Zápisnica
z 2.riadneho zasadnutia OZ v Haliči, konaného dňa 20.02.2020
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 prítomných 7 poslancov OZ a OZ je uznášania schopné. Za zapisovateľku zo
zasadnutia OZ určil Martinu Nátonovú Ďuríkovú, 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 zasadnutie OZ jednohlasne schválili. Rokovanie sa ďalej riadilo
nasledovným programom:
1.
2.
3.

Kontrola plnenia uznesení
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2020
Informácia o uskutočnenom verejnom obstarávaní (VO) na výber dodávateľa stavebných prác
na výstavbu bytového domu 14 b. j. na Hornom poli – odsúhlasenie výsledkov VO a súhlas
s uzavretím zmluvy s víťazným dodávateľom.
4. Plán financovania výstavby bytového domu a technickej infraštruktúry zo ŠFRB a Ministerstva
dopravy a výstavby SR – kombinácia dotácie, úveru a vlastných zdrojov
5. Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku z Úradu podpredsedu vlády SR pre investície
a informatizáciu
6. Informácie starostu o realizovaných a plánovaných aktivitách
7. Interpelácia poslancov
8. Informácie z komisií OZ
9. Podnety občanov
10. Rôzne
Uznesenie č. 154/2020 zo dňa 20.02.2020
Obecné zastupiteľstvo v Haliči
A)
berie na vedomie – starosta určil za zapisovateľku zo zasadnutia OZ Ing. Martinu Nátonovú
Ďuríkovú, pracovníčku obce,
B)
berie na vedomie – starosta určil za overovateľa zápisnice Mgr. Marcela Lukáča, do návrhovej
komisie určil poslanca Jaroslava Zdechovana,
C)
schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie poslancov: 7 za zo 7 prítomných
Uznesenie bolo schválené.
1. Kontrola plnenia uznesení
Správu predložil starosta obce. Uznesením č. 152/2020 zo dňa 16.01.2020 bol starosta zaviazaný
k zahájeniu rokovania s vlastníkmi pozemku parc. č. 460/14, k.ú. Halič, o odkúpenie pozemku, prípadne
zriadenie vecného bremena za odplatu.
S právnym zástupcom žiadateľov o vysporiadanie stavu sa starostovi spojiť nepodarilo, oslovila ho
pôvodná vlastníčka p. Kozáková, ktorej bolo uznesenie predostreté, budú potrebné ďalšie rokovania.
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Uznesenie č. 155/2020 zo dňa 20.02.2020
Obecné zastupiteľstvo v Haliči berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
2. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2020
Správu predložil starosta obce, nakoľko kontrolórka bola neprítomná. Na poslednom zasadnutí,
kontrolórka oboznámila všetkých zúčastnených s plánom kontrol na rok 2020. Poslanec Ing. Hikker sa
dotazoval, prečo nebola kontrolórkou obce v minulosti kontrolovaná TJ Slovan Halič po účtovnej
stránke. Starosta uviedol, že povinnosť kontroly TJ zo zákona nevyplýva, a nebolo to doposiaľ
poslancami od kontrolórky požadované. Starosta vyzval poslancov, ak majú návrhy na kontrolnú
činnosť, treba tieto vysloviť a zaradia sa do plánu kontrol. Nikto nemal ďalšiu pripomienku.
Uznesenie č. 156/2020 zo dňa 20.02.2020
Obecné zastupiteľstvo v Haliči schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky podľa návrhu zo
dňa 16.01.2020.
Hlasovanie poslancov: 7 za zo 7 prítomných
Uznesenie bolo schválené.
3. Informácia o uskutočnenom verejnom obstarávaní (VO) na výber dodávateľa stavebných
prác na výstavbu bytového domu 14 b.j. na Hornom poli – odsúhlasenie VO a súhlas
s uzavretím zmluvy s víťazným dodávateľom
Starosta informoval prítomných o priebehu verejného obstarávania na výber dodávateľa stavebných
prác k projektu: Novostavba bytového domu 14 bytových jednotiek v obci Halič. Do Vo sa zapojili
a cenové ponuky predložili celkom 4 uchádzači: SVOMA s.r.o., KAMI PROFIT s.r.o., CONSTRUCT, s.r.o.,
Mestrostav a.s. (je zapísané v poradí od najnižšej ponuky).
Po vyhodnotení doručených ponúk sa obec dotazovala víťaznej firmy na schopnosť realizácie
stavebných prác so ziskom a na kompetencie stavbyvedúceho, ktorého určila víťazná firma. Vo svojom
vysvetlení fi SVOMA uviedla, že majú dcérsku spoločnosť ktorá disponuje vlastným strojovým
vybavením a je schopná dodať materiál s výraznou zľavou. Nemalo by teda dochádzať k navyšovaniu
ceny prác zo strany dodávateľa, čo je aj zahrnuté v zmluve o dielo. Cena sa môže navýšiť len o práce
objednané nad rámec ZOD, a to zo strany objednávateľa.
Uznesenie č. 157/2020 zo dňa 20.02.2020
Obecné zastupiteľstvo v Haliči berie na vedomie výsledky verejného obstarávania na výber dodávateľa
stavby Novostavba bytového domu 14 bytových jednotiek v obci Halič a schvaľuje víťaznú ponuku fi
SVOMA, s.r.o. vo výške 1.104.506,09 EUR vr. DPH.
Hlasovanie poslancov: 7 za zo 7 prítomných
Uznesenie bolo schválené.
4. Plán financovania výstavby bytového domu a technickej infraštruktúry zo ŠFRB
a Ministerstva dopravy a výstavby SR – kombinácia dotácie, úveru a vlastných zdrojov
Starosta informoval prítomných, že finančný limit zo ŠFRB pokryje takmer celú výstavbu bytov, ale
nepokryje náklady na miestne komunikácie, vybudovanie infraštruktúry. Je možnosť dofinancovať
projekt úverom a čerpaním prostriedkov z rezervného fondu. Poslanec Rehánek navrhol, aby sa
prostriedky z rezervného fondu nečerpali a ak je nutné tak to riešiť formou úveru. Poslanec Ing. Hikker
sa opýtal či náklady na zriadenie plynovej kotolne a úkony s tým spojené sú zakalkulované v nákladoch
projektu, alebo sa s nimi nerátalo a predstavujú náklady navyše. Starosta sa vyjadril, že uvedené
náklady sú zahrnuté v projekte. Poslankyňa Ing. Molnárová sa zaujímala, čo sa stane ak dotáciu zo ŠFRB
neschvália. Starosta odpovedal, že v ZOD je zakomponované, že ak sa prostriedky nezískajú, stavať sa
nezačne. Ďalej informoval o dokladoch a žiadostiach, ktoré je potrebné podať na príslušné úrady.
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Uznesenie č. 158/2020 zo dňa 20.02.2020
Obecné zastupiteľstvo v Haliči schvaľuje:
Účel



