Zápisnica
zo 2. riadneho zasadnutia OZ v Haliči, konaného dňa 12.04.2018
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 písomnou
pozvánkou. Poslanci program zasadnutia OZ jednohlasne schválili. Rokovanie sa ďalej riadilo
nasledovným programom:
1. Kontrola plnenia uznesení
2. Podnety občanov
3. Záverečný účet Obce Halič za rok 2017
4. Cyklotrasa – Nájomná zmluva s mestom Lučenec
5. Informácie z komisií OZ
6. Interpelácie poslancov
7. Rôzne
Uznesenie č. 72/2018 zo dňa 12.04.2018
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 Žigo, Mgr. Gálová,
JUDr. Přibyl
Uznesenie bolo schválené.
Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
Starosta predložil návrh, aby členom návrhovej komisie bol Jaroslav Linhart. Za overovateľov
zápisnice určil poslancov Mgr. Kokavca a Mgr. Švihlovú. Rozprava k uvedenému bodu
nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia.
Uznesenie č. 73/2018 zo dňa 12.04.2018
Obecné zastupiteľstvo v Haliči
A/berie na vedomie - starosta určil za overovateľov zápisnice Mgr. Kokavca a Mgr. Švihlovú
B/schvaľuje
1. Člena návrhovej komisie Linharta.
Hlasovanie: 7 za, neprítomní Žigo, Mgr. Gálová
Uznesenie bolo schválené.
2/ Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí OZ
Správu predložil starosta obce. Skonštatoval, že na poslednom OZ konanom dňa 01.02.2018
mu neboli uložené žiadne úlohy.

3/ Podnety občanov.
Ako prvý sa prihlásil o slovo MVDr. Karkoška, ktorý požiadal obec o odkúpenie, resp.
prenájom budovy požiarnej zbrojnice za účelom vybudovania veterinárnej ambulancie.
Starosta informoval poslancov, že obec je povinná mať DHZ, v budove sa nachádza požiarna
technika, zároveň slúži aj ako sklad materiálu, obec ju využíva pri haličských slávnostiach
a naviac na LV je stavba vedená ako Požiarna zbrojnica a zmeniť účel stavby vôbec nie je
jednoduchá záležitosť. MVDr. Karkoška reagoval, že by mu táto budova veľmi pasovala,
stará budova zbrojnice bola daná tiež na podnikanie v minulosti Ľubovi Novákovi. Jemu
stačí, ak sa OZ bude jeho žiadosťou zaoberať. Padli ďalšie návrhy na priestory vhodné pre
zriadenie veterinárnej ambulancie – stará materská škôlka, byt po Jančovej, priestor pod
kaderníctvom. MVDr. Karkoška sa vyjadril, že jemu postačuje 50m2 a na záver diskusie sa
dohodol so starostom, že si spomenuté priestory spolu pozrú.
Ďalší sa prihlásil Tibor Hochholczer, ktorý informoval poslancov, že na budúci týždeň sa
začne realizovať automatická závlaha ihriska.
4/ Záverečný účet obce Halič
Predseda ekonomickej komisie skonštatoval, že všetkým poslancom bol záverečný účet
zaslaný v dostatočnom časovom predstihu. Požiadal poslancom o prípadné dotazy,
pripomienky. Prihlásil sa poslanec Ing. Hikker, ktorý skonštatoval, že dotácia musela byť
schválená výročnou členskou schôdzou a TJ ju do dnešného dňa nemala, vo výbore sú už len
dvaja ľudia, ako je možné, že obec dala dotáciu TJ. JUDr. Přibyl povedal, že záverečný účet
je vyhodnotenie plnenia rozpočtu obce a tým sa je potrebné zaoberať. Tibor Hochholczer
reagoval, že VČS nebola, pretože nie je uznášaniaschopná, vo výbore sú 4 ľudia, nič nebráni
tomu, aby TJ podala daňové priznanie (čo aj urobila), mali kontrolu z daňového úradu,
dopadla dobre, drobné nedostatky (chýbajúce dohody) boli odstránené. V roku 2017 sa mu
podarilo navýšiť rozpočet o 4 600 € rôznymi sponzorskými darmi. Ing. Hikker dal podnet,
aby na budúce OZ priniesol Tibor Hochholczer odovzdávajúci protokol z 12.12.2015 medzi
starým a novým výborom TJ.
