Zápisnica
z 4. riadneho zasadnutia OZ v Haliči, konaného dňa 13.7.2017

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení: Mgr. Katarína Gálová, Mgr. Jozef Pročko, Mgr. Miroslava Švihlová
Ing. Ján Neupauer PhD.

Program:

1. Kontrola plnenia uznesení
2. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu za 1. polrok 2017 obce Halič a Základnej školy
s materskou školou Halič
3. Úprava rozpočtu k 1.7.2017
4. Informácie z komisií OZ
5. Interpelácia poslancov
6. Informácie starostu obce o činnosti
7. Podnety občanov
8. Rôzne

Zástupca starostu privítal poslancov a ostatných prítomných občanov a oboznámil ich s programom.
Uznesenie č. 31/2017 zo dňa 13.07.2017
Obecné zastupiteľstvo v Haliči
A/ - berie na vedomie –
, že zástupca starostu určil za zapisovateľku zo zasadnutia OZ Renatu Padúchovú, pracovníčku obce
B/ - schvaľuje program rokovania Obecného zastupiteľstva v Haliči
Hlasovanie poslancov: 5 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 4 a viac
za: 5 (Jaroslav Linhart, JUDr. Daniel Přibyl, Miroslava Beňovská, Mgr. Igor Kokavec, Peter Žigo)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené.

2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice:
Zástupca starostu predložil návrh, aby členom návrhovej komisie bol Mgr. Igor Kokavec. Za
overovateľov zápisnice určil Miroslavu Beňovskú a JUDr. Daniela Přibyla - poslancov OZ.

Uznesenie č. 32/2017 zo dňa 13.07.2017
Obecné zastupiteľstvo v Haliči
A/ - berie na vedomie - že zástupca starostu určil za overovateľov zápisnice Miroslavu Beňovskú
a JUDr. Daniela Přibyla - poslancov OZ
B/ schvaľuje:

1. Člena návrhovej komisie Mgr. Igora Kokavca
Hlasovanie poslancov: 5 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 4 a viac
za: 5 (Jaroslav Linhart, JUDr. Daniel Přibyl, Miroslava Beňovská, Mgr. Igor Kokavec, Peter Žigo)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené.

1. Kontrolu uznesení vykonal zástupca starostu obce.
A/
Dopracovanie VZN č. 1/2017 ohľadne miestneho cintorína obce Halič, tak aby vyhovovalo
právnym normám. JUDr. D. Přibyl po dohode s p. starostom dopracuje VZN do ďalšieho
zastupiteľstva.
B/
Starosta obce vyzval majiteľku cukrárne Flamengo D.Hajrulovú, aby oddelila stoly od ulice
reťazou, resp. kvetináčmi. Stoly sú oddelené kvetináčmi a za prenájom bol vyrubený
poplatok podľa platného VZN.
2. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu za 1. polrok 2017 obce Halič a Základnej škole s materskou
školou Halič
Predseda ekonomickej komisie JUDr. D.Přibyl informoval o plnení rozpočtu obce za 1. polrok
2017.
Rozpočtované príjmy vo výške 1 226 241 € boli dosiahnuté vo výške 728 836,40 €, z toho
bežné príjmy boli 636 373,14 €, kapitálové príjmy 75 300 a príjmové finančné operácie
17 163,26 €.
Rozpočtované výdavky vo výške 540 071 € boli plnené na 168 860,63 €.

Ekonomická komisia doporučuje zobrať na vedomie plnenie rozpočtu za I. polrok 2017
Poslanec Žigo sa pýtal, že čo sa v obci urobilo, lebo nakoľko nemá mailovú schránku, nedostal
podklady.
Výdavková časť bola navýšená o náklady spojené s výstavbou altánku pri zdravotnom
stredisku.
/plnenie príjmov a výdavkov k 6/2017 obce Halič a vyhodnotenie čerpania rozpočtu za 1.
polrok 2017 za Základnú školu s materskou školou Halič je prílohou zápisnice/
3. Úprava rozpočtu k 1.7.2017
Predseda ekonomickej komisie JUDr. D. Přibyl informoval, že podklady dostali všetci poslanci
do elektronických schránok. /príloha zápisnice/
Najväčšie položky: dokončenie altánku pri zdravotnom stredisku : +3300 €
V školskej kuchyni je potrebné vybudovanie vzduchotechniky, z toho dôvodu bol rozpočet
navýšený o 5500 €.
Rozpočtované príjmy : 1 226 241 €, upravené: 1 258 709, 57 €

