Zápisnica
z 2. riadneho zasadnutia OZ v Haliči, konaného dňa 11.03.2016
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Kontrola plnenia uznesení
2. Sľub poslanca
3. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu obce Halič a ZŠsMŠ Halič za rok 2015
4. Záverečný účet obce Halič
5. Informácie z komisií OZ
6. Interpelácia poslancov
7. Informácie starostu obce o činnosti
8. Podnety občanov
9. Rôzne

Za overovateľov zápisnice boli určení Mgr. Katarína Gálová a Miroslava Beňovská.
Starosta obce požiadal poslancov, aby odsúhlasili program rokovania OZ s tým, že bod 3. a 4.
bude prerokovávaný po príchode predsedu ekonomickej komisie JUDr. Přibyla.
Hlasovanie za program: 5 za (neprítomní: JUDr. Přibyl, Ing. Neupauer)
1. Kontrolu plnenia uznesení vykonal starosta obce. Zo zasadania OZ vyplynula povinnosť pre
poslanca Mgr. Priadku pripraviť VZN o zabratí verejných priestranstiev majiteľmi priľahlých
nehnuteľností. VZN bolo pripravené, zaslané poslancom na pripomienkovanie a bude
predmetom rokovania na najbližšom OZ.
2. Sľub poslanca
K 31.01.2016 sa vzdal svojho poslaneckého mandátu Mgr. Alexander Udvardy. Podľa
volebných výsledkov nasleduje Mgr. Eva Svoradová, ktorá sa písomne svojho práva vzdala
a ako poslanec nastupuje ďalší v poradí – Jaroslav Linhart. Po zložení sľubu do rúk starostu sa
zúčastnil ďalšieho rokovania.
Starosta zároveň informoval, že vo štvrtok 10.3.2016 obdržal písomné vzdanie sa
poslaneckého mandátu od Mgr. Priadku. Pre krátkosť času nestihol vyzvať nasledujúceho
v poradí, urobí tak do najbližšieho zasadania OZ.
5. Informácie z komisií:
a) komisia školstva – predsedkyňa Mgr. Švihlová informovala o vysokom nedoplatku za plyn
v škole, ktoré bolo spôsobené otvorením tretej triedy v MŠ a potrebe vykurovania aj
v popoludňajších hodinách. Počas letného obdobia bude potrebné riešiť systém vykurovania
v škole. Zároveň informovala poslancov, že sa podala žiadosť o fin. prostriedky z eurofondov
na opravu telocvične a vyzvala prítomných, aby sa prišli pozrieť, v akom stave je telocvičňa
a dali návrhy na riešenie havarijného stavu. Riaditeľ školy povedal, že by bolo veľmi dobré,
keby projekt bol úspešný v plnej miere. Starosta povedal, že na sedení u primátorky
v Lučenci bol daný prísľub vlády na pomoc v okresoch s vysokou mieru nezamestnanosti.
Zároveň potvrdil havarijný stav telocvične a povedal, že ak nebude projekt úspešný, bude
potrebné situáciu riešiť pri tvorbe rozpočtu na rok 2017.

b) kultúrna komisia – predsedkyňa Mgr. Gálová informovala o pripravovanej besede
s Jolanou Janičkárovou, ktorá bude 21.4.2016 v malej sále KD. Ďalej hovorila o stavaní mája,
ktoré bude organizované v spolupráci s HOZ, váľaní mája a o pripravovanom programe na
haličské slávnosti. Poslanec Mgr. Pročko povedal, že v nedeľu HOZ usporiada volejbalový
turnaj, zabezpečí uličku remesiel, v piatok bude divadelné predstavenie a navrhuje
spestrenie programu – niečo iné, ako bývalo doteraz. Oslovil Peťa Baláža, ktorý prisľúbil
účasť.
c) komisia stavebná – riešila žiadosť p.Domokovej z ul. Ľ.Štúra, ktorá žiadala o pomoc obecný
úrad pri vybetónovaní a vyložení járku pred domom betónovými účkami. Komisia
nedoporučuje riešenie problému z obecných peňazí, nakoľko náklady na vyloženie járku nie
sú vysoké a mohlo by dôjsť k reťazovej reakcii ostatných občanov.
