Zápisnica
z 1. riadneho zasadnutia OZ v Haliči, konaného dňa 10.1.2019

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kontrola plnenia uznesení
Voľba členov komisií pri obecnom zastupiteľstve
Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií pri obecnom zastupiteľstve
Výstavba bytového domu
Spracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Návrh na riešenie organizácie fungovania futbalu v obci
Interpelácia poslancov
Informácie z komisií OZ
Podnety občanov
Rôzne

Starosta privítal poslancov a ostatných prítomných občanov a riaditeľa školy, za zapisovateľa určil
pracovníčku obce Renátu Padúchovú, za overovateľov zápisnice poslancov Ľudovíta Póniho
a Jaroslava Zdechovana a oboznámil ich s programom.
Hlasovanie poslancov za program: 9 prítomných poslancov z 9-tich
za: 9

1. Kontrolu uznesení vykonal starosta obce.
a/ žiadosť p. Petry Barcajovej o prenájom prázdneho bytu na zdravotnom stredisku. P.
Barcajová doložila potrebný dodatok ku žiadosti, že na vlastné náklady dá namontovať merač
na elektrickú energiu. Medzitým bola doručená ešte jedna žiadosť o prenájom tohto bytu:
p.Igor Berky s družkou.
Posl.Ing. Molnárová: odporúčam tieto priestory ponechať pre Materské centrum s iným
názvom, nech priestory slúžia matkám s deťmi.
Starosta: nedostaneme súhlas od hygieny, lebo byt nemá bezbariérový prístup. Odporúčam
byt ponechať pre potreby služobného bytu pre lekára, alebo pre príležitostné ubytovanie pre
robotníkov.
Posl.Rehánek: doporučujem byt ponechať pre ubytovanie v prípade krízy alebo havarijných
stavov
Posl. Ing. Lukáč: škoda ponechať tieto priestory nevyužité, odporúčam posunúť žiadosť na
prerokovanie v ekonomickej komisii
Hlasovanie za návrh, aby žiadosť o prenájom bytu na zdravotnom stredisku bola posunutá na
prerokovanie do ekonomickej komisie a predložená na nasledujúcom zasadnutí OZ.
Hlasovanie: za: 9

b/ žiadosť majiteľa pohrebnej služby z Lučenca p. Petra Janečeka o prenájom
chladiarenského zariadenia v dome smútku v Haliči
starosta: v dome smútku máme dve miesta na uloženie pozostatkov. P. Janeček má vo
svojom podnikaní veľký pohyb. Miesta potrebujeme pre vlastné účely.
Posl. Zdechovan: zariadenia sú dosť poruchové v dôsledku častého výpadku elektriny
Hlasovanie o prenájme chladiarenského zariadenia v dome smútku v Haliči p. Janečekovi.
Hlasovanie: za : 0
Proti: 9

c/ Žiadosť p. Šuleka o odkúpenie obecného pozemku na ulici Budovateľov za účelom
výstavby rodinného domu
posl.Rehánek: územný plán obce nepovoľuje žiadnu výstavbu na uvedenom pozemku
starosta: tento pozemok je vhodný ponechať ako park, nie na výstavbu
posl.Ing.Hikker: doporučujem tento pozemok nepredávať, ponechať pre potreby obce
posl.Rehánek: v minulosti mala byť na tomto mieste administratívna budova pre faru,
doporučujem ponechať pozemok za účelom cestovného ruchu.
Hlasovanie o žiadosti o predaji obecného pozemku na ulici Budovateľov parc. č. C-KN 82 p.
Petrovi Šulekovi.
Za: 0
Proti: 9

d/ žiadosť p. Eriky Hikkerovej o umiestnenie prenosnej plachtovej garáže na osobný
automobil na ulici Družstevnej č. 3
starosta: odporúčam žiadosť posunúť na prerokovanie do ekonomickej komisie
Hlasovanie o návrhu posunúť žiadosť p. Eriky Hikkerovej o umiestnenie prenosnej plachtovej
garáže do komisie stavebnej, životného prostredia, obchodu, dopravy a cest.ruchu.
Za: 9

2. Voľba členov komisií
EKONOMICKÁ KOMISIA:
Predseda: Vladimír Rehánek
Členovia: Ing. Marcel Lukáč, Ing. Edita Hujová, Jozef Turek, Antónia Bukovenová
Hlasovanie: za: 7

