Zápisnica
zo 6. zasadnutia OZ v Haliči, konaného dňa 29.09.2021

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 8 poslancov OZ (neprítomný Paľaga - ospravedlnený)
a OZ je uznášania schopné. Za zapisovateľku zo zasadnutia OZ určil Danu Václavíkovú,
pracovníčku obce. Starosta uviedol, že zasadnutie OZ bolo zvolané na základe zákona NR SR
č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov písomnou resp. mailovou pozvánkou. Poslanci
program zasadnutia OZ jednohlasne schválili. Rokovanie sa ďalej riadilo nasledovným
programom:
1. Kontrola plnenia uznesení
2. Návrh VZN č. 3/2021 o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území obce.
3. Správa hlavnej kontrolórky obce Halič
a. ku kontrole plnenia uznesení
b. ku kontrole vybavovania sťažností
4. Vnútorný predpis „Zásady vybavovania sťažností“
5. Verejná obchodná súťaž č. 2/2021 na predaj pozemkov vo vlastníctve obce Halič vyhodnotenie
6. Centrum integrovanej sociálnej a zdravotnej starostlivosti v spolupráci s BBSK
7. Zámer zámeny časti pozemkov vo vlastníctve obce v časti zóny Halič-Horné pole za
účelom zabezpečenia vlastníctva k pozemkom pre výstavbu potrebnej infraštruktúry.
8. Vyhodnotenie zavedenia zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiace
február – júl 2021
9. Realizácia rekonštrukčných prác v priestoroch materskej školy a telocvične ZŠsMŠ Halič,
plán rekonštrukcie kultúrneho domu (kúrenie, knižnica, bývalý služobný byt)
10. Návrhy investičných rozpočtových priorít na rok 2022
11. Informácie starostu o realizovaných a plánovaných aktivitách
12. Interpelácia poslancov
13. Informácie z komisií OZ
14. Podnety občanov
15. Rôzne
Uznesenie č. 317/2021 zo dňa 29.09.2021
Obecné zastupiteľstvo v Haliči
A/berie na vedomie – starosta určil za zapisovateľku zo zasadnutia OZ Danu Václavíkovú,
pracovníčku obce
B/schvaľuje - program rokovania Obecného zastupiteľstva v Haliči
Hlasovanie poslancov: 8 za Paľaga neprítomný
Uznesenie bolo schválené.
Určenie overovateľov zápisnice

Starosta za overovateľa zápisnice určil poslanca Ľudovíta Póniho. Do návrhovej komisie
navrhol poslanca Vladimíra Rehaneka. Rozprava k uvedenému bodu nebola.
Uznesenie č. 318/2021 zo dňa 29.09.2021
Obecné zastupiteľstvo v Haliči berie na vedomie - starosta určil za overovateľa zápisnice
poslanca Ľudovíta Póniho, do návrhovej komisie určil poslanca Vladimíra Rehaneka .
1/ Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí OZ
Správu predložil starosta obce.
Uznesením č. 303/2021 poslanci požiadali 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. V rozpočte pre modernizáciu miestnych
komunikácii je 10 tis. € . Starosta oznámil poslancom, že z týchto prostriedkov by sa realizovalo
vybudovanie oporného múru. Pre nedostatok času pracovníkov obce, to zrejme nebude možné urobiť
svojpomocne, preto starosta vyhlási do dvoch týždňov výberové konanie na dodávateľa stavebných
prác.