OZ nedoporučuje vyhovieť žiadosti p. Domokovej.
Hlasovanie: 5 za, 1 sa zdržal (Mgr. Kokavec, neprítomní JUDr. Přibyl, Ing. Neupauer)
Poslanec Mgr. Pročko sa prešiel po obci a skonštatoval, že niektoré domy sú hanbou obce.
Pýtal sa, čo s tým môže obec urobiť. Riešil problémy Rómov na Soroške.
d) sociálno-zdravotná komisia – predsedkyňa Beňovská informovala o otvorení materského
centra v budove zdravotného strediska. Mamičky sa stretávajú v utorok a štvrtok, majú
v pláne zorganizovať predveľkonočné stretnutie a v spolupráci s denným centrom chcú na
haličských slávnostiach zorganizovať spoločný stánok. So zariadením a vybavením
materského centra sú spokojní.
e) komisia životného prostredia – v neprítomnosti predsedu o zasadaní informoval poslanec
Linhart. Komisia riešila likvidáciu stromu v zelenom páse pri dome p. Ďuricu a doporučila
strom len opíliť a nie vypíliť.
OZ súhlasí s opílením stromu v zelenom páse pri dome p.Ďuricu.
Hlasovanie: 7 za (neprítomní Ing. Neupauer).
Občan Ďurica mal pripomienku, aby mohol byť prítomný pri opiľovaní stromu.
Komisia sa ďalej zaoberala žiadosťou o vypílenie dvoch starých orechov na ul. Zelenej, z toho
jeden je už opílený elektrikármi, nakoľko konáre zasahovali do elektrického vedenia.
Sťažnosť p. Jaška (opätovne predložená tesne pred zasadaním OZ) bude riešená dodatočne.
Starosta reagoval, že bude urgovať predsedu komisie životného prostredia, aby sa
predmetnou sťažnosťou zaoberala.
f) ekonomická komisia + bod 3. a 4. programu – predseda JUDr. Přibyl spolu s ekonómkou
obce Ing. Hujovou informovali o vyhodnotení rozpočtu obce Halič za rok 2015. Rozpočet na
rok 2015 bol schválený 28.11.2014 a zmena rozpočtu bola schválená OZ dňa 10.7.2015.
Rozpočtované príjmy vo výške 1 351 627,01 € boli k 31.12.2015 dosiahnuté vo výške 1 321
120,51 € (plnenie na 97,74 % ), z toho bežné príjmy boli vo výške 1 155 666,97 €, kapitálové
príjmy 144 257,30 € a príjmové finančné operácie vo výške 1 210,08 €. Rozpočtované
výdavky vo výške 1 342 086,73 € boli plnené na 1 298 693,19 € (plnenie na 96,76%), z toho
bežné výdavky obce boli vo výške 359 899,16 €, kapitálové výdavky obce vo výške
181 049,00 €, výdavkové finančné operácie vo výške 13 070,76 € a bežné výdavky ZŠsMŠ
Halič boli vo výške 744 674,27 €. Prebytok rozpočtu v sume 22 427,32 € zistený podľa

ustanovenia § 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 3 185,22 € navrhuje komisia použiť na
tvorbu rezervného fondu vo výške 19 242,10 €.
OZ schvaľuje tvorbu rezervného fondu vo výške 19 242,10 €.
Hlasovanie: 7 za, neprítomný Ing. Neupauer.
Ďalej zhodnotili bilanciu aktív a pasív k 31.12.2015. Aktíva k 31.12.2015 sú vo výške
4 427 611,87 €, pasíva sú vo výške 4 427 611,87 €. Výsledok hospodárenia za rok 2015
predstavuje výšku 24 054,45 €. Zostatok dlhu voči bankách je vo výške 21 672,66 €. Zostatok
záväzkov k 31.12.2015 je vo výške 26 022,80 €.
Návrh záverečného účtu obce Halič bol zverejnený na informačnej tabuli obce a na
internetovej stránke obce, čim bola dodržaná 15-dňová lehota na jeho zverejnenie
a pripomienkovanie pred jeho schvaľovaním v OZ.
Svoje stanovisko k záverečnému účtu predniesla aj hlavná kontrolórka obce a doporučila
prerokovanie záverečného účtu obce Halič za rok 2015 uzavrieť s výrokom – celoročné
hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.
