Zápisnica
z 2. riadneho zasadnutia OZ v Haliči, konaného dňa 09.03.2017
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 8
poslancov OZ, t.j. zasadnutia OZ sa zúčastňuje nadpolovičná väčšina poslancov a skonštatoval, že OZ
je uznášania schopné. 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 a schváleného plánu zasadnutí OZ na rok 2017 písomnou pozvánkou
a navrhol, aby sa rokovanie OZ riadilo programom podľa pozvánky. Poslanci program zasadnutia OZ
jednohlasne schválili. Rokovanie sa ďalej riadilo nasledovným programom:

1. Otvorenie a schválenie programu
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Vyhodnotenie rozpočtu Obce Halič za rok 2016
4. Záverečný účet Obce Halič za rok 2016
5. Postup riešenia Materského centra
6. Informácie z komisií OZ
7. Interpelácie poslancov
8. Informácie starostu obce o činnosti
9. Podnety občanov
10. Rôzne
Uznesenie č. 12/2017 zo dňa 09.03.2017
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: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Všetci prítomní poslanci hlasovali za schválenie programu, dočasne neprítomná Mgr. Gálová
Uznesenie bolo schválené.
2/Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
Starosta predložil návrh, aby členom návrhovej komisie bol JUDr. Přibyl. Za overovateľov
zápisnice určil Mgr. Igora Kokavca a Mgr. Miroslavu Švihlovú.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia.
Uznesenie č. 13/2017 zo dňa 09.03.2017
Obecné zastupiteľstvo v Haliči
A/berie na vedomie - starosta určil za overovateľov zápisnice Mgr. Igora Kokavca a Mgr.
Miroslavu Švihlovú
B/schvaľuje
1. Člena návrhovej komisie JUDr. Přibyla
Hlasovanie: 8 za, dočasne neprítomná Mgr. Gálová.
Uznesenie bolo schválené.

Starosta obce požiadal poslancov o možnosť udeliť slovo predsedovi TJ Slovan Halič p.
Hochholczerovi, ktorý pre pracovné povinnosti nemôže ostať do konca zasadania OZ.
Poslanci súhlasili. Predseda TJ informoval poslancov, že je zverejnená výzva na predloženie
projektov na rekonštrukciu futbalových ihrísk v čiastke do 10 tis. EUR so spoluúčasťou 25 %.
TJ oslovila sponzorov. Prísľuby sponzorov, ktoré im boli dané koncom roka 2016, boli
zamietnuté a TJ nemá dostatok finančných prostriedkov na pokrytie spoluúčasti. Jedná sa
o sumu cca 3,8 tis. EUR a požiadal poslancov OZ o podporu a pomoc pri spolufinancovaní.
Poslanec JUDr. Přibyl konštatoval, že túto informáciu mali mať poslanci skôr k dispozícií, je
potrebné vidieť projekt, koho majetok to bude. P.Hochholczer povedal, že vlastníkom
športového areálu je obec, výzva bola zverejnená 20.1.2017 a toto je prvé zasadanie od
zverejnenia výzvy. Vzhľadom k tomu, že lehota uzatvárania výzvy je v máji 2017, táto
žiadosť bude predmetom rokovania komisie športovej a ekonomickej.
Uznesenie č. 14/2017 zo dňa 09.03.2017
Obecné zastupiteľstvo v Haliči
A/ berie na vedomie informáciu predsedu TJ Slovan Halič o zverejnenej výzve na
predkladanie projektov na rekonštrukciu futbalových ihrísk.
B/ ukladá komisii športovej a ekonomickej prejednať žiadosť predsedu TJ Slovan Halič
a o výsledku informovať poslancov na najbližšom zasadaní OZ.
Hlasovanie: 9 za
Uznesenie bolo schválené.
