Zápisnica
z 8. zasadnutia OZ v Haliči, konaného dňa 15.12.2021
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny, ktorá je Prílohou č.1 tejto Zápisnice

Otvorenie a schválenie programu
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Halič (ďalej len OZ) otvoril a viedol Mgr.
Alexander Udvardy, starosta obce (ďalej len starosta), ktorý privítal všetkých prítomných.
Skonštatoval, že je fyzicky prítomných 7 poslancov OZ (poslanec Póni sa ospravedlnil
z pracovných dôvodov) a poslanec Lukáč sa pripojil on-line prostredníctvom MS Teams. OZ
je uznášania schopné. Za zapisovateľku zo zasadnutia OZ určil Ing. Editu Hujovú,
pracovníčku obce. Starosta uviedol, že zasadnutie OZ bolo zvolané na základe zákona NR SR
č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov písomnou pozvánkou. Poslanci program
zasadnutia OZ jednohlasne schválili. Rokovanie sa ďalej riadilo nasledovným programom:
1. Kontrola plnenia uznesení
2. Návrh VZN č. 5/2021 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školské zariadenia
3. Návrh VZN č. 6/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
4. Úprava rozpočtu obce Halič na rok 2021
5. Návrh rozpočtu Obce Halič na roky 2022-2024
6. Program rozvoja obce Halič na roky 2021-2027
7. Informácie starostu o realizovaných a plánovaných aktivitách
8. Interpelácia poslancov
9. Informácie z komisií OZ
10. Podnety občanov
11. Rôzne
Uznesenie č. 353/2021 zo dňa 15.12.2021
Obecné zastupiteľstvo v Haliči
A/berie na vedomie – starosta určil za zapisovateľku zo zasadnutia OZ Ing. Editu Hujovú,
pracovníčku obce
B/schvaľuje - program rokovania Obecného zastupiteľstva v Haliči
Hlasovanie poslancov: 8 za, neprítomní Póni
Uznesenie bolo schválené.
Určenie overovateľov zápisnice
Starosta za overovateľa zápisnice určil poslanca Rehaneka. Do návrhovej komisie navrhol
poslanca Ing. Hikkera. Rozprava k uvedenému bodu nebola.
Uznesenie č. 354/2021 zo dňa 15.12.2021
Obecné zastupiteľstvo v Haliči berie na vedomie - starosta určil za overovateľa zápisnice
p.Rehaneka, do návrhovej komisie určil poslanca Ing. Hikkera.
1/ Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí OZ
Správu predložil starosta obce.
Uznesením č. 327/2021 zo dňa 29.09.2021 bolo uložené starostovi pripraviť prevádzkový
poriadok pohrebiska s jasnými pravidlami. Pre pracovnú zaneprázdnenosť táto úloha nebola
splnená. Vzhľadom k skutočnosti, že obec má z minulosti vypracovaný prevádzkový
poriadok, nový sa bude riešiť len úpravou pôvodného.

Uznesením č. 345/2021 Obecné zastupiteľstvo žiada starostu, aby boli v návrhu rozpočtu na
rok 2022 kalkulované náklady na spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu
budovy šatní, ako aj vybudovanie tribúny pre 250 až 300 divákov v areáli TJ Slovan Halič.
Náklady na projektové dokumentácie sú v rozpočte zapracované. Návrh rozpočtu je zostavený
na základe reálnych príjmov a predpokladaných výdavkov. S požiadavkou TJ na vybudovanie
tribúny je možné uvažovať pri úprave rozpočtu v prípade priaznivého vývoja príjmov, resp.
v rozpočte na rok 2023.
Uznesenie č. 355/2021 zo dňa 15.12.2021
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
2/ Návrh VZN č. 5/2021 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školské zariadenia.
Z podnetu riaditeľa školy došlo k úprave platného VZN. V porovnaní s predchádzajúcim
VZN o určení výšky príspevku nastala zmena len v jednom poplatku – poplatok za deti, ktoré
navštevujú len ranný ŠKD bude vo výške 2,00 €.
Uznesenie č. 356/2021 zo dňa 15.12.2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predložený návrh VZN č. 5/2021 o určení výšky príspevku
na činnosť školy a školské zariadenia.