Rozpočtované výdavky: /bez ZŠ/ 540 071 €, upravené: 575 686,37 €
Uznesenie č. 33/2017
Obecné zastupiteľstvo v Haliči schvaľuje:
Úpravu rozpočtu od 1.7.2017 Obce Halič nasledovne:
Príjmy vo výške 1 258 709,57 €
Výdavky vo výške 575 686,37 €
Navýšenie originálnych kompetencií pre ZŠ s MŠ Halič vo výške 5 500,00 € je účelovo viazané
pre školskú jedáleň na zabezpečenie vzduchotechniky.
Hlasovanie poslancov: 5 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 4 a viac
za: 5 (Jaroslav Linhart, JUDr. Daniel Přibyl, Miroslava Beňovská, Mgr. Igor Kokavec, Peter Žigo)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené.
4. Informácie z komisií OZ
Sociálna komisia- nezasadala
Komisia obchodu, dopravy a cestovného ruchu- nezasadala
Komisia verejného poriadku- nezasadala
Športová komisia:
Zasadala 21.5.2017
- počas Haličských slávností sa organizuje v nedeľu doobedu turnaj v malom futbale, doposiaľ
je však prihlásených málo mužstiev do turnaja.
Letného turistického tábora detí v Palcmanskej Maši /Slovenský raj/ sa zúčastnilo 37 detí +
doprovod dospelých. 10.-14.7.2017
T. Hochholczer informoval na komisii o súčasnom dianí v haličskom futbale: do súťaží sú
prihlásené tri kategórie- mužstvo žiakov, dorastu a mužov. Požaduje navýšenie dotácie pre TJ
a poskytnutie obecného autobusu zadarmo pre všetky kategórie. Situácia vo futbale je
neúnosná, chce sa vzdať funkcie, nik nechodí ani na hráčske schôdze. Mužstvo mužov
vypadlo do nižšej skupiny.
Futbalový turnaj – Memoriál J. Molnára sa nebude konať tohto roku z dôvodu nedostatku
financií.
28.8.2017 – je snaha zorganizovať Beh vďaky pred zapálením vatry SNP
Futbalový Tango kemp pre malých futbalistov práve prebieha.
Predseda EK JUDr. D. Přibyl podal návrh pre poslancov, aby hlavná kontrolórka preverila
účelové vynakladanie dotácie obce do TJ Slovan Halič.
Mgr. Čičmanec informoval že má informáciu o schválení projektu na zavlažovanie ihriska.