2/ Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí OZ
Správu predložil Jaroslav Linhart, zástupca starostu obce. Pripravil zásady na prenájom
vyhradeného parkovacieho miesta v obci Halič a prenájmu obecného pozemku pod prenosnú,
sklápaciu garáž v obci Halič, ktoré v predstihu dostali všetci poslanci. Poslanec Mgr. Kokavec
mal pripomienku, prečo sa zásady týkajú len motorových vozidiel skupiny M1 a N1, prečo sa
netýkajú aj štvorkoliek, poslanec Mgr. Pročko povedal, aby sa štvorkolky neriešili. Zástupca
starostu povedal, že či sa pod prenosnú garáž dá automobil alebo štvorkolka – je to v podstate
jedno. Starosta skonštatoval, že je potrebné v zásadách určiť skupiny motorových vozidiel.
Poslanec JUDr. Přibyl mal pripomienku, že sklápacia garáž je na parkovacom mieste, bude sa
vyhradzovať aj parkovacie miesto aj prenajímať pozemok. Uvedené zásady sa budú týkať
všetkých žiadostí od momentu ich schválenia. Starosta sa dotazoval poslancov, či sa chcú ešte
vrátiť k riešeniu parkovacích miest a garáži, ktoré boli schválené v minulosti. Poslanci sa
vyjadrili, že nie. Zásady sa budú týkať len nových žiadostí.
Uznesenie č. 15/2017 zo dňa 09.03.2017
Obecné zastupiteľstvo v Haliči
A/ schvaľuje :
1. zásady na prenájom vyhradeného parkovacieho miesta v obci Halič
2. zásady prenájmu pozemku pod prenosnú, sklápaciu garáž v obci Halič
Hlasovanie: 8 za, zdržal sa Jaroslav Linhart
Uznesenie bolo schválené.
3/ Vyhodnotenie rozpočtu obce Halič
Vyhodnotenie rozpočtu predniesol predseda ekonomickej komisie JUDr. Přibyl.
Vyhodnotením sa zaoberala ekonomická komisia, skonštatovala, že obec dobre hospodárila,
výhrady k plneniu neboli. Poslanec Žigo sa pýtal, čo bude s prebytkom hospodárenia.
Poslanec JUDr. Přibyl vyzval poslancov, aby predložili návrhy na investičné akcie v roku
2017 a v ďalších rokoch. Okrem požiadavky rekonštrukcie miestnych komunikácií neboli
žiadne iné vznesené.

Rozpočtované príjmy vo výške 1 260 332,62 € boli plnené na 1 331 924,32 € (105,68%),
výdavky vo výške 1 185 332,62 € boli plnené na 1 163 036,43 € (98,12%). K vyhodnoteniu
rozpočtu Obce Halič za rok 2016 neboli žiadne pripomienky.
Uznesenie č. 16/2017 zo dňa 09.03.2017
Obecné zastupiteľstvo v Haliči
A/ berie na vedomie vyhodnotenie rozpočtu Obce Halič za rok 2016.
Uznesenie bolo schválené.
4/ Záverečný účet obce Halič za rok 2016 – Príloha č. 2 tejto Zápisnice
Záverečný účet obce Halič za rok 2016 predniesol predseda ekonomickej komisie JUDr.
Přibyl. Skonštatoval, že prebytok bežného a kapitálového rozpočtu za rok 2016 je vo výške
+174 947,29 €, po odpočítaní nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR na rekonštrukciu telocvične
budovy ZŠsMŠ v sume 75 tis. € a nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR pre ZŠsMŠ Halič
v sume 17 163,26 € je prebytok bežného a kapitálového rozpočtu vo výške +82 784,03 €.
Rozdiel finančných operácií vo výške -6 579,44 € je krytý prebytkom bežného rozpočtu.
Celková výška aktív a pasív je 4 568 745,99 €, výsledok hospodárenia za rok 2016 je
+107 439,91 €.
Starosta predniesol poslancom stanovisko hlavnej kontrolórky Ing. Fábiánovej k záverečnému
účtu s jej stanoviskom – záverečný účet obce a celoročné hospodárenie schváliť bez výhrad.
Stanovisko hlavnej kontrolórky tvorí Prílohu č. 3 tejto zápisnice.
