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Zápisnica
zo zasadnutia OZ v Haliči konaného dňa 21.04.2022
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny, ktorá je Prílohou č. 1 tejto Zápisnice

Otvorenie a schválenie programu
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Halič (ďalej len OZ) otvoril a viedol Mgr.
Alexander Udvardy, starosta obce (ďalej len starosta), ktorý privítal všetkých prítomných.
Skonštatoval, že je prítomných 6 poslancov OZ a OZ je uznášaniaschopné. Za zapisovateľku
zo zasadnutia OZ určil Ing. Martinu Tomanovú, pracovníčku obce. Starosta uviedol, že
zasadnutie OZ bolo zvolané na základe zákona NR SR č. 369/1999 Zb. v znení neskorších
predpisov písomnou pozvánkou. Poslanci program zasadnutia OZ jednohlasne schválili.
Rokovanie sa ďalej riadilo nasledovným programom:
Kontrola plnenia uznesení.
Verejná obchodná súťaž č. 1/2022 na predaj pozemku vo vlastníctve obce
Zber kuchynského odpadu po 1.5.2022.
Anketa o podaní žiadosti o udelenie štatútu mesta.
Predloženie žiadosti o NFP v rámci 72. výzvy OP Kvalita životného prostredia pre
Triedený zber komunálnych odpadov – strojné vybavenie zberného dvora.
6. Informácie starostu o realizovaných a plánovaných aktivitách.
7. Interpelácia poslancov.
8. Informácie z komisií OZ.
9. Podnety občanov.
10. Rôzne.
1.
2.
3.
4.
5.

Uznesenie č. 387/2022 zo dňa 21.04.2022
Obecné zastupiteľstvo v Haliči:
A) berie na vedomie – starosta určil za zapisovateľku zo zasadnutia OZ Ing. Martinu
Tomanovú – pracovníčku obce,
B) schvaľuje program rokovania Obecného zastupiteľstva v Haliči
Hlasovanie poslancov: 6 poslancov za
3 neprítomní – Ing. Lukáč, Mgr. Paľaga, Mgr. Fajčík
Uznesenie bolo schválené.
Určenie overovateľov zápisnice:
Starosta za overovateľa zápisnice určil poslanca Ing. Hikkera. Do návrhovej komisie určil
poslanca Rehaneka.
Uznesenie č. 388/2022 zo dňa 21.04.2022
Obecné zastupiteľstvo v Haliči berie na vedomie - starosta za overovateľa zápisnice určil
poslanca Ing. Hikkera. Do návrhovej komisie určil poslanca Rehaneka.
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1. Kontrola plnenia uznesení.
Uznesením č. 374/2022 poslanci požiadali starostu obce, aby pripravil podmienky
verejnej obchodnej súťaže pre predaj pozemkov na Hornom poli za účelom zastavania
garážami. Uznesením č. 377/2022 bolo schválené predĺženie termínu na plnenie uznesenia č.
374/2022 do nasledujúceho rokovania obecného zastupiteľstva. Podmienky verejnej
obchodnej súťaže sú samostatným bodom rokovania.
Ďalšou úlohou bolo oslovenie Milana Peťka ohľadom odpadu pri dome, v ktorom
býva aj dome, ktorý prenajíma a ohľadom majetkového vysporiadania. Starosta kontaktoval
pána Peťka, ktorý prisľúbil zjednanie nápravy ohľadom odpadu. Čo sa týka majetkového
vysporiadania, pán Peťka prisľúbil poslať dokument, ktorý dokazuje doživotné užívacie právo
od obce. Do dňa konania zastupiteľstva dokument dodaný nebol.
Poslanec Rehanek namietol, že nič také neexistuje, muselo by to byť na liste
vlastníctva. So spomínaným dokumentom pán Peťko nikdy neargumentoval.
Ďalšou úlohou bolo pripraviť prieskum verejnej mienky za účelom zistenia záujmu
občanov o zmenu štatútu z dediny na mesto do ďalšieho zasadnutia OZ. Prieskum sa
uskutočnil formou Haličských zvestí formou anketového lístka a prostredníctvom systému
Munipolis. Tiež je to predmetom samostatného bodu rokovania.
Bola podpísaná zmluva z našej strany za bankomat a odoslaná spoločnosti Euronet,
z ich strany zatiaľ nebola vrátená.