Uznesenie č. 319/2021 zo dňa 29.09.2021
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
2/ Návrh VZN č. 3/2021 o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území obce.
Starosta informoval poslancov, že od posledného OZ nebolo pripravené iné VZN okrem
pôvodného. Okrem návrhu starostu na doplnenie VZN, že je možné povoliť chov, keď
žiadateľ doloží súhlas susedov v okruhu 100m, doručil pripomienku len zástupca starostu.
Návrh VZN bol aj predmetom rokovania komisie životného prostredia, kde bolo
skonštatované, že nemáme dostatočné analýzy, k príprave VZN sa bude pokračovať
a schvaľovanie sa odkladá na neurčitú dobu. Poslanec Rehanek reagoval, že VZN je potrebné
pripraviť čo najskôr, aby obyvatelia nemohli chovať to, čo oni chcú, nie sme obec
s poľnohospodárskym zameraním, sme obec so zameraním na cestovný ruch, nemôžeme
uvažovať o chove hospodárskych zvierat. Navrhuje zvolať komisiu len k tomuto bodu čím
skôr (ideálne do konca novembra), aby sa nové VZN prijalo do konca februára 2022. Starosta
skonštatoval, že obec nemusí mať takéto VZN prijaté, nakoľko pravidlá chovu upravuje
zákon. Obec si však môže určiť vlastné obmedzenia chovu. Navrhuje tento návrh VZN
zamietnuť a následne pripraviť úplne nové, aby sa to neprenášalo zo zastupiteľstva na
zastupiteľstvo.
Uznesenie č. 320/2021 zo dňa 29.09.2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh VZN č. 3/2021 o podmienkach držania zvierat a ich
chovu na území obce Halič.
Hlasovanie: 0 za, 8 proti, neprítomný Paľaga
Uznesenie nebolo schválené.
3.4. Správa hlavnej kontrolórky obce Halič predložila kontrolórka. Obidve správy boli
poslancom zaslané v časovom predstihu. Pri kontrole vybavovania sťažnosti zistila
nedostatky, doporučila riešenie a odporučila prijať zásady riešenia sťažností v zmysle zákona
o sťažnostiach. Na základe vykonanej previerky bol vypracovaný vnútorný predpis „Zásady
vybavovania sťažností“, ktoré poslancom predložil starosta.
Uznesenie č. 321/2021 zo dňa 29.09.2021
Obecné zastupiteľstvo
A) Berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky ku kontrole plnenia uznesení

B) Berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky ku kontrole vybavovania sťažností
C) Schvaľuje vnútorný predpis „Zásady vybavovania sťažností“.
Hlasovanie: 8 za, neprítomný Paľaga
Uznesenie bolo schválené
5. Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže na predaj pozemkov vo vlastníctve obce Halič
Obec dostala dve ponuky – Július Hámorník predložil ponuku na parc. č. 516/83 o výmere
548 m2 a parc. č. 516/84 o výmere 615 m2 za ponúknutú sumu 25,20 €/m2. Druhú ponuku
predložila Eva Herichová na pozemok parc. č. 516/84 o výmere 615 m2 za cenu 25,00 €/m2.
Uznesenie č. 322/2021 zo dňa 29.09.2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj nehnuteľností v kat. území: Halič, List vlastníctva č.
650, pre kat. územie: Halič, obec: Halič, okres: Lučenec, konkrétne a) pozemok reg. “C“ KN,
parc. č. 516/83, druh pozemku: trvalý trávny porast o výmere: 548 m2 a pozemok reg. “C“
KN, parc. č. 516/84, druh pozemku: trvalý trávny porast o výmere: 615 m2 na základe
verejnej obchodnej súťaže č. 2/2021 záujemcovi, ktorý predložil najvyššiu ponuku Július
Hámorník r. Hámorník a manž. Hámorníková Alexandra, rod. Mozeová za ponúknutú cenu
25,20 €/ m2, teda za predmet predaja spolu 29 307,60 €, so záväzkom kupujúceho dodržať
podmienky stanovené v pravidlách verejnej obchodnej súťaže..
Hlasovanie: za 6 - Póni, Zdechovan, Hikker, Molnárová, Lukáč, Fajčík
zdržali sa: 2 - Kurčík, Rehanek
neprítomný Paľaga
Uznesenie bolo schválené
6/ Centrum integrovanej sociálnej a zdravotnej starostlivosti v spolupráci s BBSK .
Do času zrealizovania rekonštrukcie priestorov v bývalom služobnom byte budú vyčlenené
priestory v budove zdravotného strediska v priestoroch denného centra. Nájomné je navrhnuté
vo výške 7,231 €/m2 vrátane energií. Mesačný nájom by bol vo výške 129,00 € a zmluva
bude uzatvorená na dobu určitú.
Uznesenie č. 323/2021 zo dňa 29.9.2021
Obecné zastupiteľstvo v Haliči schvaľuje prenájom priestorov, ktoré sa nachádzajú na
Družstevnej ulici č.6, budova zapísaná na LV č. 650 pre obec Halič, okres Lučenec, kat. úz.
Halič na dobu určitú od 1.9.2021 do 30.9.2023 (25 mesiacov) nájomcovi Banskobystrický
samosprávny kraj so sídlom Nám. SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 37 828 100,
stavba postavená na parcele č. 443/3, súp. č. 382, na 1. nadzemnom podlaží, a to ako prípad
hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb., schvaľovaný
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, ktorým je plnenie samosprávnej pôsobnosti
obce na úseku poskytovania sociálnych služieb v úzkej spolupráci s Banskobystrickým
samosprávnym krajom v rámci spoločne realizovaného projektu vytvorenia Centra
integrovaných sociálnych a zdravotných služieb pre obyvateľov obcí Mikroregiónu
Novohradské podzámčie so sídlom v obci Halič za nájomné vo výške 7,231 €/ m2 / mesiac
vrátane nákladov za energie, čo pri prenajímanej výmere 17,84m2 predstavuje sumu 129
€/mesiac.
Hlasovanie: 8 za, neprítomný Paľaga
Uznesenie bolo schválené
Starosta doplnil informáciu, že od 1.10.2021 bude v centre integrovanej sociálnej a zdravotnej
starostlivosti zamestnaná Mgr. Jana Poledníková. V najbližších dňoch by mali priviezť