Uznesenie č. 17/2017 zo dňa 09.03.2017
Obecné zastupiteľstvo v Haliči
A/ Berie na vedomie –
1. záverečný účet obce Halič za rok 2016
2. stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce Halič za rok 2016
B/ Schvaľuje –
1. prebytok rozpočtu v sume 174 947,29 € zistený podľa ustanovania § 10 ods. 3 písm. a) a b)
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o:
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 17 163,26 €
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR na rekonštrukciu telocvične budovy ZŠsMŠ v sume
75 000,00 €
na tvorbu rezervného fondu vo výške 76 2041,59 €.
2. výsledok hospodárenia za rok 2016 vo výške +107 439,91 €.
Hlasovanie: 9 za
Uznesenie bolo schválené.
5. Postup riešenia materského centra
Regionálny úrad verejného zdravotníctva dňa 20.1.2017 požiadal obec o stanovisko k žiadosti
o informáciu vo veci Materské centrum Halič. Na RÚVZ sa obrátili zástupcovia obce Halič –
matky s deťmi vo veku 1 až 6 rokov o poskytnutie informácie, či je predmetné MC schválené
rozhodnutím Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v zmysle zák. NR SR 355/2007
Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a tiež o poskytnutie informácie, či
v priestoroch MC môžu prebiehať cvičenia jogy pre ženy vo veku 16 až 70 rokov bez
negatívneho vplyvu na zdravie detí navštevujúcich predmetné Materské centrum.
Vzhľadom k tomu, že materské centrum bolo v roku 2015 otvorené len na skúšobnú dobu
a v roku 2016 uznesením OZ obce Halič bolo na základe žiadosti schválené v nevyužívanej
miestnosti cvičenie jogy haličským ženám, starosta požiadal poslancov, aby prehodnotili
opodstatnenosť Materského centra. Poslankyňa Mgr. Gálová reagovala na list, že to nepísali
mamičky, ako sa predpokladalo. Poslankyňa Beňovská predložila prehľad návštevnosti

Materského centra, informovala o možnosti presunúť Materské centrum do priestorov
denného centra pre seniorov, ktoré ale ženy z Denného centra neodporúčajú z hygienických
dôvodov. Zároveň povedala, že v prípade podpory Materského centra je ochotná papierovo
dotiahnuť zriadenie Materského centra. Poslankyňa Mgr. Švihlová ju v návrhu podporila.
Občan Turek dal návrh, aby sa to volalo „centrum voľného času“, poslanec Mgr. Pročko dal
návrh, aby sa v priestoroch zriadilo spoločenské centrum pre občanov. Riaditeľ školy
upozornil poslancov, aby dali pozor, nakoľko Centrum voľného času má presne stanovené
definície a pravidlá.
Uznesenie č. 18/2017 zo dňa 09.03.2017
Obecné zastupiteľstvo
A/ schvaľuje činnosť Materského centra aj v ďalšom období
B/ žiada predsedkyňu sociálno-zdravotnej komisie Miroslavu Beňovskú, aby zistila všetky
potrebné údaje a podklady k ponechaniu, prípadne premenovaniu priestorov vyčlenených pre
matky s deťmi.
Hlasovanie: 9 za
Uznesenie bolo prijaté.
6. Informácie z komisií
Správy zo zasadnutí jednotlivých komisií OZ predložili ich predsedovia.
a) komisia školstva, detí a mládeže – správu predložila predsedkyňa komisie Mgr. Švihlová.
Informovala poslancov, že ZŠsMŠ Halič sa zapojila do projektu „Škola otvorená všetkým“ –
ide o neformálne vzdelávanie predškolských detí v sociálne slabých rodinách. Vďaka tomuto
projektu deti nadobudnú lepšie základy keď nastúpia do 1.ročníka ZŠ, zvýši sa ich úroveň
vzdelania, rodičia získajú finančnú odmenu vo výške 5,00 € na hodinu, keď svoje dieťa
privedú na vyučovanie. Vyučovanie sa bude realizovať 2x do týždňa v rozsahu 2-3 hodiny
dopoludnia. Okrem finančnej odmeny za privedenie dieťaťa do MŠ im budú preplatené aj
cestovné náklady.