Investičný zámer výstavby nájomných bytov v rámci stavby Novostavba bytového domu 14 b.j.
v obci Halič, v členení na stavebné objekty SO 01- BYTOVÝ DOM č. 1, SO 02- BYTOVÝ DOM Č. 2,
ktoré budú zhotovené v súlade s projektovou dokumentáciou vypracovanou projektovou
kanceláriou PROART Projektovanie a realizácia stavieb s.r.o. a schválenou v stavebnom konaní
č. OcU/035/2020-Ma.



Investičný zámer obstaranie súvisiacej technickej vybavenosti v zložení SO 03 – PRÍSTUPOVÁ
KOMUNIKÁCIA, SO 04 – SPEVNENÉ PLOCHY, SO 05 – TERÉNNE A SADOVÉ ÚPRAVY, SO 06 –
PRÍPOJKA VODY, SO 07 – VNÚTROAREÁLOVÝ VODOVOD, SO 08 – PRÍPOJKA SPLAŠKOVEJ
KANALIZÁCIE, SO 09 – VNÚTROAREÁLOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA, ktoré budú zhotovené v
súlade s projektovou dokumentáciou vypracovanou projektovou kanceláriou PROART
Projektovanie a realizácia stavieb s.r.o. a schválenými v stavebnom konaní č. OcU/035/2020-Ma
(stavebné objekty 05, 06, 07, 08, 09) a č. OcU/036/2020-Ma (stavebné objekty 03, 04)



Účel obstaranie 14 nájomných bytov na základe Zmluvy o dielo č . S P 1 / 2 0 2 0 za cenu vo
výške 697 700,05 EUR bez DPH, 837240,06 EUR vrátane DPH 20%.

