, Mgr.
Jozef Pročko, Mgr. Katarína Gálová)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené.

7. Informácie starostu obce o činnosti
Dňa 23.11.2016 bolo ústne pojednávanie k vypílenie stromov na obecnom pozemku. 7
stromov v cintoríne, medzi časom jeden spadol vplyvom poveternostných podmienok
a poškodil hrob r. Buksovej /Golišovej/. Gaštan na ihrisku, ktorý je poškodený bleskom
Stromy sa budú spiľovať, keď bude vhodnejšie počasie.
Dňa 1.12.2016 sa uskutočnilo školenie o odpadoch v Rim. Sobote – vypracoval sa doplnok
k VZN.
V mesiaci december bola vykonaná oprava miestnych komunikácií na uliciach Staničná a Š.
Moyzesa.
Starosta obce, zástupca a p . matrikárka sa zúčastnili pracovného stretnutia s občanmi
Telky, kde sa im vysvetlil postup pri mene popisného čísla zo zákona a následnej výmeny
občianskych preukazov na polícii. Občania požadovali pristavenie veľkokapacitného
kontajnera a opravu cesty.
20.12.2016 bola podpísaná zmluva zo strany obce medzi obcou Halič a PSF Bratislava
a následne bola zaslaná na podpis na SPF, ohľadom odkúpenia pozemkov pod dva bytové
domy na Hronom poli, kde bola akceptovaná suma 5.030 Eur
Dňa 30.12.2016 bola podpísaná zmluva s p. Paľagom na zimnú údržbu miestnych komunikácií
za podmienok ako v predchádzajúcom roku.
Dňa 25.10.2016 o 16,00 hod bolo v malej sále KD bolo otváranie obálok VO za účasti
predseda p. Ottmár, členovia J. Machava , J. Linhart, prítomní boli zástupcovia troch firiem zo
štyroch uchádzačov, na rekonštrukciu strechy telocvične. Dňa 20.12.2016 bola podpísaná
zmluva o dielo s firmou Svoma projekt riešenia havarijnej situácie strechy a obvodového
plášťa telocvične. Zmluva je od dňa podpísania na obecnej stránke.

p. Bukor na ul. Š. Moyzesa sa ústne dotazoval na o zabudovanie spomaľovacieho retardéra na
vlastné náklady pri jeho dome z dôvodu silnej dopravnej premávky a nedodržiavania rýchlosti
zo strany vodičov. Obec bude mať v danom prípade výdavky s dopracovaním passportu DZ
cca 40 Eur.
Komunitný plán sociálnych služieb obce Halič na obdobie rokov 2017-2022 - schválenie
13.1.2017 o 8,30 hod máme predvolanie na súd na pojednávanie o obmedzení spôsobilosti
na právne úkony.
Cyklotrasa Lučenec- Halič má vypracovanú projektovú dokumentáciu, do konca januára 2017
podávame na stavebnom úrade žiadosť o stavebné povolenie a do 21.3.2017 je uzavretie
hodnotiaceho I. kola na „ Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na
zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy predovšetkým cyklistickej
dopravy na celkovom počte prepravených osôb. „ kód výzvy IROP-P01-SC122-2016-15.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre integrovaný
operačný program.
Uznesenie č. 11/2017 zo dňa 12.01.2017
Obecné zastupiteľstvo v Haliči
A/ - berie na vedomie – informácie starostu o činnosti
Hlasovanie poslancov: 7 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 4 a viac
za: 7 (Jaroslav Linhart, JUDr. Daniel Přibyl, Miroslava Beňovská, Mgr. Igor Kokavec, Peter Žigo, Mgr.
Jozef Pročko, Mgr. Katarína Gálová)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené.

8.Rôzne
Mgr. Kokavec poznamenal , že firma IMET má stále záujem o obecné pozemky, za účelom
výstavby golfového ihriska. Predaj a kúpa golfového ihriska je stále v štádiu rokovaní.

Starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie obecného zastupiteľstva.
V Haliči, 12.1.2017
Zapísala: R. Padúchová
Overil: Mgr. Jozef Pročko
Miroslava Beňovská

Juraj Machava
starosta obce

Uznesenia
z 1. riadneho zasadnutia OZ, konaného 12.1.2017
A/ ukladá:
1. Komisii dopravy a cestovného ruchu a stavebnej komisii vypracovanie zásad na
prenájom parkovacích miest a miest pre prenosné garáže.

B/ berie na vedomie:
1. Informácie kultúrnej komisie, sociálno-zdravotnej komisie, športovej, kultúrnej
a ekonomickej komisie.
2. Informácie starostu obce o činnosti
3. Interpelácie poslancov
4. Podnety občanov
C/ schvaľuje:
1.
2.
3.
4.
5.

Dodatok k VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi na území obce
Voľbu hlavnej kontrolórky obce Ing. G. Fabiánovej
Komunitný plán sociálnych služieb obce Halič na obdobie rokov 2017-2022.
Dodatok k nájomnej zmluve pre Agrotom Tomášovce na zvýšenie prenájmu pozemkov
na dobu 5r. zo sumy 50 € na 70 €/ha.
Odpredaj parc. č 853/4, výmera 25 m2, k,ú. Halič, kupujúcim Hanuska Ján, nar.
15.06.1983 a manž. Jana, nar. 4.4.1983, obaja bytom Halič, 23.januára 189/30 do
bezpodielového spoluvlastníctva za cenu stanovenú VZN Obce Halič č. 2/2010, t.j. 18,00
€/m2.

D/ Súhlasí.
1. S úhradou kúpnej ceny za odpredávaný pozemok, parc. č. 853/4 o výmere 25 m2
maximálne v troch splátkach, najneskôr do 1.12.2017.

V Haliči, dňa 12.1.2017
Zapísala: R. Padúchová
Overovatelia: Mgr. Jozef Pročko
Miroslava Beňovská

Juraj Machava
starosta obce