Poslankyňa Beňovská mala dotaz, či sa rezervný fond môže čerpať len na kapitálové
výdavky, investície.
Hlavná kontrolórka predniesla svoje stanovisko k záverečnému účtu, ktorý tvorí prílohu č. 2
tejto zápisnice.
Uznesenie č. 74/2018 zo dňa 12.04.2018
Obecné zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok
2017
B/ schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie vo výške 97 823,38 EUR bez
výhrad
C/ schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo
výške 78 019,99 EUR.
Hlasovanie: 7 za, zdržal sa Ing. Hikker, neprítomní Žigo.
Uznesenie bolo schválené.
5/ Cyklotrasa – nájomná zmluva s mestom Lučenec
Starosta obce informoval o rokovaniach, ktoré mal s Mestom Lučenec. Z nich vyplynula
požiadavka, aby sa stavba cyklotrasy realizovala ako jedna akcia jedným subjektom (Mesto
Lučenec), ktorý bude žiadať o NFP. Keďže časť pozemkov je v k.ú. obce Halič, bol
vypracovaný návrh nájomnej zmluvy na časť pozemkov v k.ú. Halič. Jednalo by sa
o cyklotrasu len po ČOV. Nájomná zmluva tvorí prílohu č. 3 zápisnice. Poslankyňa Beňovská
sa dotazovala, ako pokročili jednania s vlastníkmi pozemkov od ČOV smerom do obce.

Starosta povedal, že pokiaľ by sme chceli vykúpiť všetky pozemky, obec by musela zaplatiť
cca 30 tis. €. Zatiaľ by sa cyklotrasa realizovala len po ČOV.
Uznesenie č. 75/2018 zo dňa 12.04.2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pracovný návrh nájomnej zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 3
tejto zápisnice.
Hlasovanie: 8 za, neprítomní Žigo
Uznesenie bolo schválené.
6/ Informácie z komisií
a/ ekonomická komisia na svojom zasadaní sa zaoberala záverečným účtom obce Halič
b/ komisia životného prostredia nezasadala, ale Mgr. Pročko dostal anonym na mladého
Jaloviara, ktorý má na svojom pozemku vrakovisko. Zistil si, že ani na súkromnom pozemku
nemôže mať vrakovisko. Ďalej skonštatoval, že v stredu traja občania pálili konáre, jeden
úplne suché, ale dvaja mokré tuje, pneumatiku. Sľúbili mu, že to bolo posledný krát. Rómovia
nad Hostincom pod Gaštanom pália úplne všetko, pretože si tým kúria.
c/športová komisia nezasadala, ale poslanec Mgr. Kokavec konštatoval, že odkedy je Tibor
Hochholczer zvolený za predsedu TJ, VČS nebola, komu dávame peniaze, prečo sa
nevyberajú členské príspevky, všetko robí Tibor Hochholczer sám. Starosta skonštatoval, že
T.Hochholczera každý len kritizuje, ale do dnešného dňa nikto za ním neprišiel, že chce robiť
v TJ. Ak Tibo odíde, kto to bude robiť? Ing. Hikker skonštatoval, že predal 30 hráčov, nemá
kto hrať, hrá sa posledná liga a on má záujem, aby futbal v Haliči fungoval. JUDr. Přibyl
reagoval, že kde je miera obce, ako zasahovať do činnosť právneho subjektu, obec môže len
kontrolovať využitie dotácie. Skonštatoval, že obec môže stopnúť poskytovanie dotácie, nič
nebráni ľuďom, aby sa realizovali vo futbale, obec môže založiť OZ a robiť celú agendu
sama. Futbal je stále kritizovaný, robia hanbu celej Haliči – skonštatoval Ing. Hikker. Mgr.