nábytok, auto na prepravu seniorov, prebehnúť zaškolenie. Od 1.11.2021 nastúpi ďalšia
sociálna pracovníčka, ktorá bude poskytovať sociálne poradenstvo a vykonávať posudkovú
činnosť, čím dôjde aj k presunu pracovných povinností našej zamestnankyne.
7/ Zámer zámeny časti pozemkov vo vlastníctve obce v časti zóny Halič – Horné pole
Zámena sa prioritne týka vlastníkov jedného pozemku (Molnárová, Gáfriková, Kováčová).
Keďže na vzájomnom rokovaní, nebola dosiahnutá zhoda na odkúpení pozemku, bola
navrhnutá zámena, ktorou obec získa pozemky pre cesty a verejnoprospešné stavby, ako aj
zvyškové časti stavebných pozemkov. Vďaka tomu bude mať obec k dispozícii na odpredaj
ďalších 13 pozemkov. Stavebná aj ekonomická komisia odporúča zámenu realizovať.
Uznesenie č. 324/2021 zo dňa 29.09.2021
Obecné zastupiteľstvo v Haliči schvaľuje pre účely získania pozemkov potrebných pre
budovanie prislúchajúcej infraštruktúry pre individuálnu bytovú výstavbu v lokalite HaličHorné pole zámer zámeny pozemkov vytvorených geometrickým plánom na rozdelenie
nehnuteľností a určenie vlastníckych práv k predmetným nehnuteľnostiam číslo
geometrického plánu 44918119-04/2020 úradne overeným dňa 10.6.2020 pod č. G1260/2020, a to pozemky registra C, zapísané na LV č. 650 pre obec Halič, okres Lučenec, kat.
úz. Halič, parc. č.









861/3 – zast. plocha – výmera 437 m2
861/4 – zast. plocha – výmera 306 m2
861/5 – zast. plocha – výmera 275 m2
861/7 – zast. plocha – výmera 374 m2
861/8 – zast. plocha – výmera 30 m2
861/9 – zast. plocha – výmera 232 m2
500/186 – orná pôda – výmera 157 m2
500/192 – orná pôda – výmera 339 m2

v celkovej výmere 2150 m2,
ktoré budú vymenené za pozemky registra C, zapísané na LV č. 514 pre obec Halič, okres
Lučenec, kat. úz. Halič, parc. č.







500/194 – orná pôda – výmera 58 m2
500/196 – orná pôda – výmera 1181 m2
500/204 – orná pôda – výmera 137 m2
500/208 – orná pôda – výmera 222 m2
500/209 – orná pôda – výmera 73 m2
500/210 – orná pôda – výmera 935 m2

v celkovej výmere 2606 m2 podielovom vlastníctve Kováčová Ida, r. Dávidová, Ing. v 1/3
k celku, Molnárová Dana, r. Mičiniová v 1/3 k celku a Gáfriková Dana r. Gubišová v 1/3
k celku, a to ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb., schvaľovaný trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, ktorým je potreba
vzájomného usporiadania pozemkového vlastníctva bez finančného vyrovnania ako
nevyhnutný predpoklad umožnenia individuálnej bytovej výstavby v tejto lokalite v zmysle
regulatívov platného Územného plánu zóny Halič-Horné pole.

