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ZÁPISNICA
zo 4. riadneho zasadnutia OZ v Haliči, konaného dňa 8.7.2016

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kontrola plnenia uznesení
Sľub poslanca
Územný plán obce, zmena a doplnok č. 2
Informácie z komisií OZ
Interpelácia poslancov
Prerokovanie zmluvy k rekonštrukcii miestneho rozhlasu, s firmou Kabel Telekom s.r.o.
Informácie starostu obce o činnosti
Podnety občanov
Rôzne

Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Beňovská Miroslava a Mgr. Miroslava Švihlová.
Na úvod starosta obce privítal prítomných a predniesol program, ktorým sa bude riadiť
zasadnutie OZ
Hlasovanie: všetci za (5)
1. Kontrola plnenia uznesení
Z minulého zasadnutia OZ nebolo žiadne prijaté uznesenie

2. Sľub poslanca
Z dôvodu vzdania sa Mgr. Ivana Priadku poslaneckého mandátu, nastúpil ďalší kandidát v poradí
p. Peter Žigo. Zložil sľub poslanca, ktorý je prílohou zápisnice.

3.Územný plán obce, zmena a doplnok č. 2
Vypracovaný a schválený územný plán obce, bol doplnený dodatkom č. 2. Dodatok č. 2
rieši využitie pozemku E-KN p.č. 696 v katastrálnom území Halič výhradne na športovo-rekreačné
účely.
Hlasovanie: za 6, neprítomní: Pročko, Kokavec, Neupauer

4. Informácie z komisií OZ
Poslankyňa Mgr. Švihlová informovala OZ, že komisia školstva sa zatiaľ nestretla, pretože všetko čo sa
týka riešenia a plnenia projektov sa bude riešiť až v mesiaci august. Jedná sa o rekonštrukciu strechy
na telocvični ZŠ a tiež rekonštrukciu kuchyne. Obáva sa však, či sa to dá stihnúť, za tak krátky čas.
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Prioritou je však prerobiť kúrenie v MŠ a oddeliť ho od centrálneho vykurovania, čím by sa veľmi
ušetrilo, pretože v čase prázdnin by sa vykurovali len priestory MŠ.
Poslankyňa Gálová informovala, že kultúrna komisia sa tiež nestretla. Keďže sa blížia haličské
slávnosti oboznámila prítomných len s predbežným programom, ktorý budú po zastupiteľstve riešiť
a dolaďovať.
Poslanec Přibyl oznámil, že ekonomická komisia bude zasadať až po vyhodnotení výsledkov za I.
polrok. Potom sa pripraví úprava rozpočtu a podá sa na schvaľovanie do budúceho zasadania OZ.
Poslankyňa p. Beňovská informovala o zasadnutí sociálno-zdravotnej komisie. Uviedla, že obec dala
vypracovať Komunitný plán sociálnych služieb.V našej obci využívajú dve osoby opatrovateľskú
službu. V Starej Haliči je zriadené zariadenie pre chorých a starých, v ktorom je možné umiestniť aj
občanov našej obce. V budúcnosti je možné zriadiť aj denný stacionár pre seniorov, ďalej by bolo
dobré založiť organizáciu invalidov. Do budúcna by bolo možné pri vytvorení tejto organizácie získať
z Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny finančné prostriedky pre takéto organizácie, ktoré by slúžili na
odstránenie napr. bezbariérovosti vstupov do budov, prepravnej služby pre vozičkárov a pod.
Informovala tiež o problémoch s našou občiankou Máriou Rekšákovou. P. Rekšáková je psychicky
chorá a znepríjemňuje život svojich susedov. V obci sa správa nevhodne a preto za pomoci starostu
obce bola umiestnená v nemocnici v Rimavskej Sobote. Teraz po prepustení sa hľadajú riešenia na jej
trvalé umiestnenie do zdravotníckeho zariadenia, čo je však veľmi náročné a zdĺhavé.
Športová komisia - keďže predseda komisie p. Kokavec nebol prítomný, poslanec Linhart oboznámil
prítomných, že komisia zasadala 29. júna, prezentoval akcie, ktoré boli v I. polroku. Jedná sa
o Haličskú stovku a Haličskú dvadsaťpäťku. Zapojili sa do celosvetového MOVE WEEK.
Úspešne prebehla akcia ZOBER LOPTU, NIE DROGY.
Aj tento rok sa organizuje turistický letný tábor pre deti v termíne od 11.7. do 15.7. v KOPROVNICI.
Či sa uskutoční volejbal a malý futbal počas haličských slávností ostáva otvorené. Uzavrie sa to po
vyjadrení pána Pročka, ktorý sa bude podieľať na organizácii podujatí.
Dopravná komisia nezasadala.
Komisia životného prostredia – pán starosta informoval, že p. Jašková znovu podala sťažnosť na
Karola Jaška ohľadne vypílenia troch smrekov, ktoré sú vysadené pri plote. Sťažnosť bola posúdená aj
KSÚ, ktorý dal vyjadrenie, že plot je v poriadku a nie je čo riešiť. Ak nie je spokojná s výsledkom
rozhodnutia, bude sa musieť obrátiť na súd.
Pán poslanec Linhart navrhol, aby sa nový poslanec pán Žigo stal predsedom dopravnej komisie. Pán
Žigo zatiaľ túto ponuku neprijal z dôvodu, že je vo funkcii nový, bude pomáhať zastupujúcemu
predsedovi p. Linhartovi. Po získaní nejakých skúseností túto funkciu prijme.

