Zápisnica
z 1. mimoriadneho zasadnutia OZ v Haliči, konaného dňa 12.05.2020
Prítomní:

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

Otvorenie a schválenie programu
Mimoriadne 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 všetkých 9 poslancov OZ a OZ je uznášania
schopné. Za zapisovateľku zo zasadnutia OZ určil Danu Václavíkovú, pracovníčku obce, za
overovateľa Ing. Molnárovú a do návrhovej komisie určil poslanca Kurčíka. Starosta uviedol,
že zasadnutie OZ bolo zvolané na základe prijatého súhlasného stanoviska z Banskej Bystrice
k Územnému plánu obce Halič s jedným bodom programu, ktorý poslanci jednohlasne
schválili.
Uznesenie č. 178/2020 zo dňa 12.5.2020
Obecné zastupiteľstvo v Haliči:
A)
B)
C)

berie na vedomie – starosta určil za zapisovateľku zo zasadnutia OZ pani Danu
Václavíkovú – pracovníčku obce,
berie na vedomie – starosta určil za overovateľa zápisnice poslankyňu Ing. Robertu
Molnárovú , do návrhovej komisie určil poslanca Tomáša Kurčíka.
schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva

Hlasovanie: 9 z 9 za
Uznesenie bolo schválené.
PROGRAM:

1. Dorokovanie a hlasovanie o návrhu Zmeny a doplnku č. 3 k Územnému plánu obce
Halič, ktorý bol prerokúvaný na 3.riadnom zasadnutí OZ v Haliči konaného dňa
30.4.2020 na základe doručenia súhlasného stanoviska podľa § 25 Stavebného zákona
(50/1976 Z.z.).
Starosta obce informoval poslancov, že obec obdržala súhlasné stanovisko k zmene
Územného plánu obce Halič podľa §25 stavebného zákona. Dokumenty doručené poslancom
a prerokované na predošlom zasadnutí sa nemenili.
Poslanec Rehanek sa dotazoval, prečo sa má meniť územný plán na vidiecke bývanie aj na
pozemkoch, ktoré nevlastní pán Kupec. Starosta skonštatoval, že v zmysle uznesenia, ktorým
zastupiteľstvo odsúhlasilo, že sa môže územný plán meniť sa malo na bývanie vidiecke
zmeniť celé Horné pole. V procese zmeny sa zadefinovala len časť ohraničená navrhovanými
miestnymi komunikáciami, aby sa nemenilo celé územie. Po schválení územného plánu sa
bude zabezpečovať vypracovanie územného plánu zóny.
Poslanec Rehanek skonštatoval, že by bolo vhodné stanoviť v obci jednoznačné pravidlá.
Nik iný sa do rozpravy nezapojil a starosta dal hlasovať.
Hlasovanie: 5 za (Ing. Hikker, Kurčík, Ing. Lukáč, Ing. Molnárová, PaeDr. Paľaga)
3 proti (Póni, Rehanek, Zdechovan)
1 sa zdržal (Mgr. Fajčík)

Uznesenie nebolo schálené. (Kvórum potrebné na schválenie uznesenia: 3/5 väčšina
prítomných poslancov, t.j. 6 z 9).
Starosta poďakoval poslancom na účasť, po dohode s poslancami oznámil predpokladaný
termín nasledujúceho zasadnutia OZ 2.štvrtok v júni.
V Haliči, 13.05.2020
Zapísala: Dana Václavíková
Overovateľ: Ing. Molnárová
Mgr. Alexander Udvardy
starosta obce

