Zápisnica
z 5. riadneho zasadnutia OZ v Haliči, konaného dňa 08.11.2018
Prítomní:

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

1/ Otvorenie a schválenie programu
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Halič (ďalej len OZ) otvoril a viedol Juraj
Machava, starosta obce (ďalej len starosta), ktorý privítal všetkých prítomných. Skonštatoval,
že je prítomných 7 poslancov OZ, t.j. zasadnutia OZ sa zúčastňuje nadpolovičná väčšina
poslancov a skonštatoval, že OZ je uznášania schopné. Svoju neúčasť na zasadaní OZ
ospravedlnila hlavná kontrolórka. 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. VZN č.2/2018 o správe a prevádzkovaní pohrebiska
3. Rozpočet Obce Halič na roky 2019 - 2021
4. Majetkovoprávne usporiadanie pre stavbu Halič-kanalizácia a rozšírenie ČOV
5. Interpelácia poslancov
6. Informácie z komisií OZ
7. Podnety občanov
8. Rôzne
Uznesenie č. 101/2018 zo dňa 08.11.2018
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: 7 prítomných poslancov z 9-tich
Všetci prítomní poslanci hlasovali za schválenie programu, neprítomní Mgr. Gálová, Mgr.
Švihlová
Uznesenie bolo schválené.
Určenie overovateľov zápisnice
Starosta za overovateľov zápisnice určil poslancov Mgr. Pročka a Jaroslava Linharta.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia.
Uznesenie č. 102/2018 zo dňa 08.11.2018
Obecné zastupiteľstvo v Haliči berie na vedomie - starosta určil za overovateľov zápisnice
Mgr. Pročka a Jaroslava Linharta
2/ Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí OZ
Správu predložil starosta obce. Skonštatoval, že na poslednom OZ konanom dňa 13.09.2018
poslancovi JUDr. Přibylovi vyplynula jedna úloha, ktorá je zároveň aj samostatným bodom
programu.
3/ VZN č. 2/2018 o správe a prevádzkovaní pohrebiska.

VZN predložil poslancom starosta obce. Rozprava k VZN nebola, Len poslanec Mgr.
Kokavec mal dotaz, či orientačná mapa cintorína nie je v rozpore so zákonom o ochrane
osobných údajov. Starosta sľúbil, že to preverí. Poslanec Ing. Hikker mal dotaz, či sa
betónové kocky zo starého chodníka na Ul.družstevnej nemôžu použiť na spevnenie hlavného
chodníka v cintoríne. Starosta reagoval, že to nie je možné, nakoľko týmto chodníkom sa
vozidlami Mepos-u vyvážajú VOK-y.
Uznesenie č. 103/2018 zo dňa 08.11.2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 2/2018 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na
území obce Halič.
Hlasovanie: 7 za, neprítomní: Mgr. Gálová, Mgr. Švihlová
Uznesenie bolo schválené
4/ Rozpočet Obce Halič na roky 2019-2021
Predseda ekonomickej komisii JUDr. Přibyl poďakoval členom ekonomickej komisie za
dobrú spoluprácu v uplynulom volebnom období. Skonštatoval, že obec je v dobrom
ekonomickom stave. O rozpočte obce na roky 2019 až 2021 informovala ekonómka obce.
Skonštatovala, že všetci poslanci ho dostali v predstihu, vysvetlila priority rozpočtu na rok
2019 (chodník na Staničnej ulici, dokončenie telocvične pri ZŠsMŠ), nárast výdavkov
v sociálnej oblasti (odchod M.Vabcovej z detského domova, príspevky pre domovy
sociálnych služieb, navýšenie počtu zamestnancov). V ostatných položkách rozpočtu obec
vychádzala z očakávanej skutočnosti roka 2018. Povedala, že nebolo možné vyhovieť
všetkým predloženým žiadostiam v plnom rozsahu, ale v priebehu roka pri dobrom
hospodárení je možnosť úpravy rozpočtu. Rozpočet na rok 2019 je zostavený ako vyrovnaný.
Zároveň oboznámila poslancov so stanoviskom hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na
roky 2019 -2021, ktoré bolo poslancom zaslané v predstihu.
Uznesenie č. 104/2018 zo dňa 08.11.2018
Obecné zastupiteľstvo:
a/ berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na roky 2019-2021 (
príloha č. 2 zápisnice)
b/ schvaľuje rozpočet Obce Halič na rok 2019 ako záväzný nasledovne:
Príjmy celkom:
1 457 020
100/daňové príjmy
680 931
200/nedaňové príjmy
80 170
300/transfery
618 978
400/úvery
0
Výdavky celkom:
1 457 020
600/bežné výdavky
1 292 268
700/kapitálový výdavky
161 500
800/splátky úverov
3 252
c/ schvaľuje predložené rozpočty na roky 2020 a 2021 ako nezáväzný.
Hlasovanie: 7za, neprítomní: Mgr. Gálová, Mgr. Švihlová
Uznesenie bolo schválené.
5/ Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pre stavbu Halič-kanalizácie a rozšírenie ČOV.
Starosta informoval poslancov, že kúpnou zmluvou, ktorú predložila Stredoslovenská
vodárenská spoločnosť, a.s. na odkúpenie pozemkov pod stavbami ČOV sa už poslanci
zaoberali na OZ dňa 12.4.2018. Nakoľko mali k zmluve pripomienky, Stvak ich akceptovala
a predložila novú kúpnu zmluvu. Pripomienky zo strany poslancov neboli.
Uznesenie č. 105/2018 zo dňa 08.11.2018