Ďalej informovala o tom, že chýba informačná tabuľa na bráne školy, ktorá upresňuje
a vymedzuje hodiny, ktoré môžu tráviť rodičia alebo deti v areáli školy. Sústavné sťažnosti sú
na otvorenie brán školy, ktoré sa vôbec nezamykajú a vstupovať do areálu môže hocikto
hocikedy.
Okolie školy je dosť zanedbané a neupravené, všade sa nachádza veľa smetí, stromy a kríky
sú neupravené.
Reagoval riaditeľ školy Mgr. Šimov, ktorý povedal, že ako ideálne riešenie sa javí otváranie
brány na ovládanie, ďalej informoval o tom, že jeden školník po vzájomnej dohode odišiel
a druhý ostal pracovať na plný úväzok a so záhradníkom má dohodu, že po ukončení jeho PN
bude s ním rozviazaný pracovný pomer a škola prijme nového záhradníka.
b) kultúrna komisia – správu predložila jej predsedkyňa Mgr. Gálová. Informovala poslancov
o uskutočnenej akcii – fašiangy, poďakovala pracovníkom obecného úradu za spoluprácu,
ženám z Denného centra a Superpeku za sponzorské, ďalej informovala o pripravovanom
programe na Haličské slávnosti, ktoré sa budú konať 12.08.2017, Vatra SNP sa bude konať
28.8.2017 a bude spojená s výstavou vojenskej techniky. Do kultúrnej komisie bola
z ekonomickej komisie presunutá aj žiadosť o prenájom malej sály od pána Fízera –
zakladateľa rómskeho klubu v Haliči. Ekonomická komisia sa k žiadosti vyjadrila v tom
duchu, že fyzickým osobám sa malá sála neprenajíma bezplatne. Poslanec Mgr. Pročko
navrhol, aby sa napísala nová žiadosť pod hlavičkou Haličského občianskeho združenia.
Občan Fízer sa vyjadril, že zatiaľ cvičia v jeho rodinnom dome a zatiaľ sa nevie vyjadriť,
kedy by cvičili v malej sále, ale minimálne dva týždne vopred by to vedel nahlásiť na Obecný
úrad.

c) stavebná komisia nezasadala, ale poslanec Mgr. Pročko vyzval prítomných, aby sa
pripravili na vybudovanie klziska. Zároveň požiadal poslancov o bezplatný prenájom
námestia a priľahlých pozemkov za účelom organizovania Motorkárne v Haliči dňa
27.05.2017 v čase od 9,00 do 18,00 hod.
d) informácie z ekonomickej komisie podal jej predseda JUDr. Přibyl. Ekonomická komisia
sa zaoberala vyhodnotením plnenia rozpočtu za rok 2016, záverečným účtom za rok 2016,
žiadosťou p. Fízera a žiadosťou p. Lásku o odkúpenie pozemku. Nakoľko p. Láska svoju
žiadosť nedoplnil o požadované údaje, jeho žiadosť nie je predmetom rokovania
a schvaľovania na OZ.
Z ekonomickej komisie vyšiel návrh na kontrolu platenia dane za psov. Nakoľko je to dosť
komplikované zisťovanie (občania nemusia pustiť poslancov do svojich domácností)
a pracovníčka Obecného úradu sa každého občana pri platení poplatku za vývoz KO a dane
z nehnuteľností pýta aj na psov, starosta dal hlasovať za návrh kontroly evidencie daní za
psov.
Ďalej predseda ekonomickej komisie požiadal predsedov o dôsledné dodržiavanie prijatého
rozpočtu, informoval o reakciách občanov na pozývanie cudzích občanov a skupín (Ozvena)
na akcie poriadané pre občanov obce Halič. Vyzval poslancov, aby podávali námety na
investičné stimuly, aby sa v obci nielen utrácalo ale aj investovalo. Ďalej požiadal poslancov,
aby problémy riešili priamo s pracovníkmi Obecného úradu a nie cez Facebook. Pracovníčka
obecného úradu Ing. Hujová povedala, že každý zamestnanec má verejne prístupnú e-mailovú
adresu, je zriadená aj spoločná adresa, na ktorú môžu občania písať svoje pripomienky,
dotazy a námety, prípadne prísť osobne.