Kokavec reagoval, že nemá nič proti Tibovi Hochholczerovi, ak nie je VČS zvolaná, existuje
vôbec táto organizácia? Prečo nemôže byť dedinský športový klub, ktorý by združoval
všetkých športovcov? Starosta reagoval, aby niekto prišiel s predstavou realizácie športu
v Haliči a ak to poslanci odobria, obec to podporí. Mgr. Pročko povedal, že ľudia chcú robiť,
len nechápe, prečo chcú pokračovať v starých šľapajach. Riaditeľ školy Mgr.Čičmanec
povedal, že mesto Fiľakovo združuje viaceré športy, je potrebné dať pozor na stanovy, je
nelogické, ak nemajú výbor a členov áno, je potrebné osloviť mládež, mužov, hrajú najnižšiu
možnú súťaž. Poslanec Linhart mal dotaz, že sa ide robiť závlaha ihriska a nie je v zmluve
napísané, že sa nemôže odvolať štatutár? Mgr. Pročko povedal, že pozná troch ľudí, ktorí sú
ochotní robiť šport v obci, osloví ich. Každý, kto o niekom vie, že má záujem robiť, nech ho
osloví.
d/ komisia verejného poriadku nezasadala, ale deň pred konaním OZ prišli dve sťažnosti od
p.Očovanovej a Ing. Bánovskej na susedovcov – rodinu Banašovú. Po diskusii, čo môže obec
v danom prípade podniknúť došlo k záveru, že Renáta Banašová bude predvolaná na komisiu
a spor s Chovancovou sa bude riešiť prostredníctvom štátneho stavebného dozoru.
e/ sociálna komisia – poslankyňa Beňovská informovala, že došlo k zmene zákona
o sociálnych službách, prílohou Haličských zvestí bol dotazník a len málo občanov reagovalo
a vrátilo vyplnený dotazník. Bolo by vhodné osloviť ľudí, aby sa ním zaoberal, pretože obci
spätná väzba pomôže v ďalších rokoch. Došlo k zmene v opatrovateľskej službe, ktorú obec
poskytuje. Služba sa poskytuje dvom žiadateľkám – MUDr. Šemetková, p.Knapeková.
f/ kultúrna komisia – zaoberala sa prípravou akcií – stavanie mája – 30.4., váľanie mája –
31.5., deň matiek – 13.5. o 15,00 hod., 25.5. o 16,00 hod. beseda s Ľubomírom Paulovičom.
1.6 – deň detí spoločne so ZŠsMŠ Halič v areáli školy. Reagoval starosta obce - a čo deti,
ktoré chodia do školy v Lučenci? Riaditeľ školy navrhol zriadiť organizačný výbor, ktorý by
to celé zastrešil a zorganizoval. Mgr. Pročko povedal, že gro detí chodí do školy v Haliči, my
to robíme ľuďom a nie ľudia nám. Je schopný zabezpečiť motorky.

Komisia sa ďalej zaoberala ponukou programu na hal.slávnosti – trio La giovia – 60 min za
2500 € a Michal David revival – 1000 € - poslancami odobrené. Program nebude rozdelený
na dve časti, ale začne len v popoludňajších hodinách, od 14,00 hod. , resp. od 15,00 hod.
Uznesenie č. 76/2018 zo dňa 12.04.2018
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie z komisie ekonomickej, kultúrnej,
verejného poriadku, sociálno-zdravotnej.
7/ Interpelácie poslancov
a/ Mgr. Pročko oboznámil poslancov s dvomi grafickými návrhmi na tabule pri vstupe do
obce, poslanci zhodne vybrali variantu č.2. Ďalej informoval, že 2.6.2018 poriada 13.ročník
motorkárne, vstup je zadarmo, výluku miestnej komunikácie si zabezpečí a požiadal
o bezplatný prenájom priestorov.
Uznesenie č. 77/2018 zo dňa 12.04.2018
OZ schvaľuje bezplatný prenájom Podzámockého námestia a priľahlých pozemkov za účelom
konania 13.ročníka akcie Motorkáreň dňa 02.06.2018 v čase od 9,00 – 18,00 hod.