 Účel obstaranie súvisiacej technickej vybavenosti na základe Zmluvy o dielo č . S P 1 / 2 0 2 0
za cenu vo výške 222 721,69 EUR bez DPH, 267 266,03 EUR vrátane DPH 20%, z toho:

a) SO 03 – PRÍSTUPOVÁ KOMUNIKÁCIA 105 568,41 EUR bez DPH, 126 682,09 EUR vrátane
DPH 20%

b) SO 04 – SPEVNENÉ PLOCHY, 72 324,28 EUR bez DPH, 86 789,14 EUR vrátane DPH 20%
c) SO 05 – TERÉNNE A SADOVÉ ÚPRAVY, 10 000,00 EUR bez DPH, 12 000,00 EUR vrátane DPH
20%

d) SO 06 – PRÍPOJKA VODY a SO 07 – VNÚTROAREÁLOVÝ VODOVOD, 14 999,00 EUR bez DPH,
17 998,80 EUR vrátane DPH 20%

e) SO 08 – PRÍPOJKA SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE a SO 09 – VNÚTROAREÁLOVÁ SPLAŠKOVÁ
KANALIZÁCIA 19 830,00 EUR bez DPH, 23 796,00 EUR vrátane DPH 20%
Podanie žiadostí

 o poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov podľa zákona č. 443/2010 Z. z.
o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov z
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

 o poskytnutie podpory na obstaranie nájomných bytov podľa zákona č. 150/2013 Z. z.

o
Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov zo Štátneho fondu rozvoja bývania.



o poskytnutie dotácie na obstaranie technickej vybavenosti v zložení SO 03 – PRÍSTUPOVÁ
KOMUNIKÁCIA, SO 04 – SPEVNENÉ PLOCHY, SO 05 – TERÉNNE A SADOVÉ ÚPRAVY, SO 06 –
PRÍPOJKA VODY, SO 07 – VNÚTROAREÁLOVÝ VODOVOD, SO 08 – PRÍPOJKA SPLAŠKOVEJ
KANALIZÁCIE, SO 09 – VNÚTROAREÁLOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA podľa zákona č. 443/2010
Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov z
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.
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 o poskytnutie podpory na obstaranie technickej vybavenosti nájomných bytov v zložení SO 03 –
PRÍSTUPOVÁ KOMUNIKÁCIA, SO 04 – SPEVNENÉ PLOCHY, SO 05 – TERÉNNE A SADOVÉ ÚPRAVY,
SO 06 – PRÍPOJKA VODY, SO 07 – VNÚTROAREÁLOVÝ VODOVOD, SO 08 – PRÍPOJKA SPLAŠKOVEJ
KANALIZÁCIE, SO 09 – VNÚTROAREÁLOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA podľa zákona č. 150/2013
Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov zo Štátneho fondu rozvoja
bývania.
Spôsob financovania stavby, a to:


Úverom zo ŠFRB vo výške 70% (maximálne 72000€/byt) a dotáciou z Ministerstva dopravy
a výstavby SR vo výške 30% oprávnených nákladov, s dofinancovaním vlastnými
finančnými prostriedkami vo výške 24.008,10 € (z toho už preinvestované náklady vo výške
26.400 € na obstaranie projektovej dokumentácie)



