Zápisnica
zo 4. riadneho zasadnutia OZ v Haliči, konaného dňa 26. 05. 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 prítomných 9 poslancov OZ a OZ je uznášania schopné. Za zapisovateľku
zo zasadnutia OZ určil Mgr. Janu Vinarčíkovú, 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 riadilo nasledovným programom:
1. Kontrola plnenia uznesení.
2. Predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy „IROP-PO4-SC431-2021-65“.
3. Spracovanie spoločného programu rozvoja obcí združených v území Udržateľného
mestského rozvoja Mesta Lučenec.
4. Príprava návštevy hodnotiacej komisie súťaže „Dedina roka 2021“.
5. Informácie starostu o realizovaných a plánovaných aktivitách.
6. Interpelácia poslancov.
7. Informácie z komisií OZ.
8. Podnety občanov.
9. Rôzne.
Uznesenie č. 297/2021 zo dňa 26. 05. 2021
Obecné zastupiteľstvo v Haliči:
A)
B)

berie na vedomie – starosta určil za zapisovateľku zo zasadnutia OZ Mgr. Janu
Vinarčíkovú – pracovníčku obce,
schvaľuje program rokovania Obecného zastupiteľstva.

Hlasovanie poslancov: 9 poslancov za z 9 prítomných
Uznesenie bolo schválené.
Určenie overovateľov zápisnice:
Starosta za overovateľa zápisnice určil poslanca Tomáša Kurčíka.
Uznesenie č. 298/2021 zo dňa 26. 05. 2021
Obecné zastupiteľstvo v Haliči berie na vedomie – starosta určil za overovateľa zápisnice
poslanca Tomáša Kurčíka.

1. Kontrola plnenia uznesení
Správu predložil starosta obce. Informoval poslancov, že zajtra bude opätovne podaná
žiadosť o zabezpečenie financovania výstavby nájomných bytov z Ministerstva dopravy
a výstavby SR a ŠFRB.
Uznesením č. 293/2021 zo dňa 12. 05. 2021 bol starosta OZ požiadaný, aby pripravil novú
verejnú obchodnú súťaž, ktorej podmienky budú prerokované na najbližšom zasadnutí OZ nová verejná obchodná súťaž zatiaľ nebola pripravená.
Čo sa týka zásielkovne, pravdepodobne v júni alebo v júli majú prísť inštalovať Z-box, na
začiatok to bude dvojstĺpcová verzia, s tým, že pokiaľ bude záujem, prešlo by sa na
štvorstĺpcovú verziu. Zatiaľ sa nebude dať odosielať, v budúcnosti táto možnosť pribudne.
Uznesenie č. 299/2021 zo dňa 26. 05. 2021
Obecné zastupiteľstvo v Haliči berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.

2. Predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy „IROP-PO4-SC431-2021-65“.
Starosta oboznámil poslancov so zámerom predložiť ŽoNFP, za účelom realizácie
projektu „Revitalizácia vnútrobloku na uliciach Školská a Družstevná v obci Halič“,
realizovaného v rámci výzvy „IROP-PO4-SC431-2021-65“. Termín na podanie žiadosti je do
28. 05. 2021, pričom k žiadosti je potrebné predložiť už aj projekt, ohlášku stavebných úprav
a stanoviská dotknutých orgánov. Jedná sa o vnútroblok medzi bytovkami, kde prebehla aj
anketa. V rámci projektu je zahrnuté všetko, čo bolo navrhnuté v ankete (detské ihrisko, lezecká
stena, ovocné stromy, komunitná záhrada a odstavná plocha). Výzva je zameraná na
zlepšovanie enviroaspektov a životného prostredia a preto boli do projektu zahrnuté aj nádrže
na zachytávanie dažďovej vody a dažďová záhrada. Rozpočet na stavebné práce je nastavený
na cca 179.000,- eur. Celkové oprávnené náklady, ktoré si budeme uplatňovať, sú vo výške
231.478,- eur a zahŕňajú – stavebné práce, mzdové náklady na dvoch zamestnancov obce na 6
mesiacov, náklady na projektovú dokumentáciu a stavebný dozor. Spolufinancovanie
predstavuje 5 %, t. j. 11.573,90 eur.