Uznesenie č. 34/2017
Obecné zastupiteľstvo v Haliči žiada starostu obce:
aby vyžiadal stanovy Občianskeho združenia TJ Slovan Halič a zápisnicu zo zasadnutia výboru
TJ, ktorá volí štatutárny orgán TJ a vyžiadať na kontrolu vyúčtovanie dotácie za I. polrok 2017
Hlasovanie poslancov: 5 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 4 a viac
za: 5 (Jaroslav Linhart, JUDr. Daniel Přibyl, Miroslava Beňovská, Mgr. Igor Kokavec, Peter Žigo)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené.
Kultúrna komisia:
Zasadala 26.4.2017, odvtedy sa uskutočnili nasledovné akcie:
13.5.2017 - Deň matiek vo veľkej sále kultúrneho domu, program: deti zo ZŠ a MŠ
31.5.2017 – Váľanie mája na Podzámockom námestí s Haličanom
2.6.2017 Beseda o Nepále s fotografom a cestovateľom Ing. Ľ.Činčurom – doobedu v škole
a poobede v kultúrnom dome s ukážkami fotografií
3.6.2017- Deň detí na námestí a v parčíku za podpory sponzorov, s divadielkom detí zo ZUŠ
elokované pracovisko Halič.
8.6.2017 – umiestnenie pamätnej tabule obetiam holokaustu na budovu synagógy v Haliči
28.6.2017 – ocenenie najlepších žiakov ZŠ Halič a učiteľa šk. roku 2016/2017
12. a 13.8.2017 sa uskutočnia Haličské slávnosti, poslanci boli oboznámení s programom,
ktorý je tiež prílohou zápisnice. Je potrebné osloviť sponzorov za ceny do jarmočnej tomboly.
21.8.2017 si pripomenieme 10. výročie úmrtia Hany Ponickej pietnym aktom pri jej hrobe na
miestnom cintoríne o 16.00 hod.
28.8.2017 – vatra SNP, kladenie kytíc pri hroboch padlých v II. svetovej vojne v lesíku a na
cintoríne, zapálenie vatry na ihrisku pri škole spojené opäť so súťažami pre deti
Ekonomická komisia:
Zasadala 10.7.2017
Komisia prejednávala žiadosť Petra Berkyho, ktorý žiada odkúpenie pozemku / parc. č.
852/10 o výmere 23 m2 pod garáž. Komisia odporúča predaj priamym predajom za 18€/m2.
Uznesenie č. 35/2017
Obecné zastupiteľstvo v Haliči schvaľuje predaj pozemku pod garáž, druh zastavané plochy a
nádvoria parcely č 852/10 o výmere 23 m2 pre Petra Berkyho nar. 30.5.1977 s manželkou
Blankou nar. 13.9.1979, bytom: Halič, Úzka 327/11, za 18€/m2 do bezpodielového vlastníctva
manželov.
Hlasovanie poslancov: 5 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 4 a viac
za: 5 (Jaroslav Linhart, JUDr. Daniel Přibyl, Miroslava Beňovská, Mgr. Igor Kokavec, Peter Žigo)

proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené.
Ekonomická komisia ďalej posudzovala žiadosť Martina Banaša – na odkúpenie ornej pôdy
o výmere 1036 m2 č. parc. 498/1 a č. parcely 498/3 o výmere 862 m2 v lokalite Horné pole.
Nakoľko obec má v tejto lokalite snahu vykupovať pozemky za účelom výstavby nájomných
bytov a nie predávať pozemky, komisia neodporúča predaj uvedených pozemkov.
Uznesenie č. 36/2017
Obecné zastupiteľstvo v Haliči nesúhlasí s predajom pozemkov pod parcelnými číslami 498/1
o výmere 1036 m2 a 498/3 o výmere 862 m2 pre p. Martina Banaša bytom Halič, Sadová
450/5.
Hlasovanie poslancov: 5 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 4 a viac
za: 5 (Jaroslav Linhart, JUDr. Daniel Přibyl, Miroslava Beňovská, Mgr. Igor Kokavec, Peter Žigo)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené.
Ekonomická komisia ďalej prejednávala žiadosť p. Vladimíra Tryznu ohľadne prenájmu obecného
pozemku o rozmeroch 2x5 m na parcele č 851/1 . Pán Tryzna bol prítomný na zasadnutí obecného
zastupiteľstva a vysvetlil poslancom, že má veľmi malý pozemok, preto si chce prenajať obecný
pozemok za účelom dočasného uloženia palivového dreva. Ekonomická komisia doporučuje
prenájom pozemku p. Tryznovi.
Uznesenie č. 37/2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prenájom obecného pozemku pre p. Vladimíra Tryznu, Hrnčiarska
91/7, Halič, o rozmeroch 2x5 m na parcele č. 851/1 podľa platného VZN na dobu neurčitú
s výpovednou dobou 3 mesiace s tým, že uložené drevo nebude prekážať.
Hlasovanie poslancov: 5 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 4 a viac
za: 5 (Jaroslav Linhart, JUDr. Daniel Přibyl, Miroslava Beňovská, Mgr. Igor Kokavec, Peter Žigo)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené.
Predseda ekonomickej komisie informoval o posudku statiky monumentu v areáli školy, stavba je
stabilná. Posudok vypracoval Ing. Peter Paška za odplatu 400 €.
Požiadavku zakúpenia prenosného pódia pre kultúrne akcie obce ekonomická komisia nedoporučuje.
Poslanec Mgr. Kokavec sa vyjadril v tom zmysle, že sa pokúsi nájsť ponuky za nižšie ceny, poprípade
sa pódium vystavia svojpomocne.
Ďalej JUDr. Přibyl vyzval prítomných, aby svoje požiadavky pre dotácie roku 2018 predkladali do
polovice septembra 2017. Pripomenul potrebu rekonštrukcie miestneho rozhlasu a úpravu plochy na
cintoríne, kde sa čerpá voda.

