Zápisnica
zo 6. riadneho zasadnutia OZ v Haliči, konaného dňa 23.11.2017
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 6 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. Zároveň požiadal o presunutie bodu 7 – Podnety občanov za
kontrolou plnenia uznesení. Poslanci program zasadnutia OZ jednohlasne schválili.
Rokovanie sa ďalej riadilo nasledovným programom:
1. Otvorenie a schválenie programu
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Podnety občanov
4. Návrh rozpočtu Obce Halič na roky 2018 - 2020
5. VZN č. 2/2017, ktorým sa ruší VZN Obce Halič č. 4/2016 o určení miestneho poplatku za
rozvoj
6. Informácie z komisií OZ
7. Informácie starostu obce o činnosti
8. Rôzne
Uznesenie č. 50/2017 zo dňa 23.11.2017
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: 6 prítomných poslancov z 9-tich
Všetci prítomní poslanci hlasovali za schválenie programu, neprítomní Mgr. Pročko, Ing.
Neupauer, Žigo
Uznesenie bolo schválené.
2/Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
Starosta predložil návrh, aby členom návrhovej komisie bol Mgr. Kokavec. Za overovateľov
zápisnice určil JUDr. Přibyla a Mgr. Švihlovú. Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta
dal hlasovať za návrh uznesenia.
Uznesenie č. 51/2017 zo dňa 23.11.2017
Obecné zastupiteľstvo v Haliči
A/berie na vedomie - starosta určil za overovateľov zápisnice JUDr. Přibyla a Mgr. Švihlovú
B/schvaľuje
1. Člena návrhovej komisie Mgr. Kokavca.
Hlasovanie: 6 za, neprítomní Mgr. Pročko, Ing. Neupauer, Žigo
Uznesenie bolo schválené.

3/ Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí OZ
Správu predložil starosta obce. Dňa 17.10.2017 na základe požiadavky poslancov zvolal
jednanie so zástupcami TJ Slovan Halič, ktorého sa zúčastnil len starosta, zástupca starostu
a p.Hochholczer. Poslanci – Beňovská, Mgr. Gálová, Mgr. Švihlová, Mgr. Kokavec, Mgr.
Pročko a Žigo sa ospravedlnili, poslanci JUDr. Přibyl a Ing. Neupauer na pozvánku
nereagovali. Boli predložené Stanovy TJ a bolo skonštatované, že začiatkom roku 2018 bude
valné zhromaždenie, bude sa voliť nový výbor a určí sa, ako ďalej s futbalom.
Ďalšia úloha bolo zistenie podmienok ohľadom poistenia hrobov v cintoríne. Úloha bola
splnená, do návrhu rozpočtu na rok 2018 je už zahrnuté aj poistenie hrobov v cintoríne.
Úloha - Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce o zabezpečenie vybudovania prechodu pre
chodcov na Ul.mieru pred L-café a umiestnením dvoch retardérov pred prechodom pre
chodcov – sa zabezpečuje. Bolo zvolané jednanie so všetkými zúčastnenými stranami, je
spracovaný projekt a t.č. sa čaká na stanovisko Okresnej správy ciest.
Poslankyňa Mgr. Švihlová mala dotaz, či sa nemôže urobiť retardér pri škole – realizácia je
naplánovaná na jar 2018.
4/ Podnety občanov – Občan Ing. Hikker informoval poslancov, že v ZšsMŠ sa konal Štoplík,
mal dotaz, prečo nie je na informačnej tabuli vyčlenený priestor pre Maticu slovenskú –
starosta povedal, že je potrebné dodať materiály, ktoré sa tam dajú.
P.Hochholczer za TJ Slovan Halič predložil žiadosť o bezplatný prenájom malej sály za
účelom zhodnotenia sezóny žiakov, informoval o škodovej udalosti na multifunkčnom
ihrisku, ktorú sme si uplatnili v poisťovni v dôsledku zlého počasia, ďalej informoval
o automatickom zavlažovaní. Všetko je pripravené, pre nevhodné počasie sa s prácami začne
na jar 2018.