Uznesenie č. 300/2021 zo dňa 26. 05. 2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
1. Predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu: „Revitalizácia vnútrobloku na uliciach
Školská a Družstevná v obci Halič“, realizovaného v rámci výzvy „IROP-PO4-SC4312021-65“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce Halič a platným
plánom rozvoja obce Halič.
2. Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami pomoci.
3. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške 11.573,94 eur.
4. Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.
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Hlasovanie poslancov: 9 poslancov za z 9 prítomných
Uznesenie bolo schválené.

Uznesenie č. 301/2021 zo dňa 26. 05. 2021
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s predĺžením platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce do konca roku 2021.
Hlasovanie poslancov: 9 poslancov za z 9 prítomných
Uznesenie bolo schválené.

3. Spracovanie spoločného programu rozvoja obcí združených v území Udržateľného
mestského rozvoja mesta Lučenec
Starosta informoval poslancov, že mesto Lučenec, ako jadrové mesto, vyhlásilo verejné
obstarávanie na dodanie spoločného programu rozvoja obcí združených v území Udržateľného
mestského rozvoja mesta Lučenec. V rámci tohto VO bola vysúťažená cena 46.000,- eur. Mesto
Lučenec požaduje, aby si náklady na obstaranie tohto programu rozdelili všetky zúčastnené
obce, keďže budeme z neho čerpať, máme sa podieľať aj na nákladoch. V pôvodnom
memorande o spolupráci bolo však schválené, že všetky náklady bude znášať jadrové mesto.
Z uvedeného dôvodu starostovia obcí Halič, Tomášovce, Vidiná a Veľká nad Ipľom namietli
uvedenú skutočnosť. Uskutočnilo sa stretnutie s primátorkou a zástupcami z Ministerstva
investícií, ktorí potvrdili, že je dôležité, aby všetky obce boli zahrnuté do spoločného programu
rozvoja, aby sme mohli čerpať z neho zdroje. V prepočte na počet obyvateľov by sme mali
zaplatiť cca. 1.700,- eur. Balík peňazí, ktoré by sa mali dať čerpať v rámci tohto programu je
na najbližších 7 rokov je 35-45 mil. eur. Poslanec T. Kurčík sa dotazoval, aký bude kľúč pri
rozdeľovaní finančných prostriedkov, na čo starosta uviedol, že zatiaľ to nie je určené.