OZ schvaľuje celoročné hospodárenie obce Halič bez výhrad.
Hlasovanie: 7 za, neprítomný Ing. Neupauer
Ekonomická komisia ďalej odporúča schváliť odpis starých a ťažko vymožiteľných daňových
pohľadávok vo výške 565,43 €. Náklady na vymáhanie jednotlivých pohľadávok by presiahli
samotnú výšku pohľadávky. Jedná sa o daňovníkov – Berky Milan (roky 2013,2014), Berkyová
Iveta (roky 2007-2011), Horváth Augustín (roky 2010-2015 – stavba nie je spôsobilá na trvalé
bývanie), Radič Vojtech (roky 2005-2008) a Ištvanová Jarmila (2012-2015 – stavba neslúži na
bývanie).
Ďalej odporúča na odpis neuhradené pohľadávky – neuhradený vývoz KO pred rokom 2011
a neuhradenú pokutu vyrubenú p. Begáňovi v roku 2015. Jedná sa o obyvateľa z Lehôtky,
ktorý spôsobil obci škodu. Je to občan odkázaný na sociálnu pomoc štátu.
OZ schvaľuje odpis pohľadávok – daňových vo výške 565,43 € a nedaňových vo výške 703,74
€.
Hlasovanie: 7 za, neprítomný Ing. Neupauer
6. Interpelácie poslancov
V rámci interpelácie vystúpil poslanec Mgr. Kokavec, ktorý informoval prítomných
o výsledkoch inventarizácie majetku, pohľadávok, záväzkov podľa stavu k 31.12.2015.
Inventarizačná komisia žiadne rozdiely nezistila.
7. Informácie starostu obce o činnosti
Starosta obce informoval o vzdaní sa poslaneckého mandátu Mgr. Udvardyho a Mgr. Priadku
a o potrebe ich nahradenia. Za predsedu komisie verejného poriadku navrhol p. Linharta.
OZ schvaľuje p.Linharta za predsedu komisie verejného poriadku.
Hlasovanie. 6 za, zdržal sa Linhart, neprítomný Ing.Neupauer
Do nasledujúceho zastupiteľstva, pokiaľ zloží sľub nový poslanec, za zastupujúceho predsedu
komisie obchodu, dopravy a cestovného ruchu navrhuje p. Linharta.
OZ schvaľuje za dočasného predsedu komisie obchodu, dopravy a cestovného ruchu p.
Linharta.

Hlasovanie: 6 za, zdržal sa Linhart, neprítomný Ing. Neupauer
Do komisie na ochranu verejného záujmu poslanci za člena zvoli Mgr. Švihlovú a za predsedu
Mgr. Pročka.
OZ volí za člena komisie verejného záujmu Mgr. Švihlovú.
Hlasovanie: 6 za, zdržala sa Mgr. Švihlová, neprítomný Ing. Neupauer
OZ za predsedu komisie verejného záujmu volí Mgr. Pročka.
Hlasovanie: 7 za, neprítomný Ing. Neupauer
Ďalej starosta informoval poslancov, že cez úrad práce sa na obecnom úrade zamestnala od
01.03.2016 Katarína Karmanová, ktorá sa bude venovať webovej stránke obce. Je
zabezpečené pre ňu aj školenie.
Starosta sa pýtal predsedu ekonomickej komisie, či je potrebné nahradiť Mgr. Udvardyho.
Poslanec JUDr. Pŕibyl reagoval, že nie. Ekonomická komisia má dostatok členov.
3x do roka vychádzajú Haličské zvesti. Starosta oslovil Daniela Linharta, či by technicky vedel
zabezpečiť úpravu, formát a zalamovanie. On sa návrhom súhlasil. Poslanec Mgr. Pročko mal
výhrady voči forme a článkom v Hal. zvestiach, stále je to to isté, nič sa nezmenilo a z toho
dôvodu sa vzdal členstva v redakčnej rade. Po odstúpení Mgr. Udvardyho by chcel opäť
v redakčnej rade pracovať. Poslanec JUDr. Přibyl navrhol Mgr. Pročka za člena redakčnej
rady.
OZ volí Mgr. Pročka za člena redakčnej rady.