5. Interpelácie poslancov

Poslanec JUDr. Přibyl sa pýta, či v obci funguje dobrovoľný hasičský zbor, lebo zákon o požiarnej
ochrane nám túto povinnosť ukladá. Poslanec Žigo odpovedal, že nefunguje, lebo on pred 2. rokmi
odovzdal starostovi kľúče a zložil funkciu.
Poslanec Mgr. Kokavec sa dotazoval, že ako je to s prenájmom školského bytu, keďže je záujem
o prenájom a doručilo sa viacero žiadostí. Mgr. Čičmanec odpovedal, že školský byt by mal byť
k dispozícii zamestnancovi školy, učiteľovi, poprípade asistentovi. Ďalej informoval o prebiehajúcej
rekonštrukcii strechy telocvične. V átriu sú staré stromy, ktoré sa opierajú o budovu a v prípade vetra
sú nebezpečné, bolo by vhodné ich vypíliť a dosadiť nové.
6. Informácie starostu obce o činnosti
Zástupca starostu p. Jaroslav Linhart informoval, že na základe školenia starostu obce a p. Pavla
Nátona- prevádzkovanie pohrebiska v praxi – bolo požiadané o cenovú ponuku spoločnosti Topset
a Mapa Slovakia digitál, ktorá sa týka pasportizácie cintorína vrátane programu WinCITY. Výhodnejšiu
ponuku poskytla spoločnosť Topset vo výške 3.218.- €.
Dňa 17.5.2017 bola telocvičňa ZŠ s MŠ Halič odovzdaná firme Svoma Lučenec ako stavenisko.
Rekonštrukčné práce začali od začiatku prázdnin tj. 3.7.2017, stavba podľa zmluvy má byť
zrealizovaná do konca augusta 2017.
Na základe dohody so spoločnosťou IMET, a.s. / v kauze golfové ihrisko/ bol prizvaný znalec z odboru
lesného inžinierstva Ing. Vrbiniak, aby vypracoval znalecký posudok k lesnému fondu, ktorý sa
nachádza na pozemkoch obce Halič. Ďalej sa pracuje na obstaraní znalca z odboru stavebníctva, ktorý
sa má vyjadriť k ornej pôde, ktorá je územným plánom obce určená na šport a rekreáciu.
Došlo k realizácii opravy výjazdu na pole z cesta I/75, kde sa na financovaní 1330.- € spolupodieľali
Obec Halič, Agrotom Tomášovce a Agrofarma Ďurčík.
Spoločnosťou Mramor – Garaj bol vykonaný postrek gaštanov v obci, v miestnom cintoríne postrek
krušpánu a bola vykonaná zo zákona povinná deratizácia hlodavcov.
Zástupca starostu obce s manželkou a Ing. Ján Hikker, člen kultúrnej komisie, sa zúčastnili Dní obce
Nižná Kamenica. Zároveň pozvali zastupiteľstvo družobnej obce na naše Haličské slávnosti 2017.
Školskou radou bol zvolený a zriaďovateľom Obcou Halič bol vymenovaný od 1.9.2017 nový riaditeľ
ZŠ s MŠ Halič Mgr. Radoslav Čičmanec.
28.6.2017 boli ocenení najlepší žiaci ZŠ a pedagóg školského roku 2016/2017 p. Mgr. Miloš Jezný.
Aktuálne prebiehajú práce na výstavbe altánku s pecou v areáli miestneho zdravotného strediska.