Spôsob financovania obstarania súvisiacej technickej vybavenosti:




o

SO 03 – PRÍSTUPOVÁ KOMUNIKÁCIA (MIESTNA KOMUNIKÁCIA): 12.180 € dotácia
z Ministerstva dopravy a výstavby SR, 12.180 € úver zo ŠFRB, 105.022,09 € vlastné
finančné prostriedky

o

SO 04 – SPEVNENÉ PLOCHY (ODSTAVNÁ PLOCHA): 5.460 € dotácia z Ministerstva
dopravy a výstavby SR, 5.460 úver zo ŠFRB, 77.369,14 € vlastné finančné
prostriedky

o

SO 05 – TERÉNNE A SADOVÉ ÚPRAVY: 12.000,- vlastné finančné prostriedky

o

SO 06 – PRÍPOJKA VODY, SO 07 – VNÚTROAREÁLOVÝ VODOVOD: 9.100 € dotácia
z Ministerstva dopravy a výstavby SR, 9.100 úver zo ŠFRB, 1238,80 € vlastné
finančné prostriedky

o

SO 08 – PRÍPOJKA SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE, SO 09 – VNÚTROAREÁLOVÁ
SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA: 12.040 € dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby SR,
12.040 € úver zo ŠFRB, 1816,00 € vlastné finančné prostriedky

Splátky úveru budú každoročne zahrnuté do rozpočtu obce počas trvania zmluvného
vzťahu so ŠFRB.
Vyčlenenie vlastných finančných prostriedkov na obstaranie súvisiacej technickej
vybavenosti v celkovej výške 197.446,03€ z toho už uhradené náklady na projektovú
dokumentáciu 10.380€ a z rozpočtu obce na rok 2021 vyčlenené 187.066,03€.

Záväzky



Zriadenie bankovej záruky vo výške minimálne 1,0 násobku úveru poskytnutého zo ŠFRB v čase
od poskytnutia podpory ŠFRB až do vydania právoplatného rozhodnutia o užívaní stavby.



Záväzok obce dodržiavať pri prenájme bytov a uzatváraní nájomných zmlúv ustanovenia § 12 a §
22 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších
predpisov.



Záväzok obce dodržiavať nájomný charakter bytov.



Záväzok obce zriadiť záložné právo na zachovanie nájomného charakteru bytov obstaraných
podľa zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení
neskorších predpisov v prospech Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.
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Záväzok obce zriadiť záložné právo na nájomné byty obstarané podľa zákona č. 150/2013
Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov, vrátane pozemkov pod
bytovým domom.

Zmluva

 Uzatvorenie Zmluvy o dielo č . S P 1 / 2 0 2 0 so zhotoviteľom SVOMA, s.r.o., predmetom ktorej
je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa riadne a včas dielo „Novostavba bytového
domu – 14.b.j.“ formou výstavby vrátane prislúchajúceho technického vybavenia. Súčasťou
zmluvy sú všetky stavebné objekty v zmysle stavebného povolenia č. OcU/035/2020-Ma
a OcU/036/2020-Ma, konkrétne SO 01- BYTOVÝ DOM č. 1, SO 02- BYTOVÝ DOM Č. 2, SO 03 –
PRÍSTUPOVÁ KOMUNIKÁCIA, SO 04 – SPEVNENÉ PLOCHY, SO 05 – TERÉNNE A SADOVÉ ÚPRAVY,
SO 06 – PRÍPOJKA VODY, SO 07 – VNÚTROAREÁLOVÝ VODOVOD, SO 08 – PRÍPOJKA SPLAŠKOVEJ
KANALIZÁCIE, SO 09 – VNÚTROAREÁLOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA a neoddeliteľnou prílohou
zmluvy je rozpočet stavby v členení na jednotlivé stavebné objekty.
Hlasovanie poslancov: 7 za zo 7 prítomných
Uznesenie bolo schválené.
5.

Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku z Úradu podpredsedu vlády SR pre investície
a informatizáciu

Starosta informoval o schválenom príspevku vo výške 46.000,-€ na projekt s názvom: Vybudovanie
zberného dvora pre 14 obcí nášho mikroregiónu. Týka sa zabezpečenia zberu biologicky rozložiteľného
odpadu. Ďalej informoval, že celkový rozpočet projektu bol pôvodne nastavený na 200.000,-€, aj sa
žiadala plná suma, ale počas schvaľovacieho procesu bola obec vyzvaná (ak chce mať odsúhlasené
žiadané prostriedky) na nutnosť zníženia rozpočtu.
V žiadosti je uvedené, že z celkovej sumy 97.000,-€ potrebnej na nákup mechanizácie, je 80.000,-€
žiadaných z envirofondu. Z envirofondu táto dotácia zatiaľ nebola pridelená ani zamietnutá. V zmluve
o nenávratnom finančnom príspevku je prenesený záväzok obce, použiť v projekte aj sumu 97.000,-€
bez ohľadu na to, či príspevok schválený bude alebo nie. Je na mieste otázka, či za takýchto podmienok
do toho pôjdeme alebo nie, pretože podpisom zmluvy sa zaväzujeme že použijeme nielen schválených
46.000,-€, povinné spolufinancovanie vo výške cca 10%, ale aj 97.000,- ktoré teda ešte nevieme či nám
budú schválené alebo nie. V prípade, že sa zmluva podpíše, je tu možnosť že schválené prostriedky sa
nemusia čerpať, ak z envirofondu žiadané prostriedky neschvália.
Poslanec Ing. Lukáč podotkol, že získaných 46.000,-€ na vybudovanie zberného dvora je málo a aby
sme počkali ako dopadneme pri podanom projekte cez envirofond.
Ďalej starosta informoval, že dvor by mohol vzniknúť na pozemku za čističkou smerom na Lučenec.
V územnom pláne obce je tento pozemok určený na priemyselnú výrobu, môže tam byť umiestnený
zberný dvor.
Poslanec Rehánek uviedol, že za momentálnych podmienok by do tohto nešiel, nakoľko sme v časovej
tiesni a podklady nie sú dôkladne pripravené. Najideálnejšie by bolo najskôr spracovať projektovú
dokumentáciu k zbernému dvoru vo vybranej lokalite.
Poslanec Ing. Hikker opísal nevýhody súčasného umiestnenia kompostárne v obci a nemalo by sa
odďaľovať pustenie sa do projektu budovania zberného dvora.
Poslanci sa zhodli na tom, že súčasný spôsob skladovania biologicky rozložiteľného odpadu treba
vylepšiť, skládka je na nevhodnom mieste a v prípade nepriaznivého počasia je v nej zlý pohyb.
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Zároveň sa dohodli, že keď bude známy výsledok žiadosti o príspevok cez enviromentálny fond, stretne
sa spoločne ekonomická a stavebná komisia a dajú stanovisko k danej veci obecnému zastupiteľstvu.