Uznesenie č. 52/2017 zo dňa 23.11.2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje bezplatný prenájom malej sály dňa 8.12.2017 od 16,00 do
22,00 hod. za účelom Mikulášskeho posedenia s ukončením a vyhodnotením jesennej sezóny
roku 2017 pre TJ Slovan Halič, mužstvo žiakov.
Hlasovanie: 6 za, neprítomní Mgr. Pročko, Ing. Neupauer, Žigo
Uznesenie bolo schválené.
5/ Návrh rozpočtu obce Halič na roky 2018 - 2020
Predseda ekonomickej komisie JUDr. Přibyl informoval poslancov, že na ekonomickej
komisii sa preberala požiadavka o dotácie z rozpočtu obce ako aj návrh investičných akcií pre
rok 2018. Všetky požiadavky boli zohľadnené, resp. krátené po dohode v ekonomickej
komisii. Poslanec Mgr. Kokavec sa dotazoval na chodník na Staničnej ulici, ktorého výstavba
sa stále odkladá. Ďalej sa dotazoval, ako sa uvažuje s realizáciou jeho návrhu – výstavba
športovej plochy na Družstevnej ulici. Reagoval JUDr. Přibyl, ktorý povedal, že všetky
žiadosti boli prerokované a odsúhlasené na ekonomickej komisii, skonštatoval, že komisia
dopravy nepracuje, nepoznáme jej zámery a priority. Ing. Hujová oznámila, že stanovisko HK
k návrhu rozpočtu po zohľadnení jej pripomienok zaslala všetkým poslancom, takže ho mali
k dispozícii pred rokovaním OZ. Mgr. Kokavec skonštatoval, že po prvý krát videl, ako má
stanovisko vyzerať, aké je a vyjadril spokojnosť k prácou HK. Do diskusie sa zapojil Mgr.
Pročko, aby sa dali peniaze na kultúru, nečakalo sa na dotácie z VUC-ky, čo sa podporí, ak
nie kultúra. Mgr. Gálová povedala, že v iných obciach dostanú na pohostenie šalát s rezňami,
len v Haliči nie, šetrí sa na deťoch, na kultúre. Mgr. Pročko povedal, že sa dali jasné pravidlá
pre voľbu HK, prečo sa uvažuje so zvýšením úväzku? Mgr. Pročko sa vyjadril, p. Nátonová
za 10% úväzok sa zúčastnila každého zastupiteľstva a podľa vyjadrenia terajšej kontrolórky
príde na každé 10 zastupiteľstvo, t.j. cca 1x za dva roky. Ing. Hujová skonštatovala, že

predchádzajúca kontrolórka žiadnu kontrolu nevykonávala. Mgr. Pročko uviedol, nech sa
zamestná zamestnanec, ktorý bude všetky veci robiť poriadne. Zástupca starostu povedal, že
pri všetkej úcte k p. Nátonovej, ona sedela na zasadaní OZ, odišla, ale nová HK chodí sem,
stretáva ju, robí si svoju prácu, nemá voči nej žiadne výhrady. Treba však aj dať prostriedky
pre kultúru. Starosta obce a Ing. Hujová sa vyjadrili, že činnosť HK pre obec je aj
poradenstvo, metodické usmerňovanie, upozorňovanie na chyby z predchádzajúceho obdobia.