Uznesenie č. 302/2021 zo dňa 26. 05. 2021
Obecné zastupiteľstvo súhlasí, aby sa obec Halič podieľala na tvorbe spoločného programu
rozvoja obcí a aby bola zaradená do spoločného programu rozvoja obcí združených
v Udržateľnom mestskom rozvoji.
Hlasovanie poslancov: 9 poslancov za z 9 prítomných
Uznesenie bolo schválené.
4. Príprava návštevy hodnotiacej komisie súťaže „Dedina roka 2021“.
Starosta informoval poslancov, že obce Halič a Tuhár boli zapojené do súťaže „Dedina roka
2021“, ktorá bola vyhlásená Slovenskou agentúrou životného prostredia. 31. 5. 2021 príde
hodnotiaca komisia v zložení 7 hodnotiacich komisárov, počas 3 hodín máme zabezpečiť
prezentáciu našej obce. Starosta predstavil program a vyzval poslancov, aby sa uvedenej akcie
zúčastnili.
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5. Informácie starostu o realizovaných a plánovaných aktivitách
Starosta informoval poslancov, že dňa 4. 6. 2021 o 17.00 hod. sa na Podzámockom námestí
uskutoční zábavné vystúpenie „Sranda banda show“.
6. Interpelácia poslancov
Neboli žiadne.
7. Informácie z komisií OZ
Stavebná komisia – predsedníčka stavebnej komisie informovala, že dňa 25. 5. 2021 bol
na zasadnutie komisie prizvaný Martin Banáš, za účelom podpisu realizácie geometrického
plánu, vyhotoveného na Telke – cesta. Pán Banáš naďalej trvá na výmene pozemku – 70 m2
pod cestou na Telku, za pozemok za jeho rodinným domom. Nesúhlasí s podpisom realizácie
geometrického plánu, pokým nedôjde k zámene. Obec, v snahe získať cestu, aby ju mohla
opraviť, jednala s Pozemkovým fondom, ktorý požadoval jej zameranie GP. Aby bolo možné
ho zapísať na katastri a následne previesť vlastníctvo k ceste zo štátu na obec je potrebný aj
súhlas tohto vlastníka. Nakoľko p. Banáš odmieta realizáciu GP podpísať, obec nevie cestu
získať do vlastníctva. Z celkovej výmery cesty p. Banáš vlastní len 70 m2. Stanovisko komisie
– dať prerobiť GP a vysporiadať len tú časť, ktorá patrí SR.
Na zasadnutie stavebnej komisie boli prizvaní manželia Balagovci, za účelom
prejednania výstavby oporného múru pri ich rodinnom dome. Stanovisko komisie – komisia
súhlasí s odpredajom pozemku po realizácii stavby a súhlasí s výstavbou oporného múru
v dĺžke cca 14 m popri dome.
Uznesenie č. 303/2021 zo dňa 26. 05. 2021
Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce, aby zabezpečil nacenenie prác potrebných na
vybudovanie oporného múru v dĺžke 14 m a realizátora stavby a našiel zdroje v rozpočte obce
na realizáciu a to do konca augusta 2021.
Hlasovanie poslancov: 9 poslancov za z 9 prítomných
Uznesenie bolo schválené.
Stavebná komisia prejednávala návrh darovacej zmluvy, ktorej predmetom je prijatie
daru – ktorým je nehnuteľnosť – pozemok, parc. E-KN č. 727/18, v k. ú. Halič, zapísaná na LV
č. 1448, druh pozemku orná pôda o výmere 23598m2 v podiele ½. Vlastník darovaného
podielu je MUDr. Janka Potužáková, rod. Merková. Stanovisko komisie – komisia odporúča
prijatie daru od MUDr. Potužákovej.
Uznesenie č. 304/2021 zo dňa 26. 05. 2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh darovacej zmluvy, ktorej predmetom je prijatie daru,
ktorým je nehnuteľnosť – pozemok, parc. E-KN č. 727/18, v k. ú. Halič, zapísaná na LV č.
1448, druh pozemku orná pôda o výmere 23598m2 v podiele ½. Vlastník darovaného podielu
je MUDr. Janka Potužáková, rod. Merková, dát. nar. 16.5.1943, bytom Ružinovská 1228,
Praha-Krč, Česká republika.
4

Hlasovanie poslancov: 9 poslancov za z 9 prítomných
Uznesenie bolo schválené.
Ďalej komisia prejednávala kúpu pozemku, parc. E-KN č. 727/18, v k. ú. Halič, zapísaná
na LV č. 1448, druh pozemku orná pôda o výmere 23598 m2 v podiele ½-ici k celku, za cenu
4.154,43 € od vlastníčky Sindelgruber Andrea Martin, rod. Merková. Stanovisko komisie –
komisia odporúča odkúpenie podielu od p. Sindelgruber za sumu cca. 4000,- eur.
Uznesenie č. 305/2021 zo dňa 26. 05. 2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpu pozemku, parc. E-KN č. 727/18, v k. ú. Halič, zapísanú
na LV č. 1448, druh pozemku orná pôda o výmere 23598m2 v podiele ½-ici k celku, za cenu
4.154,43 € od vlastníčky Sindelgruber Andrea Martin, rod. Merková, Dr., nar. 7.3.1950, bytom
Leitenhöhe 51, Hersching am Ammersee, 822 11, Nemecká spolková republika na základe
kúpnej zmluvy.
Hlasovanie poslancov: 9 poslancov za z 9 prítomných
Uznesenie bolo schválené.

8. Podnety občanov
Podnety od občanov neboli žiadne.
9. Rôzne
Keďže program rokovania OZ bol vyčerpaný, starosta sa poďakoval všetkým poslancom za
účasť na rokovaní OZ a rokovanie ukončil.

V Haliči, 26. 05. 2021

Zapísala: Mgr. J. Vinarčíková
Overil: Tomáš Kurčík
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