Zo dňa 2.7.2017 do rána 3.7.2017 boli vandalmi na Podzámockom námestí poškodené smetné
nádoby. Udalosť bola oznámená na políciu, do poisťovne. Polícii bol poskytnutý popis osôb, ktoré sa
v nočných hodinách pohybovali po obci.
Pre Materské centrum bude vyhotovený požiarno-bezpečnostný posudok, ktorý vypracuje pani
Machavová do konca júla
7. Podnety občanov

Pani Marková predniesla sťažnosť, že na Ulici Hviezdoslavovej nie je pokrytie signálom O2.
Zástupca starostu odpovedal, že bola požiadavka zo strany O2 vystavať na budove CBA 18
metrový vykrývač, ktorý zo zdravotného a estetického hľadiska obecné zastupiteľstvo
neodsúhlasilo.
O2 bol vyzvaný listom, aby ponúklo náhradné riešenie. Do dnešného dňa odpoveď neprišla.
Ďalej pani Marková podala žiadosť o úpravu jarku na Hviezdoslavovej ulici, lebo neodteká
voda a je tam smrad. Žiadosť bola posunutá do stavebnej komisie. Poslanec Žigo podotkol, že
v jarku je malý spád a treba do neho vložiť umelé rúry.
JUDr. Přibyl poznamenal, že počas Haličských slávností je potrebné od predajcov inkasovať poplatok
za použitie elektrickej energie. Remeselný jarmok je od poplatkov oslobodený. Doporučuje vybrať od
predajcov napojených na elektrickú energiu poplatok 5 €.
Uznesenie č. 38/2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje počas Haličských slávností poplatok pre predajcu napojeného na
elektrickú energiu vo výške 5 €.
Hlasovanie poslancov: 5 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 4 a viac
za: 5 (Jaroslav Linhart, JUDr. Daniel Přibyl, Miroslava Beňovská, Mgr. Igor Kokavec, Peter Žigo)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené.
Ing. J. Hikker pripomenul že 21.8.2017 sa uskutoční na miestnom cintoríne o 16,00 hod pietny akt
k 10 výročiu úmrtia Hany Ponickej.
8. Rôzne
Zástupca starostu p. Jaroslav Linhart vyzval poslancov, aby sa spolupodieľali na usporiadaní
Haličských slávností.
Mgr. Dušan Šimov sa poďakoval poslancom obecného zastupiteľstva za spoluprácu a pomoc škole
počas rokov, kým trvalo funkčné obdobie riaditeľa ZŠ s MŠ Halič.
Zástupca starostu p. J. Linhart sa poďakoval Mgr. D. Šimovovi za dlhoročnú spoluprácu a poprial mu
veľa úspechov v ďalšom živote.

Hlavná kontrolórka obce Halič Ing. Gabriela Fábiánová poďakovala prítomným poslancom za
prejavenú dôveru pri voľbe hlavného kontrolóra obce. Informovala o pláne kontrolnej činnosti,
o štýle a spôsobe jej práce, o spôsobe opravy chýb počas kontrolovaného obdobia. Kontrolovať
začala podľa náročností vecí, skontrolovala evidenciu majetku a odpisovanie budov, príjmy a výdavky
v hotovosti. Informovala prítomných o tom, že pri 10% úväzku bude prítomná na každom 10.
zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Halič. Úrad má veľmi veľa dokladov na kontrolovanie a 10%
úväzok pre hlavného kontrolóra je pre obce do 300 obyvateľov.
JUDr. Přibyl podotkol, že je potrebné kontrolovať účelovosť použitia obecných dotácií.
Správa o kontrole hlavnej kontrolórky je prílohou zápisnice, odôvodnila svoj plán, ktorý nebol
schválený, odôvodnila postupnosť svojich krokov pri vykonávaní svojej činnosti.
Poslankyňa Beňovská sa dotazovala na možnosť zriadenia bankomatu. Ing. Hujová jej odpovedala, že
banka už v minulosti robila prieskum o zriadenie bankomatu, pre nákladovosť by zriadenie bolo pre
banku stratové.
Zástupca starostu poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie obecného zastupiteľstva.
V Haliči, 13.7.2017
Zapísala: R. Padúchová
Overil: JUDr. Daniel Přibyl
Miroslava Beňovská
Jaroslav Linhart
zástupca starostu obce