JUDr. Přibyl povedal, že nik nedal návrh na zvýšenie úväzku HK, on so zvýšením úväzku
nesúhlasí, nakoľko by to bolo v rozpore s právnym predpisom, ktorý nechcel konkretizovať,
ale dal návrh na zníženie prostriedkov určených pre kontrolu, navýšenie prostriedkov
určených na kultúrnu činnosť v rozsahu zníženia a dotazoval sa ostatných prítomných
poslancov Mgr. Kokavca a Beňovskej o návrhy na navýšenie športovej, resp. sociálnej
činnosti. Títo sa vyjadrili, že na tieto oblasti postačujú rozpočtované prostriedky v návrhu
rozpočtu. Mgr. Pročko skonštatoval, že robiť kontrolu takýmto spôsobom ako sa to robí, je
dobrý biznis, boli dané predsa podmienky pre výkon kontroly a on kontrolórke neverí.
Do diskusie sa zapojil riaditeľ školy, ktorý skonštatoval, že aj škola navýšila rozpočet
v porovnaní s minulým rokom, ale začala sa postupná obnova priestorov, pozval všetkých
poslancov, aby sa prišli pozrieť. Uvažuje s vybudovaním dopravného ihriska, ale zrejme nie
na budúci rok, ale neskôr, v súčasnosti by potreboval poriešiť obnovu schodísk. V súčasnosti
sa realizuje ošetrenie stromového porastu v areáli školy, odstránilo sa kompostovisko
z priestorov školského areálu.
JUDr. Přibyl dal poslanecký návrh na zníženie fin. prostriedkov z kontrolnej činnosti
o 3 778,00 € a pridelenie kultúre 1 000,00 € a na správu budovy ZŠsMŠ 2 778,00 €.
Uznesenie č. 53/2017 zo dňa 23.11.2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu navrhovaného rozpočtu na rok 2018 nasledovne:
Kontrolná činnosť – 3500,00 €, kultúrna činnosť – 10 100,00 € a Správa budovy ZŠsMŠ –
2 778,00 €.
Hlasovanie: 6 za, zdržal sa Mgr. Kokavec, neprítomní Ing. Neupauer, Žigo.
Uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 54/2017 zo dňa 23.11.2017
Obecné zastupiteľstvo:
a/berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2018-2020
b/ berie na vedomie návrh rozpočtu na roky 2019 a 2020
c/ schvaľuje rozpočet Obce Halič na rok 2018 nasledovne:
Príjmy – 1 182 948 € v členení na 100/daňové príjmy – 608 625 €, 200/nedaňové príjmy –
44 990 €, 200/transfery – 519 400 €, 400/finančné príjmy – 9 933 €; Výdavky – 1 174 348 €
v členení na 600/bežné výdavky – 1 080 096 €, 700/kapitálové výdavky – 91 000 €,
800/splátky úverov – 3 252 €.
Hlasovanie: 7 za, neprítomní Ing. Neupauer, Žigo
Uznesenie bolo schválené.
6. VZN č. 2/2017, ktorým sa ruší VZN Obce Halič č. 4/2016 o určení miestneho poplatku za
rozvoj. Návrh predniesol starosta obce.
Uznesenie č. 55/2017 zo dňa 23.11.2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 2/2017, ktorým sa ruší VZN Obce Halič č. 4/2016
o určení miestneho poplatku za rozvoj s účinnosťou od 1.1.2018.
Hlasovanie: 6 za, neprítomní: Mgr. Švihlová, Ing. Neupauer, Žigo
Uznesenie bolo schválené.
7. Informácie z komisií:

a) ekonomická komisia sa okrem prípravy rozpočtu na roky 2018-2020 zaoberala žiadosťou
o prenájom parkovacieho miesta, ktorú presunula na riešenie dopravnej komisie. Starosta
navrhol, aby parkovacie miesta pred bytovkou na ul.Školskej riešil prednostne domový
dôverník so všetkými vlastníkmi bytov. Ďalej riešila žiadosť PaedDr. Paľagu o finančný
príspevok na realizáciu stolnotenisového turnaja v roku 2018. Nakoľko obec nemôže dať
príspevok fyzickej osobe, žiadosť nebola zahrnutá ani do rozpočtu obce a bolo mu navrhnuté
iné riešenie – realizácia cez TJ, príp. turistov.
b) kultúrna komisia zhodnotila uskutočnené akcie, informovala o nových akciách (Mikuláš,
beseda, vianočný koncert) a predsedkyňa Mgr. Gálová vyzvala poslancov, aby zabezpečili
rozlúčku so starým rokom, pretože to nie je úloha kultúrnej komisie.
c) stavebná komisia nezasadala, mali predloženú jednu žiadosť o úpravu plochy pred RD.