Obecné zastupiteľstvo:
a/ v súlade s § 9a ods. 8 písm.b zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí schvaľuje predaj
pozemkov vedených na LV č. 650, k.ú. Halič: pozemok KNC 723/9 o výmere 163m2, druh
zastavané plochy a nádvoria, pozemok KNC 723/10 o výmere 4m2, druh zastavané plochy
a nádvoria, pozemok KNC 723/11 o výmere 6m2, druh zastavané plochy a nádvoria,
pozemok KNC 883/46 o výmere 128m2, druh zastavané plochy a nádvoria, pozemok KNC
883/47 o výmere 19m2, druh zastavané plochy a nádvoria, pozemok KNC 883/48 o výmere
102m2, druh zastavané plochy a nádvoria v cene 2,00 €/m2. Celková kúpna cena za uvedené
pozemky je vo výške 844,00 €.
b/ schvaľuje kúpnu zmluvu č. M/2000010/0213/2018 uzavretú medzi zmluvnými stranami –
predávajúci Obec Halič, Ulica mieru 66, 985 11 Halič a kupujúcim Stredoslovenská
vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica.
Hlasovanie: 7za, neprítomní: Mgr. Gálová, Mgr. Švihlová
Uznesenie bolo schválené.
6/ Interpelácie poslancov
Prihlásil sa Mgr. Pročko, ktorý prítomným poslancom vysvetľoval spôsob natáčania OZ
v rokoch 2010-2014. Skonštatoval, že spôsob natáčania nie je uvedený v rokovacom poriadku
a prosí novozvolených poslancov, aby sa nediali nezákonné veci ako to bolo v minulých
rokoch. Poslanec Majer reagoval, že natáčanie sa nemá zakázať, poslanec Linhart nemá
problém s natáčaním, ale treba to nechať už na nových poslancov. JUDr. Přibyl povedal, že
rokovací poriadok je interný dokument, ktorý upravuje vzťahy poslancov k občanom a je na
nových poslancoch, aby si to upravili.
Ďalej Mgr. Pročko požiadal starostu, aby vyzval Štefana Molnára na odstránenie skál pred
svojim rodinným domom, upozornil na neporiadok za domom p.Šusteka a tiež požiadal
o nájdenie spôsobu, ako zachrániť deravé lipy v parku nad kostolom a zároveň nájsť spôsob
rozširovania parku.
Poslankyňa Beňovská sa dotazovala na značenie križovatky Ul.mieru a Športová – bude
uskutočnené na jar. Ďalej sa dotazovala na parkovanie autobusov pred budovou Družstva
Budúcnosť – odstavná plocha bola účelovo zriadená pre parkovanie autobusov. Tieto tam
parkujú v nočných hodinách.
Uznesenie č. 106/2018 zo dňa 08.11.2018
Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce, aby vyzval Štefana Molnára na odstránenie skál
pred svojim rodinným domom.
Hlasovanie: 7za, neprítomní: Mgr. Gálová, Mgr. Švihlová
Uznesenie bolo schválené
7/ Informácie z komisií:
a/ ekonomická komisia sa zaoberala prípravou a návrhom rozpočtu Obce Halič na roky 20192021. Ďalej prerokovala žiadosť Petry Barcajovej o prenájom bytu v zdravotnom stredisku
a odporúča poslancom schváliť nájom max. na 6 mesiacov, nájomné v rozpätí 100-150,00 €
mimo réžií a trojmesačnú zábezpeku vopred. Starosta doplnil informáciu o tom, že v budove
ZS je len jeden merač plynu a mal dotaz, či by noví nájomcovia boli ochotní zainvestovať do
meračov spotreby plynu. Nakoľko na rokovaní bola prítomná aj Petra Barcajová, povedala, že
by nájom chceli minimálne na l rok. Poslanci jej doporučili svoju žiadosť doplniť v zmysle
svojich požiadaviek a zároveň navrhli, aby sa jej žiadosťou zaoberalo už nové OZ.
Ďalej informoval poslancov o situácii s Radoslavom Berkym, ktorému obec po
predchádzajúcom súhlase všetkých poslancov poskytla jednorazovú finančnú výpomoc na
vyrovnanie dlhu voči zdravotnej poisťovni z dôvodu zabezpečenia adekvátnej zdravotnej
a sociálnej starostlivosti.