Hlasovanie: 8 za, neprítomný Paľaga
Uznesenie bolo schválené
8/ Vyhodnotenie zavedenia zberu BRO za mesiace február – júl 2021
Za obdobie 02-08/2021 bolo odvezené 3 575 kg BRO, čo korešponduje s poklesom vývoz
tuhého KO. Je to pomerne malé množstvo, občania sa do zberu zapojili v malom počte.
Zároveň veľmi stúpli vývozy zeleného odpadu zo záhrad. Náklady v roku 2020 za obdobie
02-08 za KO boli vo výške 23 243 €, v roku 2021 za rovnaké obdobie sú náklady vo výške
40 100 €, pričom príjem vďaka zvýšeniu poplatku za komunálny odpad stúpol len na zhruba
28 000 €. Poslankyňa Molnárová sa dotazovala, koľko stojí jeden vývoz BRKO. Mesačne
obec platí paušál 984,00 € bez ohľadu na množstvo vyvezeného odpadu. Náklady čiastočne
kompenzuje príspevok z envirofondu 1 175,57 €
Poslanec Rehanek skonštatoval, že obec na to dopláca, niektorí občania to zneužívajú.
Zber kuchynského odpadu je v zmysle zákona povinnosť obce, treba apelovať, aby sa čo
najviac ľudí do zberu zapojilo, je potrebné pripraviť letáky a do VZN je potrebné
zakomponovať poplatok za BRO. Poslanci v diskusii zároveň požadovali zavedenie jasných
pravidiel pre vývoz zeleného odpadu, resp. spoplatnenie.
Uznesenie č. 325/2021 zo dňa 29.9.2021
Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce pripraviť harmonogram vývozu BRO, ktorý bude
platiť od roku 2022.
Hlasovanie: 8 za, neprítomný Paľaga
Uznesenie bolo schválené
9. Realizácia rekonštrukčných prác v priestoroch materskej školy a telocvične ZŠ s MŠ Halič
Realizáciou prác sa rozšírili priestory v materskej škole o jednu miestnosť vo vestibule
a jednu v kuchynke, vznikli nové záchody a umývadlá, kapacita škôlky je pre 80 detí. Práce
neboli ukončené do 31.8.2021, preto bol nástup detí posunutý na 5.9.2021 a k celkovému
ukončeniu prác došlo až v utorok 28.09.2021. Rekonštrukcia je financovaná z regionálneho
príspevku vo výške 95 tis.€. Naši zamestnanci boli nápomocní najmä pri upratovacích
prácach. Stavebné práce sa predražili najmä realizáciou nových omietok a potrebe realizácie
nového prívodu elektriny. Zakúpil sa nábytok do celej MŠ, z ministerstva školstva obec
dostala ďalší príspevok vo výške 9100 € na vybavenie predškolskej triedy.
Na rekonštrukčné práce telocvične prebehlo výberové konanie na dodavateľa, vyhrala firma
Construct, s.r.o., Lučenec, realizácia stále prebieha – zateplenie, výmena okien, domurovanie
okien a pilierov medzi oknami. Predpokladaný termín ukončenia je budúci týždeň.
Počas zimných mesiacov sa plánujú práce na rekonštrukcii služobného bytu v KD a knižnice,
ktorá sa počas rekonštrukcie bude sťahovať do priestorov v byte na zdravotnom stredisku.
Prípravné a dokončovacie stavebné práce plánujeme realizovať s našimi zamestnancami.
Elektroinštaláciu, kúrenie a zdravotechniku dodávateľsky. Pripravuje sa PD na ozvučenie
a osvetlenie sály KD, bude predložená poslancom na schválenie, nakoľko sa chceme
uchádzať o financie z výzvy ministerstva kultúry. Poslanec Rehanek navrhol, aby sme
nezavreli do budúcna kino, aby sa nezrušila kinokabína a aby poslanci odsúhlasovali všetky
podávané projekty.
10. Návrhy investičných priorít pre rok 2022.
V rámci komisií je potrebné do konca októbra 2021 pripraviť podklady k tvorbe rozpočtu na
rok 2022. Je potrebné zvážiť priority – či to budú cesty, byty, či sa použije rezervný fond.
11. Informácie starostu o realizovaných a plánovaných aktivitách