Nakoľko túto úpravu si zabezpečí žiadateľ, komisia ani OZ nepotrebuje sa k predmetnej
záležitosti vyjadrovať.
d) sociálna komisia – zaoberala sa prípravou rozpočtu na rok 2018 a stretnutím s jubilantami.
e) komisia verejného poriadku – riešila sťažnosť Stanislava Berkyho na suseda Jána Výbocha,
konkrétne na orech, z ktorého má neustále lístie na svojom dvore. P.Výboch priznal, že tento
rok opiľovanie orecha zanedbal, ale prisľúbil, že zjedná nápravu v najbližších dňoch. Na
komisiu boli predvolaní aj neplatiči KO – Oláhová Jana a Berky Július. Na výzvy nereagovali
a na komisiu sa nedostavili.
f) komisia dopravy – súhlasí s pridelením parkovacieho miesta pre p.Hrutkovú na 2 roky
s možnosťou ďalšieho predĺženia.
Uznesenie č. 56/2017 zo dňa 23.11.2017
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie z komisií: ekonomickej, kultúrnej,
stavebnej, sociálnej, verejného poriadku a z komisie dopravy.
8. Interpelácie poslancov.
Mgr. Pročko informoval o vypílenie gaštanov v Soľnom úrade, povedal, že by bolo dobré
nájsť miesto, kde by sa dali vysadiť jedlé gaštany, ktoré rýchlo rastú; ako poslanec má na
starosti všetky veci, nielen stavebné a z toho dôvodu apeluje na starostu, aby sa v obci
zamedzilo spaľovaniu listov. Bol u rodiny Guľášovej a Ďurišovej, pálili tam všetko možné, aj
zelené listy. Ďalej povedal, že 1.12.2017 budú vypúšťať lampióny šťastia, pýtal sa, prečo
Občianske združenie musí platiť poplatok za hlásenie v MR, keď organizácie ako turisti,
športovci poplatok neplatia. Zároveň požiadal starostu o prijatie uznesenia na spísanie petície
ohľadom p.Bystrianskeho (chce ho dať vyšetriť), nakoľko spôsobuje ľuďom z obce aj
z okolitých obcí nepríjemnosti. Ďalej povedal, že v internetovom hlasovaní bola Halič na 1.
mieste, bolo by dobré dať urobiť billboard a umiestniť ho pri vstupe do obce, treba
podporovať ľudí, ktorí robia, pridať peniaze veciam, ktoré fungujú. Starosta poznamenal, aby
sa k billboardu vyjadrili všetci poslanci. Poslanec JUDr. Přibyl poukázal na možnosť
renovovať a doplniť vstupné tabule na vstupe do obce. Starosta obce sa obráti na zhotoviteľov
a dá pripraviť cenovú ponuku. Občan Turek reagoval, že aj pred piatimi rokmi bola obec
pekná, a vtedy niektorým poslancom vadilo námestie, chodníky, osvetlenie, a teraz tí istí
poslanci tvrdia, že naša obec je najkrajšia, aj keď má pocit, že za posledné tri roky sa pre
krásu obce urobilo málo. Poslankyňa Mgr. Gálová povedala, že by sme mali byť hrdí a nie
vykrikovať si staré veci. Poslanec JUDr. Přibyl sa vyjadril, že starosta môže k petícii
(ohľadne p.Bystrianskeho) zaujať stanovisko v mene obce aj bez súhlasu OZ.