Zdržali sa: 2

KOMISIA VEREJNÉHO PORIADKU:
Navrhnutí ďalší členovia: Peter Protuš, Ján Vinarčík
Hlasovanie: 8 za
Zdržal sa: 1 (Póni)
KOMISIA ŠPORTU:
Navrhnutí ďalší členovia: Pavol Jonáš, Ladislav Kováč, Ondrej Kocúr
Hlasovanie: 9 za

STAVEBNÁ KOMISIA:
Navrhnutí ďalší členovia: RNDr. Jozef Klinda, Marian Svorad, Ján Hronec, Marián Zdechovan,
Igor Lang
Hlasovanie: 9 za
KOMISIA ŠKOLSTVA, SOCIÁLNYCH VECÍ A ZDRAVOTNÍCTVA:
Navrhnutí ďalší členovia: Jaroslav Zdechovan, Mgr. Mária Fajčíková, Mgr. Anna Lukáčová,
Mária Rapčanová
Hlasovanie: 9 za

KULTÚRNA KOMISIA:
Navrhnutí ďalší členovia: Božena Hikkerová, Mgr. Anna Lukáčová, Bc. Dana Katiová, Renata
Padúchová
Hlasovanie: 9 za

Do miestnosti vstúpila p. Petra Barcajová, ktorá bola oboznámená, že jej žiadosť bola
posunutá na rokovanie do ekonomickej komisie a následne prerokovaná na zasadnutí
obecného zastupiteľstva dňa 14.2.2018.
3. Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií pri obecnom zastupiteľstve
Starosta informoval, že odmeny pre poslancov budú nasledovné:
Účasť poslanca na zasadnutí obecného zastupiteľstva- odmena 30€
Účasť poslanca na zasadnutí rady obce – odmena 30€
Občianske obrady- odmena 10 €
Starosta zároveň podotkol, že zasadnutia jednotlivých komisií by sa mali konať výlučne na
pôde obecného úradu, aby nevznikal dojem uprednostňovania niektorého z podnikateľských
subjektov.
Odmena zástupcu starostu obce- oproti návrhu zásad odmeňovania predloženého
poslancom bola vydaná novela zákona účinná od 1.2.2019, ktorá sa musí preštudovať,
zapracovať, a tak samotné zásady odmeňovania budú schvaľované až na nasledujúcom
zasadnutí OZ.
4. Výstavba bytového domu – Halič- Horné pole
Projektová dokumentácia bytového domu je k nahliadnutiu. Jedná sa o výstavbu 12 tich
bytových jednotiek s jedno a dvojizbovými bytmi.
Náklady na výstavbu vo výške cca. 650.000 € bez DPH budú financované 40 % zo štátnej
dotácie
A 60 % nákladov bude pokrytých úverom.
Do 17.1.2019 prebieha verejná súťaž, ktorá je zverejnená vo Vestníku Úradu pre verejné
obstarávanie. Následne by malo byť vydané stavebné povolenie a do 28.2.2019 musí byť
podaná žiadosť na OÚ v Banskej Bystrici so všetkými prílohami. Pre krátkosť času
a nepripravenosť potrebných podkladov je možné, že sa to tento rok nestihne.

Návrh poslancov prítomných pri otváraní zaslaných ponúk v rámci VO: Ing. Molnárová,
Rehanek, PaeDr. Paľaga
Hlasovanie: 9 za

5. Spracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (PHSR)
Starosta informoval, že plán rozvoja obce sa spracováva na 5-7r. naposledy bol schválený do
roku 2013. V roku 2014 bol spracovaním plánu poverený p. Sivok, keďže spracováva plány aj
pre iné obce a nik ho časom neurgoval, plán doteraz nedodal. Tento program je potrebný
doložiť k žiadostiam o eurofondy. RNDr J. Klinda informoval, že najúčinnejšie ako získať
podklady do programu sú dotazníky alebo verejné zhromaždenie. Na príprave PHSR bude
pracovať aj obecná rada.
6. Návrh na riešenie organizácie fungovania futbalu a iných športov v obci
Strarosta informoval, že 15.12.2018 sa konala výročná členská schôdza TJ Slovan Halič, prišlo
však málo hráčov, funkcionárov a fanúšikov, týmpádom schôdza nebola uznášaniaschopná.
Termín novej výročnej schôdze sa stanovil na 19.1.2019
Poslanec Kurčík informoval, že v r. 2014 mal TJ Slovan Halič 36 členov a v r. 2018 už len 5
platiacich členov.
Na výročnej členskej schôdzi 19.1.2019 prislúbili účasť 20 hráči a nasledovní poslanci: Ing. Ján
Hikker, Tomáš Kurčík, PaedDr. M.Paľaga, Ing. M.Lukáč, Ľ.Póni, Mgr.K.Fajčík a starosta obce
Mgr. A.Udvardy.
Tibor Hochholczer podotkol, že napriek tomu, že ročne vypracuje 8-9 projektov pre Tj, nikdy
za to nedostal žiadnu odmenu.
Ing. Lukáč sa spýtal, či je TJ Slovan Halič prihlásená do Zimného pohára. P. Hochholczer
odpovedal, že za tri zápasy zaplatil 75 €.

