Zápisnica
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Haliči, konaného dňa 14. 2. 2019

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Kontrola plnenia uznesení
2. Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií pri obecnom zastupiteľstve
3. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2018
4. Plán kontrolnej činnosti na rok 2019
5. Interpelácie poslancov
6. Informácie z komisií OZ
7. Podnety občanov
8. Rôzne
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce – Mgr. Alexander Udvardy, privítal
prítomných poslancov a hostí. Za zapisovateľku určil p. Máriu Veselovskú, zamestnankyňu obce
Halič. Za overovateľov zápisnice určil poslancov – PaedDr. Milana Paľagu a Vladimíra Rehaneka.
Hlasovanie: za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0
1. Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení vykonal starosta obce. Skonštatoval, že uznesenia a úlohy prijaté
na predchádzajúcom zasadnutí OZ boli splnené. Podrobnejšie informácie o prejednávaných
žiadostiach podajú predsedovia jednotlivých komisií.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
2. Zásady odmeňovania
Zásady boli prerokované v ekonomickej komisii. Poslanec Vladimír Rehanek uviedol, že na
zasadnutí neboli zaznamenané žiadne pripomienky a komisia odporúča tieto zásady schváliť.
Hlasovanie: za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0
3. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2018
Hlavná kontrolórka obce oboznámila prítomných o kontrolnej činnosti v predchádzajúcom
roku. Okrem iného, ku koncu tretieho štvrťroka vykonala kontrolu rozpočtu obce, na konci roka
vydala odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2019 a odporučila ho schváliť. Svoju
kontrolnú činnosť sa snaží zamerať na prevenciu – predchádzaniu prípadných chýb.
Poslanci k správe o kontrolnej činnosti pripomienky nemali.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti.
4. Plán kontrolnej činnosti na rok 2019
Hlavná kontrolórka obce skonštatovala, že jej úväzok je 10 %, plán kontrolnej činnosti je
prispôsobený uvedenému úväzku a zhŕňa najmä zákonom stanovené činnosti. Napriek tomu
vykonáva kontrolu takmer na všetkých úsekoch aj nad rámec plánu.
Poslanec V. Rehanek navrhol prerokovať na ekonomickej komisii možnosť zvýšenia úväzku.
Starosta obce požiadal o hlasovanie za návrh kontrolnej činnosti na rok 2019.
Hlasovanie: za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0
Starosta obce dal hlasovať za poslanecký návrh, aby bola prerokovaná v ekonomickej
komisii možnosť zvýšenia úväzku hlavnej kontrolórky.
Hlasovanie: za – 8, proti – 0, zdržal sa – 1 – V. Rehanek