Z-Box zatiaľ nebol zmluvne doriešený.
Uznesenie č. 389/2022 zo dňa 21.04.2022
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
2. Verejná obchodná súťaž č. 1/2022 na predaj pozemku vo vlastníctve obce
Jedná sa o pozemok na Hornom Poli o výmere 1 100m2, ktorý je určený na výstavbu
garáží alebo objektov drobnej výroby. Cena je stanovená na 25€/m2. V podmienkach verejnej
obchodnej súťaže je zahrnuté, že náklady na geometrický plán znáša kupujúci, ale
zabezpečuje ho obec.
Poslanec Kurčík navrhol zvýšiť cenu na 35€/m2.
Termín uzávierky verejnej obchodnej súťaže by bol stanovený na 31.05.2022.
Komisiu na vyhodnotenie ponúk bude tvoriť Obecná rada.
Uznesenie č. 390/2022 zo dňa 21.04.2022
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podmienky verejnej obchodnej súťaže č. 1/2022 a zároveň
schvaľuje komisiu na otvorenie ponúk, ktorú bude tvoriť Obecná rada.
Hlasovanie poslancov: 6 poslancov za
3 neprítomní – Ing. Lukáč, Mgr. Paľaga, Mgr. Fajčík
Uznesenie bolo schválené.
3. Zber kuchynského odpadu po 1.5.2022.
Občania mali možnosť zaplatiť poplatok 50€ v prípade, že majú o vývoz BRKO
záujem aj naďalej alebo podpísať čestné vyhlásenie, že doma kompostujú.
17.13 hod. – prišli poslanci Lukáč a Fajčík
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Vyhlásenie nám podpísalo približne 80% domácností, čiže nevieme vydokladovať ani to, že
ľudia doma kompostujú ani to, že sa BRKO naďalej vyváža. Starosta dojednal so zbernou
spoločnosťou, ktorá nám BRKO vyváža výhodnejšie podmienky, platili by sme paušálne len
za 18 vývozov namiesto 23 a plus to, čo by bolo navyše v prepočte na nádobu.
Starosta po dohode s Obecnou radou navrhol pokračovať vo vývoze BRKO a vrátiť
poplatok tým, ktorí zaplatili. Vykompenzujeme to dotáciou na odpadové hospodárstvo
z Environmentálneho fondu, ktorú získame za vysokú mieru triedenia odpadu nad 65%
a dotáciou určenou priamo na kuchynský odpad.
Uznesenie č. 391/2022 zo dňa 21.04.2022
a) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zabezpečovanie zvozu kuchynského odpadu v pôvodnej
podobe zo všetkých domácností v rámci poplatku za komunálny odpad a vrátenie uhradených
poplatkov občanom, ktorí uhradili poplatok za zvoz kuchynského odpadu z dôvodu získania
financovania zberu kuchynského odpadu z ročného príspevku z Environmentálneho fondu.
b) Obecné zastupiteľstvo žiada starostu zabezpečiť informačnú kampaň pre občanov
smerujúcu k zvýšeniu miery separácie odpadov a poklesu množstva tuhého komunálneho
odpadu.
Hlasovanie poslancov: 8 poslancov za
1 neprítomný – Mgr. Paľaga
Uznesenie bolo schválené.
4. Anketa o podaní žiadosti o udelenie štatútu mesta.
Prieskum sa uskutočnil formou Haličských zvestí formou anketového lístka a
prostredníctvom systému Munipolis. Starosta informoval poslancov, že z anketových lístkov
sa vrátilo 5 kusov v pomere 4 ku 1 v prospech nesúhlasu s udelením štatútu mesta. V rámci
aplikácie Munipolis hlasovalo 6 respondentov v pomere 50:50. Anketa nemala výpovednú
hodnotu. Vzhľadom na nízky počet odpovedí sa anketa predĺži do ďalšieho zastupiteľstva,
ktoré sa bude konať 12.05.2022.
Uznesenie č. 392/2022 zo dňa 21.04.2022
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predĺženie termínu na vyhodnotenie ankety o štatúte mesta
do nasledujúceho zasadnutia OZ dňa 12.05.2022 z dôvodu nízkeho počtu doručených
anketových lístkov.
Hlasovanie poslancov: 7 poslancov za
1 neprítomný – Mgr. Paľaga
1 sa zdržal - Zdechovan
Uznesenie bolo schválené.