5. Interpelácia poslancov
Poslankyňa p. Gálová požiadala o akúkoľvek pomoc poslancov pri zabezpečení Haličských slávností.
Tiež by uvítala o pomoc pri získavaní sponzorských darov.
6. Informácie starostu obce o činnosti
Pán starosta informoval
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- že na základe petície, ktorú doručil p. Pročko ohľadne psychicky chorej Márii Rekšákovej, zabezpečil
v spolupráci s MUDr. Garajovou a záchrannej služby prevoz pacientky na psychiatriu v RS. Je podaná
žiadosť na VÚC na umiestnenie do sociálneho zariadenia.
-zúčastnil sa stretnutia s riaditeľom školy, kde prejednávali rekonštrukciu vykurovacieho systému
v ZŠ a MŠ.
-bol predvolaný na výsluch na polícii v Lučenci ohľadom smrti p. Dóžovej, nakoľko jeden so synov
podal na svojho brata trestné oznámenie.
- zúčastnil sa stretnutia organizácie Neogradiensis v Lučenci. Spomínaná organizácia sa hlavne
zaoberá nenávratnými finančnými prostriedkami, čo sa týka cyklocestičiek. V prípade LC – Halič je
projektová dokumentácia kompletne hotová, čaká sa už len na výzvu pre získanie nenávratných
finančných prostriedkov.
- výkonný riaditeľ OOCR LC vypracoval mapy na cyklotrasy v okresoch Lučenec a Poltár. Cyklotrasy
prechádzajú už existujúcimi poľnými a lesnými cestičkami, ktoré sa označia v teréne vhodnými
značkami. Pre obec, ktorej katastrom prechádza plánovaná cyklotrasa má za povinnosť túto
udržiavať. V našom prípade sa jedná o cestu od pekárne , cez Hornú Telku až po reštauráciu Čárda
v Lučenci.
- v mesiaci máj sa konal snem ZMOS v Bratislave, následne 2. a 3. júna sa konal ZMOS na Látkach, kde
sa prejednávalo výjazdové zasadnutie vlády spojené s akčnými skupinami v okrese Lučenec, starosta
obce spomenul, že naša obec má vytvorený akčný plán spoločne s obcami Tomášovce, Vidiná
a Políchno na drobné stavebné práce a pod.
- bol vypracovaný projekt - Fond na podporu umenia (nákup kníh), ktorý bol úspešný a dostaneme
dotáciu vo výške 1 200,00 €.
- zástupcovia obce sa zúčastnili dňa obce v družobnej obci Nižná Kamenica
- 27.6.2016 v malej sále KD prebehlo oceňovanie najlepších žiakov ZŠ a najlepšieho učiteľa školského
roka 2015/2016, ktorým sa stala pani učiteľka Janka Kováčiková
- prebiehajú rokovania medzi spoločnosťou IMET, dopravným inšpektorátom, Odborom dopravy OÚ
a obecným úradom ohľadne informačných tabúľ smerujúcich k objektu zámku
- začalo sa druhé kolo kosenia celej dediny, štiepkuje sa na dočasnom úložisku BRKO
(kompostovisko), ktoré sa vyvezie do Veľkých Draviec
- poprosil poslancov, aby si rozdelili služby počas haličských slávností.