Hlasovanie: 8 za, neprítomní Póni
Uznesenie bolo schválené.
3/ Návrh VZN č. 6/2021o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.
Starosta informoval poslancov, že v roku 2021 nám pribudla nová povinnosť – zber
potravinového a kuchynského odpadu, ale aj firma Brantner zvýšila poplatky za uskladnenie
tuhého komunálneho odpadu, firma Mepos zvyšuje poplatky za vývoz tuhého KO, čim pre
obec vznikajú zvýšené náklady na likvidáciu odpadu. Z tohto dôvodu navrhujeme zvýšenie
poplatku za KO. Pri vývoze 1x mesačne to bude čiastka 48,00 €; 2x mesačne to bude suma
88,00 €; Dôchodcom samostatne žijúcim navrhujeme zľavu vo výške 20%. Naviac sa
zavádza poplatok za vývoz brko (kuchynský odpad) – pre občanov, ktorí prejavia oň záujem.
Mesačné náklady na vývoz brko sú vo výške 984,00 €.
V súvislosti s výškou poplatkov sa rozprúdila diskusia. Poslanec Lukáč skonštatoval, že už
pred rokom chcel oddeliť poplatok za vývoz brko, teraz sa to umožní, aj keď výška je
pomerne vysoká, čo môže ľudí odrádzať od separácie. Upozornil na fakt, že dvaja
zamestnanci ½ dňa raz do týždňa zberajú odpad, sú to náklady na PHM, ktoré doteraz vo
výške poplatku neboli zahrnuté. Poslankyni Molnárovej sa poplatok javí tiež dosť vysoký.
Poslanec Rehanek navrhuje do VZN v §4 doplniť max. množstvo odpadu, aby bola zavedená
spravodlivosť v objeme vyvezené odpadu zadarmo. Podobne sa to týka aj biologicky
rozložiteľného odpadu vyvezeného mimo harmonogramu a teda za poplatok.
Uznesenie č. 357/2021 zo dňa 15.12.2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje v §4 doplnené VZN č. 6/2021 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady s účinnosťou od 01.01.2022.
Hlasovanie: 7 za, 1 sa zdržal (Molnárová), neprítomní Póni
Uznesenie bolo schválené
4/ Úprava rozpočtu obce Halič na roky 2021
Navrhovanú úpravu rozpočtu predniesol predseda EK Rehanek. Zdôraznil, že zohľadňuje
aktuálny stav v plnení rozpočtu s výhľadom na decembrové plnenie. Oproti poslednej úprave
očakávame vyššie plnenie daňových aj nedaňových príjmov, vyššie plnenie bežných

výdavkov (predovšetkých výdavkov za vývoz KO) a na druhej strane pokles kapitálových
výdavkov (refundácia nákladov z predchádzajúcich rokov).
Uznesenie č. 358/2021 zo dňa 15.12.2021:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu na rok 2021 nasledovne:
100/daňové príjmy
777 649
200/nedaňové príjmy
167 520
600/bežné výdavky
1 553 325
700/kapitálové výdavky
174 500
Hlasovanie: 8 za, neprítomní Póni
Uznesenie bolo schválené.
5/ Návrh rozpočtu Obce Halič na rok 2022-2024
Návrh rozpočtu opäť predložil poslancom predseda EK Rehanek. Skonštatoval, že všetci
poslanci to dostali v časovom predstihu, mali možnosť sa s navrhovaným rozpočtom
oboznámiť. Nakoľko vo štvrtok (9.12.2021) bol zverejnený rozpis podielových daní,
navrhovaný rozpočet upravujeme o rozpísanú výšku podielových daní, t.j. bežné príjmy sa
oproti pôvodnému návrhu zvyšujú o 7 600,00 €, súčasne sa o túto sumu znižuje čerpanie
rezervného fondu. Podiel príjmov ZŠsMŠ z celkovej výšky rozpočtu je 56,53 %, podiel
výdavkov ZŠsMŠ na celkových výdavkoch je 56,56 %. K navrhovanému rozpočtu pripravila
svoje stanovisko aj hlavná kontrolórka (tvorí prílohu zápisnice), ktorá skonštatovala, že návrh
je postavený veľmi optimisticky, čo bude v praxi znamenať, že ak nedôjde k navýšeniu
príjmov (podielových daní) nebudeme mať možnosť realizovať výdavky nekryté rozpočtom.