Starosta doplnil predsedu ekonomickej komisie, aby poslanci a komisie kládli väčší dôraz na
prípravu rozpočtu, aby medzi sebou navzájom spolupracovali pri jeho tvorbe.
Občan Turek reagoval, že nie je dobre, keď obec má peniaze, nie je dobre, ani keď ich nemá.
Starosta reagoval, že v tomto roku je priorita č. 1 rekonštrukcia kultúrneho domu, pričom sa
už pripravené projekty musia prehodnotiť.
e) dopravná komisia – zastupujúci predseda Linhart informoval o nutnosti vyriešiť kanál pri
Superpeku pri priaznivých poveternostných podmienkach. Ďalej zastupujúci predseda
komisie dopravy, obchodu a cestovného ruchu sa vzdal a za predsedu komisie navrhol
poslanca Petra Žigu.
f) komisia životného prostredia – informácie podal jej predseda Ing. Neupauer. Na Obecný
úrad bola doručená žiadosť Ing. Tomana o vypílenie stromov ( 2 orechy, z toho jeden suchý)
na obecnom pozemku pred rodinným domom na ul. 23. januára v jeho vlastníctve. Plánuje
začať výstavbu nového rodinného domu a stromy mu budú prekážať.
Uznesenie č. 19/2017 zo dňa 09.03.2017
Obecné zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie:
1. informácie predsedov komisií – školstva, detí a mládeže, kultúrnej, ekonomickej,
stavebnej, dopravnej a životného prostredia
2. žiadosť Ing. Tomana o vypílenie stromov na obecnom pozemku pred jeho rodinným
domom na ul. 23.januára
3. berie na vedomie vzdanie sa zastupujúceho predsedu komisie dopravy, obchodu
a cestovného ruchu Jaroslava Linharta
B/ schvaľuje:
1. bezplatný prenájom malej sály hudobnej skupiny Návrat (zastrešenou pod HOZ)

za podmienok určených starostom obce a stanovených v zmluve v rozsahu max. 4 hodiny
týždenne.
Hlasovanie: 9 za
2. bezplatný prenájom Podzámockého námestia a priľahlých pozemkov za účelom
organizovania akcie Motorkáreň dňa 27.05.2017 v čase od 9,00 hod. do 18,00 hod
Hlasovanie: 9 za
C/ volí za predsedu komisie dopravy, obchodu a cestovného ruchu poslanca Petra Žigu
Hlasovanie: 7 za, zdržal sa Linhart, neprítomný Mgr. Pročko
Uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 20/2017 zo dňa 09.03.2017
Obecné zastupiteľstvo
A/ ukladá zabezpečiť vykonanie kontroly počtu psov na území obce Halič a porovnanie
s prijatými daňami za psov.
Hlasovanie: 4 za – Mgr. Švihlová, Mgr. Gálová, JUDr. Přibyl, Beňovská
2 proti – Mgr. Kokavec, Ing. Neupauer
2 sa zdržali – Žigo, Linhart
1 neprítomný – Mgr. Pročko
Uznesenie nebolo schválené.
7. Interpelácie poslancov.
K uvedenému bodu nebola žiadna rozprava.
8. Informácia starostu obce o činnosti
Starosta obce informoval poslancov, že v januári bola vypracovaná následná a posledná
monitorovacia správa k projektu Regenerácia verejnej hmotnej infraštruktúry centra obce
Halič, v januári sa zúčastnil na odovzdávaní cien v súťaži o Najkrajšiu obec Slovenska na
Celoslovenskom informačnom portáli Slovakregion v Inchebe Bratislava, kde obec skončila
na druhom mieste. Vo februári bola vykonaná ročná kontrola bezpečnosti detského ihriska
a jeho zariadení. Na základe iniciatívy historika obce Ing. Jána Hikera Obecný úrad obdržal
cenovú ponuku na obnovu náhrobných kameňov a hrobov rodiny Forgách, na Okresný úrad
v Lučenci bola zaslaná žiadosť o zriadenie nového priechodu pre chodcov na ceste III/508
v centre obce Halič.