b/ stavebná komisia riešila sťažnosť Bohuša Berkyho na suseda Ľubomíra Nováka. Poslanec
Ing. Hikker povedal, že sa spojil s p .Novákom, ktorý prisľúbil, že v decembri príde domov
a uvedenú záležitosť dá do poriadku.
c/ komisia obchodu, dopravy a cestovného ruchu obdržala žiadosť p.Eriky Hikekrovej
o možnosť umiestnenia plachtovej zaťahovacej garáže na dobu neurčitú – poslanci
doporučujú žiadosť prejednávať novým poslancom OZ
d/ sociálno-zdravotná komisia sa zaoberala žiadosťou do návrhu rozpočtu na rok 2019
a prípravou stretnutia s jubilujúci dôchodcami
e/ športová komisia posudzovala predložené žiadosti jednotlivých klubov do návrhu rozpočtu
na rok 2019
f/ kultúrna komisia zhodnotila svoju činnosť a pripravované akcie – Mikuláš a Vianočný
koncert
Ďalej ekonómka obce informovala poslancov o uskutočnenom audite za rok 2017. Audit
vykonala Ing. Imreová za obec, ZŠsMŠ a za konsolidovanú závierku. Skonštatovala, že obec
konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách a neexistujú zistenia, ktoré
by sa mali uviesť v správe z auditu.
Uznesenie č. 107/2018 zo dňa 08.11.2018:
Obecné zastupiteľstvo:
a/ berie na vedomie informácie z komisií ekonomickej, stavebnej, kultúrnej, komisie
obchodu, dopravy a cestovného ruchu, športovej, sociálno-zdravotnej a kultúrnej
b/ súhlasí s tým, aby sa žiadosťou Petry Barcajovej o prenájom bytu v budove zdravotného
strediska zaoberalo už nové zloženie OZ.
Hlasovanie: 5za, zdržal sa: Mgr. Kokavec, JUDr. Přibyl, neprítomní: Mgr. Gálová, Mgr.
Švihlová
c/ schvaľuje poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci Radoslavovi Berkymu v sume
1 167,62 € na vyrovnanie dlhu voči zdravotnej poisťovni z dôvodu zabezpečenia adekvátnej
zdravotnej a sociálnej starostlivosti.
Hlasovanie: 9 za
d/ súhlasí s tým, aby sa žiadosťou Eriky Hikkerovej o umiestnenie plachtovej zaťahovacej
garáže zaoberalo už nové zloženie OZ.
Hlasovanie: 7 za, neprítomní: Mgr. Gálová, Mgr. Švihlová
e/ berie na vedomie výsledky auditu za rok 2017
Uznesenie bolo schválené.
8/ Podnety občanov
Pani Káková sa dotazovala na výšku schválenej dotácie pre Haličan a chcela vysvetlenie,
prečo im bolo schválené len 300,00 €, keď športovci dostali 7400,00 €. Reagoval JUDr.
Přibyl s tým, že TJ musí pokryť všetky režijné náklady. Ekonómka skonštatovala, že okrem
finančnej dotácie má Haličan minimálne raz týždenne zadarmo prenajatú malú sálu v KD, čo
je tiež spôsob dotácie. Poslanec Mgr. Pročko skonštatoval, že TJ si nemôže nič zarobiť
a súbor Haličan predsa nevystupuje nezištne a za svoje vystúpenia berú finančnú úhradu.
9/ Rôzne
Starosta informoval, že po zasadaní komisií mu boli doručené nasledovné žiadosti:
a/ Peter Šulek, Lučenec žiada o schválenie odkúpenia pozemku na Ul.budovateľov – poslanec
Ing. Hikker doporučuje pozemok ponúknuť firme IMET ako susedovi predmetnej
nehnuteľnosti a žiadosť prerokovať už novými poslancami
b/ hokejového klubu HK REKON Halič o bezplatný prenájom malej sály v KD za účelom
vyhodnotenia občerstvenia pre účastníkov turnaja dňa 5.1.2019
c/ TJ Slovan Halič o bezplatný prenájom malej sály v KD za účelom ukončenia žiackej
jesennej sezóny