5. Interpelácie poslancov
Poslanec Tomáš Kurčík upozornil na neporiadok pri kontajneroch na šatstvo a textil.
Uviedol, že občania, ktorí tento neporiadok robia sú známi a je potrebné ich predvolať na Obecný
úrad. K pripomienke sa pripojili aj J. Zdechovan a J. Turek a navrhli preskúmať iné priestory na ich
umiestnenie. Starosta obce požiadal o hlasovanie, aby títo občania boli predvolaní na komisiu
verejného poriadku.
Hlasovanie: za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0
Zástupca starostu Ing. Lukáč navrhol preskúmať efektívnosť obecného autobusu z dôvodu
vysokých nákladov na jeho opravy a údržbu.
V. Rehanek uviedol, že už pri jeho kúpe sa vedelo, že prevádzka nebude ekonomická, ale pre kúpu
sa rozhodli najmä z dôvodu flexibility.
Do rozpravy sa zapojil T. Kurčík, podotkol, že problémom je aj nestabilný vodič.
J. Turek uviedol, že s autobusom sa nemôže podnikať, z toho dôvodu nemôžeme očakávať zisk.
Starosta obce súhlasí s preskúmaním efektívnosti. Je potrebné posúdiť ekonomické aj praktické
hľadisko. Pracovníčka obce pripraví podklady na preskúmanie spätne 4 – 5 rokov. Požiadal o
hlasovanie – preskúmať efektívnosť obecného autobusu v ekonomickej komisii.
Hlasovanie: za – 8, proti – 0 –, zdržal sa – 1 - V. Rehanek
6. Informácie z činnosti komisií
Ľudovít Póni – predseda komisie verejného poriadku, uviedol, že komisia zatiaľ nezasadala,
stretnutie má v pláne koncom februára.
Tomáš Kurčík – predseda športovej komisie, informoval o prerokovaní návrhu p. Gergišáka
uskutočniť zájazd futbalových žiakov do Talianska, kde by sa zúčastnili futbalového zápasu.
Skonštatoval, že zorganizovanie zájazdu by bolo náročné aj po finančnej stránke a navrhovateľovi
odporučili urobiť prieskum o prípadnom záujme účasti.
Informoval o uskutočnenej výročnej členskej schôdzi TJ Slovan Halič, kde bol zvolený nový výbor.
V súčasnosti prebieha príprava nových stanov TJ. PaedDr. Milan Paľaga navrhuje ďalej doplniť do
nových stanov TJ Slovan Halič článok, ktorý bude zahrňovať rôzne športy, návrh rozpočtu, spôsob
financovania a ich podporu v rámci Plánu rozvoja športu v Haliči na základe spravodlivého kľúča,
ktorý bude rovnocenný pre všetkých. Informácie doplnil Ľ. Póni a PaedDr. M. Paľaga oznámil, že
bude viesť stolnotenisový krúžok v ZŠ Halič.
Ing. Róberta Molnárová – preds. komisie stavebnej, životného prostredia, obchodu,
dopravy a cestovného ruchu informovala o prerokovaní sťažnosti p. Milana Kľagu na prerastený
živý plot u susedov, ktorý prerastá až do ich záhrady. R. Molnárová prerokovala sťažnosť osobne so
sťažovateľom a jeho susedou. Komisia skonštatovala, že spor medzi susedmi je dlhodobý.
V.Rehanek navrhol prijať uznesenie, ktoré odporučí sťažovateľovi obrátiť sa na súd.
Hlasovanie: za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0
Komisia prerokovala žiadosť p. Eriky Hikkerovej o prenájom parkovacieho miesta pod
garáž. Skonštatovala, že parkovacích miest je nedostatok, z toho dôvodu nedoporučuje žiadosti
vyhovieť.
Hlasovanie za prenájom parkovacieho miesta na 1 rok:
za – 6
proti – 2 – Ing. Molnárová, Ing. Lukáč
zdržal sa – 1 – Zdechovan
Výšku nájomného bude stanovená v zmysle platného VZN.
Vlastník pozemkov na lokalite Horné pole - p. Bihary vyzval obec, aby jednala
o vysporiadaní stavieb garáži, bývalého kompostoviska a poľnej cesty. Komisia odporúča jednanie
s vlastníkom, navrhuje však neodkupovať pozemky pod garážami. Starosta konštatoval, že

z dôvodu výstavby na Hornom poli sa nevyhneme vysporiadaniu pozemkov pod garážami.
Komisia zaujala stanovisko k plánovanej výstavbe chodníka na Staničnej ulici a odporúča
čakať na výzvu. Zároveň odporúča prednostne budovať chodníky v centre obce a začať na Ulici
mieru. Ing. Hikker upozornil, že predchádzajúce obecné zastupiteľstvo už prijalo uznesenie o
budovaní chodníka na Staničnej ulici.
Starosta obce skonštatoval, že v blízkej dobe sa nepredpokladá vydanie výzvy na budovanie
chodníkov a môže sa stať, že táto výstavba sa oddiali na príliš dlhú dobu. Upozornil tiež, že na
výstavbu chodníka na Ul. mieru nie je zatiaľ vypracovaná projektová dokumentácia a s jeho
výstavbou sa tohto roku nezačne.
Uvedená problematika sa bude prerokovávať na ďalších zasadnutiach OZ.
Komisia požiadala o riešenie križovatky – Ulica mieru a Športová. Je potrebné vydať zákaz
zastavenia od tejto križovatky až po budovu pošty. Starosta obce preverí možnosti na dopravnom
inšpektoráte.
Ďalšie odporúčania z komisie:
- vysádzať viac kvetov v centre obce
- preloženie koša na psie exkrementy
- informovať občanov o možnostiach riešenia veľkoobjemového odpadu
Riaditeľ ZŠ s MŠ v Haliči informoval o činnosti školy, ktorá sa aktívne zapája do
viacerých projektov. V súčasnosti má rozpracovaný projekt „Úspešná škola“ - je to investícia do
zamestnanosti. Každoročne podávajú žiadosti na asistentov učiteľa, pokúsia sa o rekonštrukciu
osvetlenia školy, rieši sa učebňa regionálnej výchovy... Potrebná je rekonštrukcia hygienických
zariadení v materskej škole.
Poslanec T. Kurčík sa informoval či sa plánuje rekonštrukcia schodov na dráhu a poslankyňa R.
Molnárová o možnosti zastrešovania žiakov našou školou vzdelávajúcich sa doma.
Predseda komisie školstva, sociálnych vecí a rodiny Mgr. Kristian Fajčík informoval o
činnosti komisie, ktorá podala návrh na členov do Rady školy za obec: Ing. Roberta Molnárová,
Mgr. Eva Svoradová, Jana Hanusková, Ing. Martina Nátonová.
Hlasovanie: za - 9, proti – 0, zdržal sa - 0
Komisia sa tiež zaoberala žiadosťou p. Igora Berkyho o prenájom bytu na zdravotnom
stredisku a odporúča nevyhovieť žiadosti.
Informácie z rokovania ekonomickej komisie podal predseda p. Vladimír Rehanek.
Zaoberala sa dvoma žiadosťami o prenájom bytu na zdravotnom stredisku a skonštatovala, že o
prenájme rozhodnú poslanci hlasovaním. Komisia sa bude zaoberať len výškou nájomného.
Napriek tomu prenajímať byt komisia neodporúča. Je potrebné rezervovať ho pre lekárov, prípadne
na iné obecné záujmy. Navrhuje prijať uznesenie, že byt nie je na prenájom keďže sa nejedná o
bytový dom.
Hlasovanie: za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0
Ekonomická komisia sa zaoberala žiadosťou o prenájom námestia na motorkáreň.
Doporučuje žiadosti vyhovieť s výhradou, že v budúcnosti je potrebné o navrhovanom termíne
rokovať so starostom obce. Výšku nájomného navrhuje prerokovať na ďalšom zasadnutí OZ.
Starosta obce uviedol, že požiada o doplnenie žiadosti – presnú definíciu, o ktoré časti má p. Pročko
záujem.
Hlasovanie: za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0