5. Predloženie žiadosti o NFP v rámci 72. výzvy OP Kvalita životného prostredia pre
Triedený zber komunálnych odpadov – strojné vybavenie zberného dvora.
Jedná sa o strojné vybavenie a stavebnú časť zberného dvora. Ako najvhodnejšia
lokalita sa javí Eženka. Zberný dvor by tvorili kontajnery na rôzny triedený odpad, cestná
váha, prevádzková bunka pre zamestnanca, prístrešok na parkovanie mechanizmov, bolo by
možné z príspevku refinancovať nový traktor, vlečku, nakladač a drvič odpadu. Na stavebné
práce môžeme získať 179 000€ a na strojné vybavenie 214 000€. Termín na podanie žiadosti
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je do 15.06.2022. Vieme refinancovať aj náklady na projektovú dokumentáciu, stavebný
dozor a externý management. Spoluúčasť je 5%.
Uznesenie č. 393/2022 zo dňa 21.04.2022
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie predloženie žiadosti o NFP v rámci 72. výzvy OP
Kvalita životného prostredia pre Triedený zber komunálnych odpadov – strojné vybavenie
zberného dvora.
6. Informácie starostu o realizovaných a plánovaných aktivitách.
Obecná knižnica je stavebne takmer ukončená, chýba podlaha a vstupné dvere.
Finančné prostriedky je potrebné použiť a vyúčtovať do 30.06.2022. Otvorenie knižnice je
plánované na 01.06.2022.
V prípade bytoviek hrozí, že dodávateľ odmietne stavbu začať, nakoľko za vysúťaženú
sumu z roku 2020 už nie je možné stavbu zrealizovať. Keďže situácia nebola predvídateľná
ani zo strany dodávateľa ani zo strany odberateľa, v prípade dostatočného preukázania
nákladov dodávateľom môžeme navýšiť sumu. Dodávateľ má prerátať sumu potrebnú na
stavbu bytoviek a podľa toho sa rozhodne.
Čo sa týka materskej školy a Csontváryho múzea bolo nám schválené verejné
obstarávanie, čím môže zmluva s dodávateľom nadobudnúť účinnosť. Aj v tomto prípade
dôjde k navýšeniu pôvodnej ceny rekonštrukcie a je možné, že budeme musieť hľadať zdroje
na dofinancovanie.
Poslanec Rehanek sa vyjadril, že peniaze na tento projekt treba nájsť, aj keby sme si
mali zobrať ďalší úver.
Zmenu TTP na lesný pozemok nám môže spraviť Národné lesnícke centrum vrátane
projektu obhospodarovania. Vymedzili by časti na ťažbu a časti na obnovu. Náklady by boli
vo výške maximálne 2000€ s návratnosťou do konca tohto roka.
Uznesenie č. 394/2022 zo dňa 21.04.2022
Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zabezpečením zmeny pozemku z trvalého trávnatého porastu
na lesný pozemok prostredníctvom Národného lesníckeho centra v hodnote maximálne
2000€.
Hlasovanie poslancov: 8 poslancov za
1 neprítomný – Mgr. Paľaga
Uznesenie bolo schválené.
Uskutočnila sa komplexná požiarna kontrola všetkých budov vo vlastníctve obce.
Kontrola dopadla dobre.
Bude nám pridelený protipovodňový vozík, ktorého súčasťou je elektrocentrála
a kalové čerpadlo.
7. Interpelácia poslancov
Poslanec Hikker informoval, že v júli bude výročná členská schôdza výboru TJ Slovan
Halič.
18:40 hod. - odišiel poslanec Kurčík.
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8. Informácie z komisií OZ.
11.04.2022 zasadala kultúrna komisia, o jej priebehu informoval predseda komisie
Ing. Hikker:
- 28.04.2022 o 16.00 hod. bude stretnutie s olympijským víťazom v chôdzi Matejom Tóthom
v areáli TJ.
- 1. mája bude stavanie mája v noci, program bude pri váľaní mája
- 01.05.2022 – otvorenie cyklotrasy
- 01.06.2022 – otvorenie zrekonštruovanej knižnice
- 06.05.2022 – Majáles v kultúrnom dome
- 27.06.2022 bude odhalenie tabule Antonovi Emanuelovi Timkovi na Štúrovej ulici na
bývalej škole
- 12.08.2022 pred Haličskými slávnosťami sa rieši vystupovanie Spoločnosti Fringia - ktorá
sa zaoberá rekonštrukciou a prezentáciou stredovekého bojového umenia z obdobia od 15. až
18. storočia v regiónoch. Je to ešte v riešení. Včas budeme informovať.