7. Podnety občanov
P. Tibor Hochholzer predniesol správu o činnosti TJ SOKOL Halič za I. polrok 2016. Správa tvorí prílohu
zápisnice.

p. Káková sa informovala, ako je to s umiestnením prenosných garáží . Nesúhlasia so zrušením
nájomných zmlúv, pretože pred ich umiestnením postupovali v súlade so zákonom, podali žiadosť na
OU, mali súhlas susedov a dostali platné nájomné zmluvy na dobu neurčitú.
Pán starosta a p. poslanec Přibyl oboznámili, že celý tento problém vznikol tým, že pán Rajprich si
postavil prenosnú garáž na obecnom pozemku bez povolenia, preto OU nariadil, aby ju odstránil, na
čo sa pán Rajprich odvolal, že treba odstrániť všetky, teda aj existujúce garáže. Celý tento problém je
v štádiu riešenia. Kým obecný úrad nevydá nové rozhodnutie , existujúce nájomné zmluvy sa nerušia
a naďalej platia.
p. Marková vyjadrila nespokojnosť s novootvoreným bufetom na ul. Hviezdoslavovej. Bola
informovaná, že bufet je otvorený na základe žiadosti od rodiny Peťkovej, pri ktorej mali priložený
súhlas od susedov. Žiadosti bolo vyhovené na skúšobnú dobu do konca septembra 2016.
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p. Hochholzer požiadal ekonomickú komisiu o zmenu poskytovania dotácie pre TJ štvrťročne.
p. Turek sa pýtal, ako formou prebehne rekonštrukcia kuchyne ZŠ. Bol informovaný, že riaditeľ školy
je poverený prípravou kalkulácie. Podľa jej výšky sa bude ekonomická komisia tým zaoberať pri
úprave rozpočtu.
8.Rôzne
Pán poslanec Linhart podal poslanecký návrh na doplnenie a sfunkčnenie dopravnej komisie.
Hlasovali: za 5, zdržal sa 1 – Peter Žigo, neprítomní: Pročko,
Kokavec, Neupauer
p. poslanec Přibyl doporučuje prepracovať , alebo vypracovať nový znalecký posudok k stanoveniu
všeobecnej hodnoty pozemku E-KN p.č.696 v katastrálnom území Halič. Svoju žiadosť odôvodnil tým,
že v pôvodnom znaleckom posudku je použitý koeficient 0,30 – koeficient redukujúcich faktorov na
celý pozemok a má byť použitý len na tú časť, na ktorej je elektrické vedenie. Na zvyšnej časti
pozemku má byť koeficient prehodnotený a navýšený.
p. starosta predložil OZ odvolanie p. Rajpricha k výzve na odstránenie plechovej garáže z obecného
pozemku.
OZ doporučuje odstrániť stavbu a udeliť finančnú pokutu p. Rajprichovi za umiestnenie prenosnej
garáže na obecnom pozemku .

Keďže nikto z prítomných už nemal nijaké pripomienky ani návrhy, pán starosta sa poďakoval
prítomným poslancom a hosťom a ukončil riadne zasadnutie OZ.

V Haliči, 08.07.2016
Zapísala:
Dana Václavíková
Overovatelia: Miroslava Beňovská
Mgr. Miroslava Švihlová

Juraj Machava
starosta obce