d/ Petra Janečeka, Lučenec o prenájom chladiaceho zariadenia v Dome smútku v Haliči
Uznesenie č. 108/2018 zo dňa 08.11.2018
Obecné zastupiteľstvo
a/ súhlasí s posunutím žiadosti Petra Šuleka na riešenie už novému OZ
b/ schvaľuje bezplatný prenájom malej sály KD dňa 5.1.2019 pre hokejový klub HK REKON
Halič
c/ schvaľuje bezplatný prenájom malej sály KD dňa 8.12.2018 v čase od 16,00-19,00 hod. pre
TJ Slovan Halič za podmienky nepožívania alkoholických nápojov mladistvými
d/ súhlasí s prejednávaním žiadosti Petra Janečka o prenájom chladiaceho zariadenia v DS na
nasledujúcom zasadaní OZ
Hlasovanie: 7 za, neprítomní. Mgr. Gálová, Mgr. Švihlová
Uznesenie bolo schválené.
Ďalej starosta informoval poslancov o žiadosti štátneho tajomníka Ministerstva kultúry SR
o udelenie súhlasu obce s umiestnením sochy, resp. busty svetoznámeho maliara Tivadara
Scontváryho Kostku v obci Halič. Rozprúdila sa debata, kde to má byť umiestnené, čo má byť
napísané na pamätnej tabuli a v akom jazyku. Poslanec Ing. Hikker reagoval, že už jednu
pamätnú tabuľu máme v centre obce, či bude aj druhá. Poslanec Linhart dal návrh, aby bola
socha umiestnená v parčíku pred budovou starej základnej školy. Mgr. Pročko reagoval, že
má informácie o chystanej akcii, je za tým maďarská spoločnosť, ktorá by chcela investovať
cca 60 tis. € do budovy soľného úradu - múzea. Odmietol to a navrhol opraviť radšej jeho
rodný dom a na ňom umiestniť bustu a pamätnú tabuľu.
Uznesenie č. 109/2018 zo dňa 08.11.2018
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s umiestnením sochy, resp. busty maliara Tivadara
Csontváryho Kosztku v obci Halič
Hlasovanie: 7 za, neprítomní: Mgr. Gálová, Mgr. Švihlová
Uznesenie bolo schválené.
Riaditeľ školy poďakoval všetkým poslancom za spoluprácu v uplynulom roku, vyjadril
presvedčenie, že nové OZ bude pokračovať v doterajšej práci a podporovať aj potreby školy.
Keďže program rokovania OZ bol vyčerpaný, starosta poďakoval všetkým poslancom za
účasť na rokovaniach OZ vo volebnom období 2014-2018, poprial všetkým šťastnú voľbu
nových poslancov a ukončil rokovanie.

V Haliči, 08.11.2018
Zapísala: Ing. Hujová
Overili: Mgr. Pročko
Linhart
Juraj Machava
starosta obce