- 13.08.2022 – Haličské slávnosti – bude vystupovať Kristína, Eusebio, S hudbou vesmírnou,
Gott forever, bude varenie gulášu
Poslanec Rehanek navrhol, aby pódium bolo v amfiteátri, aby nebolo všetko v kope.
9. Podnety občanov.
Neboli žiadne.
10. Rôzne.
V budove základnej školy sa pod vedením poslanca Lukáča pripravuje posilňovňa.
Boli nám poskytnuté stroje z fitnes centra darovacou zmluvou.
V sobotu 23.04.2022 je naplánovaný spoločný Deň Zeme v rámci Mikroregiónu. Bude
sa čistiť okolie obce, hasiči začnú s prípravou podkladu za amfiteátrom pre hasičskú
striekačku. Na pohostenie sa pripraví guláš pri strážnom domčeku.
Bola doručená žiadosť na prenájom verejných priestranstiev od neziskovej organizácie
Jožo Pročko deťom z dôvodu Motorkárne, ktorá sa bude konať dňa 28.05.2022. Starosta sa
vyjadril, že keďže Obec Halič nie je partnerom pri konaní tejto akcie a obmedzuje to
prevádzky v okolí námestia, mal by sa zaplatiť nejaký nájom.
Poslanec Hikker navrhol sumu 100€.
Uznesenie č. 395/2022 zo dňa 21.04.2022
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s prenájmom verejných priestranstiev pre neziskovú
organizáciu Jožo Pročko deťom z dôvodu konania Motorkárne dňa 28.05.2022 za sumu 100€
za nájom, za predajné stánky v zmysle VZN a za úhradu nákladov za spotrebovanú elektrickú
energiu.
Hlasovanie poslancov: 8 poslancov za
1 neprítomný – Mgr. Paľaga
Uznesenie bolo schválené.
Zo Zámockého hotela Galicia Nueva bola doručená Žiadosť o povolenie obce
zrealizovať profesionálny ohňostroj dňa 12.05.2022 v rámci súkromnej akcie – svadby pani
Tymkovan, ktorá za povolenie poskytne obci kompenzačný príspevok vo výške 300€.
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Starosta navrhol povoľovanie ohňostrojov, ale len pri zaplatení kompenzačného poplatku
300€.
Uznesenie č. 396/2022 zo dňa 21.04.2022
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s povoľovaním ohňostrojov za kompenzačný poplatok 300€.
Hlasovanie poslancov: 6 poslancov za
2 proti – Ing. Molnárová, Zdechovan
1 neprítomný – Mgr. Paľaga
Uznesenie bolo schválené.
Bol vypracovaný dendrologický posudok pre pagaštany konské v areáli futbalového
ihriska. Z posudku vyplýva, že zdravotný stav drevín je zhoršený. Minimálne 4 kusy sú
nebezpečné a v čo najkratšom čase je nutný ich výrub. Na ostatných drevinách je nutné
vykonať zdravotný a bezpečnostný orez.
Starosta ďalej informoval, že cez systém TENDERnet dal spraviť verejné obstarávanie
na oporný múr na ul. Osloboditeľov a samostatne na rekonštrukciu komunikácie na ul. Kpt.
Nálepku. Ponuku poslali 4 spoločnosti. Najnižšiu ponuku predložila spoločnosť KOLEK,
s.r.o. vo výške 29 238€ bez DPH na rekonštrukciu komunikácie a 39 333€ bez DPH na
oporný múr.
Poslanec Rehanek navrhol, aby sa spravil len oporný múr. Po ul. Kpt. Nálepku
nechodí tak veľa áut a keďže rekonštrukcia komunikácie nie je v rozpočte na tento rok,
presunula by sa do budúceho roku.
Keďže program rokovania OZ bol vyčerpaný, starosta poďakoval všetkým poslancom za
účasť na rokovaní OZ a ukončil rokovanie.

V Haliči dňa 21.04.2022

Zapísala: Ing. Tomanová
Overil: Ing. Ján Hikker

Mgr. Alexander Udvardy
starosta obce