Predseda kultúrnej komisie Ing. Ján Hikker informoval o činnosti. 74. výročie oslobodenia
obce si obec v spolupráci so ZŠ s MŠ a za účasti predsedu ZO Zväzu protif.bojovníkov
pripomenula položením kytice k pomníku. Pripravujú sa podujatia – 27.3. zájazd na divadelné
predstavenie do Zvolena, pochovávanie basy a sprievod masiek sa pripravuje na 1. 3. a deň vopred
bude obecná zabíjačka. Detský fašiangový karneval sa bude konať 3.3.
Zároveň žiada o doplnenie členov kultúrnej komisie – navrhuje schváliť - p. Iveta Láska.
Hlasovanie: za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0
7. Podnety občanov
Neboli žiadne.
8. Rôzne
Starosta obce informoval o konaní výročnej členskej schôdze Zväzu protifašistických
bojovníkov, kde bola pripomienka, že v minulých rokoch obec nevykonávala údržbu pamätníkov.
Skonštatoval, že pamätník 1. sv. vojny je v dobrom stave. Pamätník 2. sv. vojny v lesíku sa
nenachádza na pozemkoch obce, preto investícia do opravy je problematická.
Starosta obce tiež informoval o zadaní vypracovania PD na kúrenie v telocvični, PD na
rozšírenie kapacity v MŠ, PD chodníka na Ul. mieru a PD na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice.
Konala sa VČS DHZ Halič a skonštatoval, že organizácia je živá, zanedbané je však jej vybavenie.
Je možné získať dotáciu na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice, potrebné však bude upraviť rozpočet
na ochranu pred požiarmi.
Oboznámil prítomných o rozhodnutí Okresného úrad Banská Bystrica zrušiť prechod pre
chodcov na ceste 1. triedy I/75 v časti Telka. Ako dôvod bolo uvedené zvýšenie bezpečnosti cestnej
premávky. Rozhodnutie s obcou nebolo vopred konzultované, no nie je možné ho zvrátiť. Priechod
pre chodcov spolu so zastávkami bude potrebné navrhnúť nanovo. Občanov na zrušenie priechodu
starosta upozorní aj listom. Vyzval tiež, aby poslanci upozorňovali občanov na väčšiu separáciu
komunálneho odpadu aj z dôvodu následných nižších poplatkov za uloženie KO na skládku
odpadov.
Zapísala: Mária Veselovská
Overovatelia:
Vladimír Rehanek
PaedDr. Milan Paľaga

Mgr. Alexander Udvardy
starosta obce