Uznesenie č. 159/2020 zo dňa 20.02.2020
Obecné zastupiteľstvo v Haliči schvaľuje uzavretie zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku vo
výške 46.000 € z Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu s tým, že samotné
čerpanie príspevku je podmienené schválením finančného príspevku z Environmentálneho fondu na
obstaranie mechanizácie pre zber biologicky rozložiteľného odpadu.
Hlasovanie poslancov: 7 za zo 7 prítomných
Uznesenie bolo schválené.
6. Informácie starostu o realizovaných a plánovaných aktivitách
Starosta informoval o vzniku zmluvy s obcou Tomášovce o vykonávaní sociálnej posudkovej činnosti
pre určenie odkázanosti na sociálnu službu. Za jeden posudok fakturujeme sumu 60,-€, sociálnu
posudkovú činnosť vykonáva pracovníčka obce Ing. Vinarčíková.
Uznesenie č. 160/2020 zo dňa 20.02.2020
Obecné zastupiteľstvo v Haliči schvaľuje predloženú zmluvu o vykonávaní sociálnej posudkovej činnosti
pre určenie odkázanosti na sociálnu službu s obcou Tomášovce.
Hlasovanie poslancov: 7 za zo 7 prítomných
Uznesenie bolo schválené.
Ďalej starosta informoval o doručenom návrhu kúpnej zmluvy na odpredaj pozemku pod ČOVkou,
parc. č. C-KN 723/8, Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti. Odpredaj sa má uskutočniť na základe
“Budúcej kúpnej zmluvy“ medzi Obcou Halič a Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. ktorá
bola uzavretá dňa 19.5.2011, a za vtedy stanovenú cenu 2,00 €/m2. Predpokladaný príjem do
obecného rozpočtu z odpredaja tohto pozemku by mal byť vo výške 2.044,-€.
Uznesenie č. 161/2020 zo dňa 20.02.2020
Obecné zastupiteľstvo v Haliči schvaľuje podľa § 9a ods. 8 písm. b/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov predaj pozemku, parc. č. C-KN 723/8, druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria, výmera 1023 m2 kupujúcemu Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO
36 056 006, Partizánska 5, 974 00 Banská Bystrica, v celkovej výmere 1023 m2 za cenu dohodnutú
v zmluve o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy medzi Obcou Halič a Stredoslovenskou vodárenskou
spoločnosťou, a.s. uzavretej dňa 19.5.2011 vo výške 2,00 €/m2.
Hlasovanie poslancov: 7 za zo 7 prítomných
Uznesenie bolo schválené.
Starosta informoval, že po výzve na doplnenie informácií do projektového zámeru (ZDRAVOTNÉ
STREDISKO), bol projektový zámer odsúhlasený. Čoskoro bude vyvesená výzva na prekladanie žiadostí
o nenávratný finančný príspevok, do ktorej sa zapojíme, dovtedy musí byť spracovaný stavebný projekt
a vydané stavebné povolenie na celú stavbu.
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V nadväznosti na odsúhlasený zámer podania žiadosti na vypracovanie energetických auditov
a garantovanej energetickej služby, bola pripravená žiadosť o NFP. Je potrebné odsúhlasiť výšku
povinného spolufinancovania.
Uznesenie č. 162/2020 zo dňa 20.02.2020
Obecné zastupiteľstvo v Haliči schvaľuje predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na SO
pre projekt s názvom „Rozvoj energetických služieb v obci Halič“ v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO4SC441-2019-53 s maximálnou výškou spolufinancovania zo strany žiadateľa vo výške 1.141,- €.
Hlasovanie poslancov: 5 za, zdržal sa: Ing. Lukáč, neprítomný: Zdechovan.
Uznesenie bolo schválené.
7. Interpelácia poslancov
Poslanec Mgr. Fajčík upozornil na fakt, že vrak auta stále nebol odstránený, aj napriek vyzvaniu. Okolo
sa hromadí aj elektroodpad. Starosta uviedol, že odoslané výzvy si majiteľ nepreberá. Poslankyňa Ing.
Molnárová sa zaujímala, či bol schválený projekt na rozšírenie škôlky. Starosta informoval, že bola obci
doručená zamietavá odpoveď.
8. Informácie z komisií OZ
Poslanec Ing. Lukáč informoval o výsledkoch inventarizácie majetku obce – zásoby, peňažné
prostriedky v hotovosti a na účtoch, pohľadávky, záväzky a opravné položky. Inventarizácia bola
vykonaná podľa stavu k 31.12.2019 s výsledkom bez rozdielov.
a) následne predseda ekonomickej komisie Rehánek na základe výsledkov inventarizácie informoval