7. Interpelácie poslancov
Poslanec Rehanek sa pýtal, kto bude zvolávať zasadnutia jednotlivých komisií. Starosta
odpovedal, že pracovníci obecného úradu.
8. Informácie z komisií
zasadala iba komisia verejného záujmu- poslanec PaedDr. M.Paľaga informoval, že starosta
obce Mgr. A.Udvardy mal povinnosť oznámiť svoje majetkové pomery do 30 dní od zvolenia,
čo aj učinil.
9. Podnety občanov
Občan Turek prehlásil, že ako člen ekonomickej komisie sa vzdáva odmien.
Občan RNDr. Klinda podotkol, že pri pláne sociálno-hospodárskeho rozvoja obce by mala
každá komisia vypracovať plán, čo chce rozvíjať a čo je pre obec dôležité.
10. Rôzne
a/ Starosta informoval, že obec Halič je členom Oblastnej organizácie cestovného
ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie. Každá obec má svojho zástupcu, väčšinou starostu
obce. Po zmene na starostovskom poste treba odsúhlasiť zmenu zástupcu obce.

Hlasovanie, aby sa zástupcom obce Halič v OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie stal Mgr.
Alexander Udvardy: 9 za

b/ starosta informoval, že vrámci modernizácie územnej samosprávy žiada Združenie
miest a obcí sprístupnenie mailov jednotlivých poslancov.
c/ dňa 1.1.2019 vznikla obci škodová udalosť, kde pod vplyvom alkoholu vrazil vodič
osobného automobilu do brány čističky odpadových vôd, pričom vznikla škoda na rozvádzači
verejného osvetlenia. Prítomný bol aj p. Látka s plošinou. Škodové náklady vo výške 1450€
boli oznámené polícii a škoda bude hradená z PZP vodiča.
d/ v rámci 100. výročia úmrtia maliara Tivadara Csontváryho Kosztku bude vyhlásená
výtvarná súťaž- Deti maľujú Csontváryho, v mesiaci jún sa uskutoční slovensko-maďarská
omša a na bývalom dome T. Csontváryho bude odhalená pamätná tabuľa.
e/ MŠ Halič cez OZ Amos získala z nadácie VÚB grant 5000€ k projektu: Kráľovstvo
plné hier a poznania. Z tomboly predávanej na Podzámockom námestí na Silvestra –
posúvame výťažok z tomboly vo výške 103,50€ na spolufinancovanie tohto projektu.
f/ navrhovaní poslanci, vykonávajúci občianske obrady: Vladimír Rehánek, Ing. Marcel
Lukáč
Hlasovanie: 7 za, 2 sa zdržali (Rehanek, Ing. Lukáč)
g/ je potrebné zvoliť 4 zástupcov obce do rady školy. Poslanci si majú mená
kandidátov rozmyslieť do budúceho zasadnutia OZ.
h/ do budúceho zastupiteľstva si majú poslanci rozmyslieť členov redakcie Haličských
zvestí
i/ v sobotu 12.1.2019 sa na klzisku multifunkčného ihriska v Haliči organizuje akcia
pod názvom Haličská korčuľa, kde bude pre deti aj rodičov pripravené občerstvenie.
j/ pri obci zanikol dobrovoľný hasičský zbor, je potrebné ho obnoviť, skonštatoval
starosta. Poslanec Rehánek povedal, že pomôže po stránke administratívnej.
k/ poslankyňa Ing. Molnárová sa ozvala, že treba vyzvať p. Ďurčíka, ktorý
obhospodaruje polia na Hornej Telke, aby nepreorával cestu, lebo je značená ako cyklotrasa.

Starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie obecného zastupiteľstva.
V Haliči, 10.1.2019
Zapísala: R. Padúchová
Overil: Jaroslav Zdechovan
Ľudovít Póni

Mgr.Alexander Udvardy
starosta obce