Mgr. Pročko sa vyjadril, že by bolo dobré raz mesačne pripraviť reláciu do miestneho
rozhlasu o tom, čo sa v obci robí a zároveň vyzývať ľudí, aby nepálili doma listy.
Poslankyňa Beňovská informovala, že umiestnenie materského centra v byte v budove
ZŠsMŠ nie je reálne, nakoľko vedenie školy by uprednostnilo záujem zamestnanca školy, ale
uvažuje sa s presunom hračiek do materskej školy, čo starosta odobril. Zároveň sa dotazovala

na možnosti separácie odpadu v cintoríne. Starosta obce odpovedal, že obec to niekoľkokrát
skúšala rozdelením VOK, ale občania to neakceptovali.
9. Informácie starostu obce – Od spoločnosti Imet, a.s. dostala obec finančný dar vo výške 6
tis. € určený na rozvoj obce. Požiadal poslancov, aby pripravili návrhy na jeho použitie. Od
22.11.2017 máme v obci tri osoby, ktoré potrebujú opatrovateľskú službu, dvom sa už
poskytuje, tretia nemá zatiaľ skompletizovanú dokumentáciu. Na budove požiarnej zbrojnice
zatekala strecha, obec nakúpila materiál a Kofemika to opravila. Ďalej starosta informoval, že
bol vo Veľkom Blhu, kde je umiestnená p.Rekšáková a vybavil sa jej nový OP s poznámkou
o zbavení svojprávnosti. 14.10.2017 sa zúčastnil so starostami obcí Rožňavskej diecézy
stretnutia s biskupom Rožňavskej diecézy, na ktorom preberali problémy obcí. Na
Ul.hviezdoslavovej je už naištalovaný kamerový systém, za čo v mene celej rodiny Švihlovej,
Žigovej a Chovancovej poďakovala Mgr. Švihlová.
Starosta ďalej informoval, že k 31.12.2017 je potrebné urobiť inventarizáciu. Za členov
inventarizačnej komisie navrhol p.Linharta, Mgr. Kokavca, Ing. Hujovú, p.Václavíkovú
a p.Veselovskú.
Uznesenie č. 57/2017 zo dňa 23.11.2017
OZ menuje inventarizačnú komisiu v zložení: predseda – Jaroslav Linhart, členovia: Mgr.
Kokavec, Ing. Hujová, Dana Václavíková, Mária Veselovská.
Hlasovanie: 7 za, neprítomní Ing. Neupauer, Žigo
Uznesenie bolo schválené.
Ďalej starosta predniesol žiadosť hokejového klubu HK Rekon Halič o bezplatný prenájom
malej sály v KD dňa 6.1.2018.
Uznesenie č. 58/2017 zo dňa 23.11.2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje bezplatný prenájom malej sály kultúrneho domu dňa
6.1.2018 pre HK Rekon Halič za účelom vyhodnotenia a občerstvenia pre účastníkom turnaja
„O pohár starostu obce Halič“.
Hlasovanie: 7 za, neprítomní: Ing. Neupauer, Žigo
Uznesenie bolo schválené.
Na záver Ing. Hujová informovala poslancov, že bol vykonaný audit za rok 2016, bola
predložená správa o kontrole plnenia príjmov a výdavkov k 30.9.2017, kontrola úplnosti
dodávateľských faktúr účtovnej jednoty Obec Halič. Obidve správy budú poslancom zaslané
e-mailom.
Zástupca starostu informoval, že 10.12.2017 je uzávierka Haličských zvestí, do tohto termínu
je potrebné predložiť všetky svoje príspevky.
Najbližšie zasadanie OZ sa po dohode prítomných poslancov bude konať 1.2.2018.
Keďže program rokovania OZ bol vyčerpaný, starosta poďakoval poslancom za účasť
a ukončil rokovanie.
V Haliči, 23.11.2017
Zapísala: Ing. Hujová
Overili: JUDr. Přibyl
Mgr. Švihlová
Juraj Machava
starosta obce