Po termíne zasadania komisií boli na Obecný úrad predložené dve žiadosti:
a) žiadosť Ing. Anny Gergišákovej o odstránenie smreku, ktorý poškodzuje hrob jej rodičov
v cintoríne – žiadosť bola pridelená komisii životného prostredia
b) žiadosť Márie Luptákovej o výmenu podlahovej krytiny v prenajatých priestoroch.
Poslanec JUDr. Přibyl reagoval, že je to povinnosťou prenajímateľa a nie je to nákladná
záležitosť.
Starosta ďalej informoval, že 08.06.2017 bude na židovskej synagóge odhalená tabuľa
s obeťami holokaustu, na ktorú sú pozvaní občania obce. Odhalenie tabule je pod záštitou p.
Lieser Eriky.
9. Podnety občanov
Občan Turek sa dotazoval, či bude otvorené dočasné úložisko bioodpadu. Bolo odpovedané,
že áno, ale až keď nastanú priaznivé poveternostné podmienky, nakoľko je prístup
premočený.
Občan Ing. Hikker informoval, že p. Kvietik na besedu do obce nepríde, ale účasť prisľúbil
cestovateľ Činčura.

Poslankyňa Beňovská na dotazovala na možnosť zabezpečenia poklopu na kanáli pred školou
– starosta odvetil, že sa tam umiestni veľký kvetináč.
Poslankyňa Mgr. Švihlová sa pýtala, prečo je cesta za pekárňou zrušená, celé je to poorané.
Ďalej upozornila na skutočnosť, že v čakárni zdravotného strediska bola ráno zima. Starosta
odvetil, že o probléme vieme, napriek revízii kotlov tieto zhasínajú a zamestnanci OÚ ich
musia manuálne zapísať.
Poslanec Linhart informoval, že vypracoval projekt Chlieb náš každodenný, ktorý je možné
podporiť v predajni Tesco. Jedná sa o výstavbu pece, ktorá by bola pri altánku, ktorý obec
vybuduje v priestoroch areálu zdravotného strediska.
Pracovníčka Obecného úradu Ing. Hujová informovala poslancov, že Štatistický úrad
Slovenskej republiky dňa 7. marca 2017 o 09.00 hod. vydal informáciu o priemernej mesačnej
mzde v hospodárstve Slovenskej republiky za rok 2016 s tým, že priemerná mesačná
nominálna mzda zamestnanca hospodárstva SR v roku 2016 bola 912,00 €. Od tejto výšky sa
odvíja plat hlavného kontrolóra, ktorý v obce Halič pri úväzku 10% predstavuje od
01.01.2017 výšku 141,00 €. Plat starostu obce Halič podľa zákona č. 289/2002 Z.z., ktorým sa
mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, v znení zákona č.
154/2011 z.z. sa od 1.1.2017 stanovuje vo výške 1 806,00 €. Plast starostu obce v zmysle §4,
ods.2 môže OZ zvýšiť až o 70%.
Na základe prednesených informácii dal poslanec Mgr. Kokavec návrh na tajné hlasovanie na
navýšenie platu starostu.
Výsledky hlasovania: plat starostu obce Halič sa od 01.01.2017 navyšuje o 13,25 %.
Hlasovalo 8 poslancov, neprítomný Mgr. Pročko.
Uznesenie č. 21/2017 zo dňa 09.03.2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plat starosti zvýšený o 13,25 %, t.j. v sume 2 046,00 €.
Uznesenie bolo schválené.
Keďže program rokovania OZ bol vyčerpaný, starosta poďakoval poslancom za účasť
a ukončil rokovanie.

V Haliči, 09.03.2017
Zapísala: Ing. Hujová
Overili: Mgr. Kokavec
Mgr. Švihlová

Juraj Machava
starosta obce