Práce na ukončení cyklotrasy Halič – Lučenec postupujú do finálnej fázy, o prevádzku
cyklotrasy by sa 5 rokov malo starať mesto Lučenec.
Portál „platstarostu.sk“ – udelil našej obci ako 6. obci v tomto roku jedno z 20 ocenení
Otvorená samospráva 2021 za zverejňovanie informácií aj nad rámec zákonom stanovených
povinností.
Na schválenie starosta predložil Zmluvu o vykonávaní sociálnej posudkovej činnosti pre
určenie odkázanosti na sociálnu službu s obcou Stará Halič.
Uznesenie č. 326/2021 zo dňa 29.09.2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o vykonávaní sociálnej posudkovej
činnosti pre určenie odkázanosti na sociálnu službu s obcou Stará Halič.
Hlasovanie: 8 za, neprítomný Paľaga
Uznesenie bolo schválené
Starosta ďalej informoval, že zmluva o zriadení spoločného stavebného úradu je podpísaná.
Prebieha však diskusia o zabezpečení elektronického doručovania rozhodnutí v stavebných
konaniach.

12. Interpelácie poslancov
Poslanec Ing. Hikker sa dotazoval, ako sme dopadli na súťaži „Dedina roka“. Starosta obce
odpovedal, že boli ocenené len prvé tri miesta a udelené špeciálne ocenenia, medzi ktorými
naša obec nebola. Ďalšie poradie obcí sa neudeľovalo.
Poslankyňa Molnárová sa dotazovala:
- či má zmysel platiť správcu TJ – starosta povedal, že áno, každý večer kontroluje, či je
všetko v poriadku a uzamkýna areál. Zástupca starostu sa priklonil, že áno, areál je viac
bežpečný, nie je tam neporiadok.
- Novotný – nájom a výzva na odpratanie. Od 30.4. platí zákon, že obec môže vrak odpratať.
Starosta preverí možnosť odvozu na šrotovisko aj bez súhlasu vlastníka a pošle ďalšiu výzvu.
- Molnár – bolo vydané rozhodnutie o odstránení stavby – voči ktorému sa odvolal, preto
bude vo veci rozhodovať okresný úrad v sídle kraja.
Zástupca starostu požaduje, aby bol vypracovaný nový prevádzkový poriadok pohrebiska
s jasnými pravidlami pre nájomcov, pohrebné služby či kamenárov.
Uznesenie č. 327/2021 zo dňa 29.9.2021
Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce pripraviť do najbližšieho zasadania OZ
prevádzkový poriadok pohrebiska s jasnými pravidlami.
Hlasovanie: 8 za, neprítomný Paľaga
Uznesenie bolo schválené.
Poslanec Fajčík – v školskom areáli sa schádza mládež a ostáva tam neporiadok. Zástupca
starostu navrhol upozorniť riaditeľa školy, aby sa areál školy zamkýnal, alebo má dať podnet
do komisie verejného poriadku na osoby, ktoré tam niekoľkokrát našiel a napomínal.
13. Informácie z komisií
a/ kultúrna komisia – 6.10.2021.
b/ ekonomická komisia – JUDr. Sitarčík – právny zástupca Kozákovcov – narhol uzavretie
nájomnej zmluvy, na základe ktorej bude obec vlastníkovi potrubia platiť ročný nájom 100,00
€ do doby realizácie prekládky vodovodného potrubia.

Uznesenie č. 328/2021 zo dňa 29.9.2021
Obecné zastupiteľstvo v Haliči schvaľuje nájomnú zmluvu so zriadenie vecného bremena na
pozemku, parc. č. KN-C 460/14 zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 292 m2 v obci Halič,
okres Lučenec, kat. úz. Halič, zapísaného na LV č. 86, vlastníkov Miroslav Kozák, Ing.
a Kozáková Andrea, Mgr. v prospech Obce Halič spočívajúceho v oprávnení uloženia
verejnoprospešného zariadenia – vodovodného potrubia a právo vstupu mechanizmami
a pešo na dotknuté pozemky za účelom prevádzky, údržby, opráv, odstraňovania porúch ako
aj rekonštrukcie verejného vodovodu, a to za odplatu dohodnutú vo výške 100 €/ ročne,
pričom nájom sa dojednáva na obdobie 10 rokov.
Hlasovanie: 8 za, neprítomný Paľaga
Uznesenie bolo schválené.
Komisia ďalej riešila ponuku na uzavretie nájmu s Agrotomom za platbu nájomného za
prenajaté a využívané pozemky.