Poslanec Rehanek sa dotazoval na zvýšenie rozpočtu pre MŠ – uvažuje sa s navýšením počtu
zamestnancov o jedného (nárast detí) a upozornil, že žiadosti do rozpočtu by mali byť
predkladané úplné, tzn. Je potrebné doplniť účel čerpania dotácie. Evanjelická cirkev si dala
na rok 2022 žiadosť vo výške 4 tis. € bez udania účelu, v rozpočte sa vzhľadom na
predpokladaný príjem uvažuje len s výškou 2 tis. € za predpokladu doplnenia žiadosti o účel
využitia finančných prostriedkov.
Uznesenie č. 359/2021 zo dňa 15.12.2021
Obecné zastupiteľstvo:
a/ berie na vedomie stanovisko HK k navrhovanému rozpočtu na roky 2022- 2024 (tvorí
prílohu č. 2 zápisnice)
b/ schvaľuje rozpočet Obce Halič na rok 2022 nasledovne:
100/daňové príjmy
842 725
200/nedaňové príjmy
133 390
300/transfery
674 951
400/finančné príjmy
28 800
500/úvery
600/bežné výdavky
1 527 014
700/kapitálové výdavky
122 400
800/splátky úverov
29 559
Príjmy spolu: 1 679 866 €, výdavky spolu 1 678 973 €
c/ berie na vedomie rozpočet Obce Halič na roky 2023 a 2024
Hlasovanie: 8 za, neprítomní Póni
Uznesenie bolo schválené.
6/ Program rozvoja obce Halič na roky 2021 -2027

Program rozvoja obce bol starostom obce poslancom predložený na predchádzajúcom OZ,
všetky pripomienky poslancov boli zapracované, je potrebné doplniť finančné krytie.
Avšak pre potreby prípadných žiadostí o dotácie zo štrukturálnych fondov je potrebný
schválený plán rozvoja, starosta požiadal poslancov, aby sa prijalo uznesenie, ktorým sa
predložený plán schváli.
Uznesenie č. 360/2021 zo dňa 15.12.2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh programu rozvoja obce Halič na roky 2021 - 2027 .
Hlasovanie: 8 za, neprítomní Póni
Uznesenie bolo schválené.
7/ Informácie starostu o realizovaných a plánovaných aktivitách
Starosta informoval poslancov o podnikateľskej činnosti. Uznesením č. 254/2021 zo dňa
11.2.2021 bolo schválené obhospodarovanie lesa vlastným lesným hospodárom. Túto činnosť
vykonáva Ing. Šupica. Začalo sa ťažiť drevo, predáva sa našim občanom a celkový príjem
z predaja palivového dreva je zatiaľ cca 10 tis. €. Z dosiahnutých príjmov je možné ešte do
konca roka zabezpečiť aj náradie, potrebné k zabezpečeniu podnikateľskej činnosti.
8/ Interpelácie poslancov
Poslanec Lukáč navrhol prijať uznesenie, ktorým v termíne do 31.3.2022 bude spolu so
starostom zaviazaní zabezpečiť systém nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom,
oplotenie areálu, evidencia príjmu a pod.
Uznesenie č. 361/2021 zo dňa 15.12.2021
Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce a zástupcu starostu, aby prostredníctvom
zamestnancov obce zabezpečili oplotenie, systém vývozu a evidenciu príjmu biologicky
rozložiteľného odpadu na dočasné úložisko od občanov obce vrátane prevádzkového poriadku
dočasného úložiska.
Termín: 31.03.2022
Hlasovanie: 8 za, neprítomní Póni
Uznesenie bolo schválené
9/ Informácie z komisií
a) Sociálna komisia navrhla z rozpočtu obce poskytnúť jednorázovú dávku vo výške
100,00 € rodinám, ktoré majú postihnuté dieťa. Jedná sa o rodinu Gálovcov a Petra
Rekšáka. Nie je to vysoká suma, ale pomôže im to zmierniť finančnú situáciu
v rodine.