o odporúčaniach ekonomickej komisie zrealizovať odpisy nevymožiteľného majetku.
Uznesenie č. 163/2020 zo dňa 20.02.2020
Obecné zastupiteľstvo v Haliči schvaľuje predložený návrh inventarizačnej komisie na odpis
neuhradenej dane z nehnuteľnosti podľa predloženého zoznamu v celkovej výške 75,14€.
Hlasovanie poslancov: 7 za zo 7 prítomných.
Uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 164/2020 zo dňa 20.02.2020
Obecné zastupiteľstvo v Haliči schvaľuje návrh inventarizačnej komisie na vyradenie z majetku obce
v dôsledku zmenenej investície: PD Novostavba bytového domu 12 BJ vo výške 2.500,-€.
Hlasovanie poslancov: 7 za zo 7 prítomných.
Uznesenie bolo schválené.
Predseda ekonomickej komisie informoval o požiadavke ŠFRB, aby v rozpočte na rok 2020 bola
zahrnutá minimálne trojmesačná splátka úveru. Z tohto dôvodu je potrebná úprava rozpočtu.
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Uznesenie č. 165/2020 zo dňa 20.02.2020
Obecné zastupiteľstvo v Haliči schvaľuje úpravu rozpočtu obce Halič na rok 2020 nasledovne:
200/nedaňové príjmy
85.930 €
700/kapitálové výdavky
140.000 €
800/splátky úverov
9.152 €
Hlasovanie poslancov: 7 za zo 7 prítomných.
Uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 166/2020 zo dňa 20.02.2020
Obecné zastupiteľstvo v Haliči berie na vedomie informáciu o výsledku inventarizácie účtov, zásob a
majetku podľa stavu k 31.12.2019.
b) poslanec Ing. Hikker prečítal správu kultúrnej komisie: program fašiangovej zábavy a informoval
o nadchádzajúcich akciách.
c) za komisiu verejného poriadku podal správu starosta a informoval prítomných poslancov
o priestupkoch občanov a ich spôsobe riešenia.
1. Petrovi B. bola navrhnutá pokuta vo výške 30€ za psa voľne pobehujúceho pri škole.
2. Mladistvému Aladárovi V. bol udelený zákaz navštevovať priestory kde sa podáva alkohol
a bol pokarhaný.
3. Patrikovi U. bola navrhnutá pokuta vo výške 60 € za nezačipovaného, nezaočkovaného a
neprihláseného psa voľne behajúceho po dedine, za nezaplatené dane.
4. Jozef B. bol komisiou riešený za hlasnú hudbu a podnet na narušenie občianskeho
spolunažívania, ktorý je v kompetencii Okresného úradu, kde sa podnet posunie.
Uznesenie č. 167/2020 zo dňa 20.02.2020
Obecné zastupiteľstvo v Haliči berie na vedomie informácie z komisií: ekonomickej, kultúrnej
a verejného poriadku.
9. Podnety občanov
Podnety od občanov neboli žiadne.
10. Rôzne
Starosta predložil zoznam osobností, ktoré by mali byť uvedené na informačnej tabuli, ktorá bude
osadená pri strážnom domčeku. Vyzval RNDr. Klindu, autora zoznamu osobností, aby ich
odprezentoval.
Uznesenie č. 168/2020 zo dňa 20.02.2020
Obecné zastupiteľstvo v Haliči schvaľuje návrh 20 významných osobností Haliče podľa návrhu RNDr.
Jozefa Klindu, ktoré budú odprezentované prostredníctvom informačnej tabule pri strážnom domčeku.
Hlasovanie: 7 za zo 7 prítomných
Uznesenie bolo schválené.
V súvislosti s cestovným ruchom, starosta informoval o tom, že sa obec Halič uchádza o finančný
príspevok k projektu: Nástupný bod cestovného ruchu na haličskej križovatke. Na základe odporúčaní
bolo pozmenený zámer projektu a bol poňatý viac mikroregionálne, bude slúžiť k nasmerovaniu
turistov k dominantám jednotlivých obcí mikroregiónu novohradské podzámčie.
Poslanci vyzvali starostu ukladacím uznesením na výber dodávateľa a vypracovanie projektu
(zastavovacej štúdie) na vybudovanie zberného dvora.
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Uznesenie č. 169/2020 zo dňa 20.02.2020
Obecné zastupiteľstvo v Haliči žiada starostu obce, aby zabezpečil výber dodávateľa a spracovanie
projektovej dokumentácie (zastavovacej štúdie) na vybudovanie zberného dvora. Termín: do
30.6.2020.
Hlasovanie poslancov: 7 za zo 7 prítomných
Ukladacie uznesenie bolo schválené.
Keďže program rokovania OZ bol vyčerpaný, starosta sa poďakoval všetkým poslancom za účasť na
rokovaní OZ a ukončil rokovanie.

V Haliči, 20.02.2020
Zapísala: Nátonová Ďuríková
Overili: Lukáč
Mgr. Alexander Udvardy
starosta obce
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