Hlasovanie: 6 za, Mgr. Pročko sa zdržal, Ing. Neupauer neprítomný
Poslanec Mgr. Pročko mal výhrady, aby v Haličských zvestiach boli citované uznesenia,
nakoľko sú zverejnené na internetovej stránke. Poslanec Mgr. Kokavec bol za to, aby tieto
informácie v novinách zverejňované boli, nakoľko nie všetci obyvatelia obce navštevujú
internetovú stránku obce.
Poslanec Linahrt povedal, že tiež chce pracovať v redakčnej rade, jeho syn bol požiadaný
pracovníčkou obecného úradu, ale ak niekomu vadí, že to robí, on sa toho vzdá.
OZ volí Daniela Linharta za člena redakčnej rady.
Hlasovanie: 6 za, 1 sa zdržal(Linhart), 1 neprítomný (Ing.Neupauer)
Vzhľadom k tomu, že občan Hochholczer sa ponáhľal a nemohol ostať do konca OZ, požiadal
o slovo a informoval o havarijnom stave strechy na budove TJ. Starosta povedal, že materiál
je už nakúpený, čaká sa na zlepšenie počasia, aby sa to mohlo opraviť.
Starosta ďalej navrhol Mgr. Svoradovú Evu za členku školskej rady, nakoľko Mgr. Udvardy sa
vzdal aj členstva v školskej rade.
OZ volí za člena skolskej rady za obec Mgr. Svoradovú.
Hlasovanie: 7 za, neprítomný Ing. Neupauer
Ďalej starosta navrhol, aby sa rozšíril počet poslancov, ktorí môžu vykonávať obrady. Na
doplnenie počtu navrhol p. Linharta, Mgr. Pročko navrhol Mgr. Gálovú.
OZ schvaľuje poslancov Mgr. Gálovú a p. Linharta na vykonávanie obradov.
Hlasovanie: za Mgr. Gálovú 6 za, zdržala sa Mgr. Gálová, neprítomný Ing. Neupauer
za p. Linharta 6 za, zdržal sa Linhart, neprítomný Ing. Neupauer

V ďalšom starosta informoval, že členstva v komisii obchodu, dopravy a cestovného ruchu sa
členstva vzdala p. Kocúrová, urobili sa monitorovacie správy za námestie a školu, revízie
kotlov a komínov, bol zrealizovaný bezplatný prevod pozemkov od SPF, na budovu starej
školy je vyhlásená dražba. Obec zo ZMOS dostala poďakovanie za organizačné a technické
zvládnutie parlamentných volieb.
Firma Video-Nopritn ponúka spracovanie videa na prezentáciu obce za 600,00 €. OZ to
nedoporučuje, poslanec Mgr. Pročko v spolupráci s p. Beňovským to chcú urobiť sami.
Poslanec Mgr. Kokavec povedal, že na obci je asi 20 minútová kazeta, ktorú spracovala
Slovenská televízia. Je potrebné zistiť, či sa to dá digitalizovať a požiadať STV o udelenie práv
na používanie. Poslanec Mgr. Pročko prisľúbil, že to zistí.
Občan Ing. Hikker reagoval, že máme Apoteózu (nástenné maľby uhorských kráľov), ktoré by
bolo vhodné dať do videa o obci.
Ďalej starosta informoval, že prišlo vyúčtovanie za elektrickú energiu za rok 2015. Na
verejnom osvetlení máme nedoplatok vo výške cca 4500,00 €. Zdôvodnil to nárastom
svetelných bodov (takmer dvojnásobok) oproti predchádzajúcim rokom. Občan Lang sa
dotazoval na letkové osvetlenie – to nebolo ešte v projekte. Občan Turek reagoval, že by
bolo vhodné robiť reguláciu času osvetlenia obce.
Ďalej starosta informoval, že sme podali žiadosť o finančný príspevok na rekonštrukciu
kultúrneho domu, žiaľ neboli sme úspešní. Strecha na budove kultúrneho domu je
v havarijnom stave, je potrebné to v dohľadnom čase riešiť. Občan Turek navrhuje, aby
stavebná komisia spolu s ekonomickou hľadali riešenie na rekonštrukciu kultúrneho domu.