Uznesenie č. 329/2021 zo dňa 29.9.2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer prenajať pozemky uvedené v prílohe č. 1 k zápisnici
zo zasadnutia OZ konaného dňa 29.9.2021 za 100€/ha na obdobie 10 rokov, na celú
prenajímanú výmeru bez ohľadu na podiel skutočne obhospodarovanej výmery, a to ako
prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.,
schvaľovaný trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, ktorým je skutočnosť, že aj
v predošlom nájomnom vzťahu si nájomca riadne a včas plnil svoje záväzky vyplývajú
z nájomnej zmluvy a novo navrhovaná cena predstavuje podstatné navýšenie oproti doterajšej
výške nájmu o viac ako 40%
.
Hlasovanie: 8 za, neprítomný Paľaga
Uznesenie bolo schválené
Komisii bola ďalej predložená žiadosť Jána Fízeľa a Anny Stredanskej o majetkoprávne
vysporiadanie pozemkov ich vlastníctva, ktoré nemôžu využívať. Jedná sa o pozemky v k.ú.
Halič, zapísané na LV č. 913, ktoré sa zachádzajú pod prístupovou komunikáciou medzi ul.
Št. Moyzesa a Staničnou a pri potoku na ul.Staničnej. Navrhuje zámenu za pozemok pre
stavbu RD.
Uznesenie č. 330/2021 zo dňa 29.09.2021
Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce, aby začal jednania s vlastníkmi pozemkov
zapísaných na LV č. 913 s možnosťou odkúpenia pozemkov do vlastníctva obce.
Hlasovanie: 8 za, neprítomný Paľaga
Uznesenie bolo schválené.
Nakoľko končí 4-ročná lehota na vykonanie inventarizácie hmotného majetku, je potrebné
zvoliť inventarizačnú komisiu.
Uznesenie č. 331/2021 zo dňa 29.09.2021
Obecné zastupiteľstvo volí inventarizačnú komisiu v zložení:
a/ dokladová inventarizácia majetku – predseda Lukáč, členovia Póni, Kurčík

b/ inventarizácia hmotného majetku v rámci budovy KD – predseda Rehanek, členovia,
Fajčík, Hikker
c/ inventarizácia ostatného hmotného majetku – predseda Molnárová, členovia Zdechovan,
Paľaga
Inventarizáciu hmotného majetku je potrebné vykonať podľa stavu k 31.12.2021 v termíne od
1.10.2021 do 31.12.2021, dokladovú inventarizáciu podľa stavu k 31.12.2021 v termíne do
31.01.2022.
Hlasovanie: 8 za, neprítomný Paľaga
Uznesenie bolo schválené
Uznesenie č. 332/2021 zo dňa 29.09.2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj pozemku, parc. C-KN č. 516/86 o výmere 477 m2 v
k.ú. obce Halič, zapísaný na LV č. 650 kupujúcim Mgr. Jana Škamlová, rod. Paprnáková a
Ing. Ivan Škamla, rod. Škamla za cenu 26,83€/m2 podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb., schvaľovaný trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov ako prípad hodný
osobitého zreteľa, ktorým je, že pozemok bude vhodnejšie využitý pre majiteľa susedného
pozemku, keďže tento pozemok už nebude možné zastavať ďalším rodinným domom.
Hlasovanie: 8 za, neprítomný Paľaga
Uznesenie bolo schválené.
14. Rôzne:
Starosta informoval, že sa začalo i s ťažbou dreva – jednak ako palivové pre občanov Haliče
za cenu 220€/10 metrov + 60€ za dopravu na miesto dodania. Rovnako sa na základe
vykonaného prieskumu trhu odpredá vláknina za cenu 26€ za 1m3 (do konca roka 2021 max.
250m3).
Keďže program rokovania OZ bol vyčerpaný, starosta poďakoval všetkým poslancom za
účasť na rokovaní OZ a ukončil rokovanie.

V Haliči, 05.10.2021
Zapísala: Václavíková
Overil: Ľ. Póni
Mgr. Alexander Udvardy
starosta obce