Uznesenie č. 362/2021 zo dňa 15.12.2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie jednorázovej finančnej čiastky vo výške 100,00
€ bez dokladovania účelu pre rodičov Marka Gála a Barbary Rekšákovej.
Hlasovanie: 8 za, neprítomní Póni
Uznesenie bolo schválené.
b) Ekonomická komisia sa zaoberala úpravou rozpočtu, návrhom rozpočtu na roky 20222024. Tiež sa zaoberala žiadosťou HK Halič o čerpaní dotácie na rok 2021. V žiadosti
žiadali čerpať dotáciu na pokrytie nákladov za prenájom ľadovej plochy a realizáciu
hokejového turnaja o Pohár starostu, ktorý sa však v dôsledku pandemickej situácie
nekoná. Preto predložili doklady za nákup výstroja pre brankára vo výške 650,00 €
(podľa ich vyjadrenia sa jedná o 17 ročného študenta zo sociálne slabšej rodiny).
Poslanec Ing. Hikker navrhol uznať tento doklad. Kontrolou dokladu sa ale zistilo, že

sa nejedná o typickú výstroj brankára, preto poslanci nedoporučujú zmenu čerpania
dotácie.
Uznesenie č. 363/2021 zo dňa 15.12.2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu čerpania dotácie pre HK Halič v čiastke 650,00 € na
pokrytie výdavkov v súvislosti s kúpou hráčskeho oblečenia.
Hlasovanie: 0 za, 8 proti, neprítomní Póni
Uznesenie nebolo schválené.
Na predchádzajúcom OZ bol schválený zámer predaja pozemkov v areáli starej školy firme
Imet, a.s. ako prípad hodný osobitného zreteľa. Je potrebné schváliť aj samotný predaj.
Uznesenie č. 364/2021 zo dňa 15.12.2021
Obecné zastupiteľstvo v Haliči schvaľuje predaj pozemkov vo vlastníctve obce Halič a to
pozemky registra C, zapísané na LV č. 650 pre obec Halič, okres Lučenec, kat. úz. Halič,
parc. č. 452/18 – zast. plocha – výmera 101 m2 a parc. č. 452/19 – zast. plocha – výmera 107
m2 v celkovej výmere 208 m2, za cenu určenú osobitým predpisom, ktorým je VZN obce
Halič č. 1/2021, konkrétne jeho §2 ods. b), t.j. 25,00€ / m2, teda za celkovú cenu 5200,- €
(slovom: Päťtisícdvesto eur), pre žiadateľa Imet, a.s., Bardejovská 1/C, 040 11 Košice, a to
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.,
ktorým je, že uvedené nehnuteľnosti nevie obec účelne užívať, nakoľko prináležia k areálu
bývalej manufaktúry a ako také sú pre obec neupotrebiteľné.
Hlasovanie: 8 za, neprítomní Póni.
Uznesenie bolo schválené.
10/Podnety občanov – neboli žiadne
11/Rôzne
Ing. Hikker sa dotazoval na kalendáre a Haličské zvesti – budú do domácností roznášané
v 51.týždni. Oznámil, že v dôsledku zlej pandemickej situácie sa vianočný koncert nebude
konať. Poslanec Paľaga tiež hovoril o neuskutočnení stolnotenisového turnaja počas
vianočných sviatkov, termín, kedy by sa mohol konať, zatiaľ nie je známy. Poslanec
Zdechovan sa dotazoval na úsporu elektrickej energie – to budeme vedieť až začiatok
budúceho roka, keď budú doručené zúčtovacie faktúry.
Keďže program rokovania OZ bol vyčerpaný, starosta poďakoval všetkým poslancom za
účasť na rokovaní OZ, zároveň poďakoval za prácu za celý uplynulý rok a ukončil rokovanie.

V Haliči, 15.12.2021
Zapísala: Ing. Hujová
Overili: Rehanek
Mgr. Alexander Udvardy
starosta obce