Poslanec Mgr. Pročko povedal, že na obnovu Jančovej bytu nie sú potrebné vysoké náklady,
strop nie je zhnitý, je to suché, stačí to len zaizolovať.
Poslanec Linhart mal pripomienku, aby sa určili priority – či riešiť telocvičňu alebo kultúrny
dom.
Ďalej starosta povedal, že harmonogram zasadnutí OZ bude naďalej tak ako doteraz – každý
druhý piatok v nepárnom mesiaci.
8. Podnety občanov
Ako prvý vystúpil Ing. Hikker, ktorý povedal, že 21.4.2016 bude v dopoludňajších hodinách v
základnej škole a v popoludňajších hodinách v kultúrnom dome beseda s pani Janičkárovou,
ktorá je tlmočníčka, predkladateľka a venuje sa histórii. Termín besedy s p. Kvietikom je stále
otvorený, všetko bude záležať od zdravotného stavu p. Kvietika. Predpoklad je v mesiacoch
apríl až jún.
Občan Turek sa dotazoval na materské centrum, či je zriadenie v súlade so zákonom.
Poslankyňa Beňovská odpovedala, že áno. Dve miestnosti využívajú mamičky s deťmi, jedna
miestnosť je pripravená na prípadne prenocovanie turistov v letnej sezóne, zatiaľ tam chodia
ženy cvičiť jogu. Ďalej sa dotazoval, či písomné vzdanie sa odstupujúcich poslancov bude
zverejnené aj v Haličských zvestiach – áno. Požiadal starostu, aby boli občania upozornení, že
na obecných pozemkoch by sa stromy sadiť nemali.
Občan Lang sa dotazoval, čo všetko je naše katastrálne územie a komu patria járky popri
ceste smerom na Tomášovce. Je tam neporiadok, smeti. Starosta skonštatoval, že to patrí
Slovenskej správe ciest a dohodne s nimi termín vyčistenia járkov.
Poslanec Pročko reagoval, že on so žiakmi so školy každoročne odvezie 3-4 vlečky
pozbieraných smetí a vyzval starostu, aby do Haličských zvestí pripravil článok, v ktorom
vyzve občanov na poriadok.

Starosta reagoval, že kompostáreň je otvorená, v dohľadnom čase obec zakúpi štiepkovač
a v obecnom rozhlase sa budú vyhlasovať zbery biologického odpadu.
Poslankyňa Beňovská sa dotazovala na cyklotrasu – projektová dokumentácia je hotová, so
samotnou realizáciou by sa malo začať v priebehu budúceho roka.
Starosta vyzval poslancov, aby Mgr. Priadkom pripravené VZN o ukladaní dreva na verejných
priestranstvách naštudovali a pripravili na rokovanie na najbližšie zastupiteľstvo. Poslanec
Mgr. Pročko povedal, že stavebná komisia v spolupráci s komisiou životného prostredia si to
vezme na starosť.
Ďalej Mgr. Pročko vyzval poslancov, aby sme našli princíp, ako získavať granty. Poslanec Mgr.
Kokavec reagoval, že treba písať projekty a zasielať na príslušné ministerstvo. Doteraz to
robil Mgr. Udvardy, čo poslanec Mgr. Pročko spochybnil.
Ďalej poslanec Mgr. Pročko vyzval starostu, aby obec požiadala vládu SR o udelenie výsady
mestečka pre obec Halič, ktorá jej bola udelená ešte v roku 1763. Po pripomienkach
viacerých poslancov a dotazoch, čo by to obci prinieslo a aké výhody by s tým boli spojené,
sa poslanci zhodli, že si to premyslia a k tejto téme sa vrátia v nasledujúcom období.
Občan Lang mal dotaz, prečo sa Mgr. Udvardy a Mgr. Priadka vzdali poslaneckých mandátov
a aby sa ich písomné vyjadrenie dalo na internetovú stránku obce.
Poslanec Mgr. Pročko vyzval obec na prípravu ľadového ihriska.
Starosta poďakoval prítomným poslancom za účasť a ukončil rokovanie obecného zastupiteľstva.

V Haliči, 11.03.2016
Zapísala: Ing. Hujová Edita
Overil: Mgr. Gálová Katarína
Beňovská Miroslava

Juraj Machava
starosta obce