Hlasovanie: 7 za, zdržal sa JUDr. Přibyl, neprítomní Žigo
b/ JUDr. Přibyl mal dotaz, či dočasné úložisko bioodpadu bude bývať otvorené v sobotu –
starosta povedal, že áno, keď sa všetko zoštiepkuje a upraví sa terén.
Starosta v tejto súvislosti informoval poslancov, že je vypracovaný GP za účelom odkúpenia
pozemkov od p.Biháryho a bezplatného prevodu od SPF za účelom zabezpečenia prístupovej
cesty k dočasnému úložisku bioodpadu.
c/ Mgr. Švihlová sa dotazovala na možnosť využitia altánku pri zdravotnom stredisku.
V kultúrnej komisii sa bavili o termíne oficiálneho slávnostného otvorenia. Altánok sa dá do
prevádzky a budú stanovené interné pravidlá pre jeho využívanie.
d/ riaditeľ školy informoval poslancov, že v školskom areáli bol zrealizovaný bezplatný výrub
stromov, od všetkých pozostalých po Hane Ponickej má súhlas s uvedením jej mena
v čestnom názve školy a žiadosť je už podaná na ministerstve, čaká sa na jej schválenie.
Prebieha rekonštrukcia školského bytu, ktorý by sa po jej ukončení mal prenajať. Dotazoval
sa poslancov na ich názor na pokračovaní prác na rekonštrukcii telocvične. Vzhľadom
k tomu, že nasledujúcich 5 rokov nemôžeme žiadať o dotáciu z Ministerstva školstva, všetky
rekonštrukčné práce by boli hradené z obecného rozpočtu.
Na základe tejto požiadavky a vzhľadom k tomu, že aj obec má rozrobené investičné akcie,
bolo dohodnuté, že do konca apríla všetci poslanci predložia ekonómke požiadavku na úpravu
rozpočtu, aby sa to mohlo komplexne prehodnotiť a stanoviť priority.
8/Rôzne
Starosta obce informoval poslancov, že je vypracovaný GP na chodník na Staničnej ulici. Za
účelom jeho vybudovania je potrebné od vlastníkov domu na Ul.mieru č. 1 odkúpiť 18 m2.
Navrhol cenu 18,00 €/m2 – tak ako je stanovená cena pri predaji pozemkov priliehajúcich
k nehnuteľnostiam vo vlastníctve kupujúcich od obce.
Uznesenie č. 78/2018 zo dňa 12.04.2018
A/ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpu pozemku, parc. č. 715/65, druh záhrada, výmera 18
m2 podľa GP č. 35133856-17/2018 zo dňa 27.3.2018 vypracovaného Ján Antalík – GEODET,
Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec od vlastníkov Elena Hrončeková, nar. 19.04.1928,
bytom Halič, Mieru 1/1, Mária Teleková, nar. 02.08.1932, bytom Lučenec, Námestie
republiky 1992/16 a Eva Hámorníková, nar. 20-03-1948, bytom Lučenec, Ulica S.Bernoláka
2705/3 v cene 18,00 € za m2.
Hlasovanie: 8 za, neprítomní, Žigo

Uznesenie bolo schválené.
Starosta ďalej informoval poslancov, že bola podaná žiadosť o NFP na Enviromentálny fond
Bratislava na rekonštrukciu KD – výmena strecha, výmena okien a zateplenie budovy.
Odišiel poslanec Mgr. Pročko.
Ďalej starosta informoval poslancov, že Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Banská
Bystrica vyzvala obec o uzatvorenie kúpnej zmluvy na pozemky, na ktorých bola vybudovaná
stavba „Halič – kanalizácia a ČOV“. V roku 2011 bola uznesením č. C/2 zo dňa 13.5.2011
schválená cena za predmetné pozemky vo výške 2,00 €/m2 a vypracovaná Zmluva
o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy s výzvou na uzatvorenie kúpnej zmluvy v lehote do 5
rokov odo dňa uzatvorenia predmetnej Zmluvy dňa 11.05.2011. Nakoľko 5-ročná lehota už
uplynula, poslanci rozhodli, že starosta požiada Stredoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s.
o predloženie návrhu kúpnej zmluvy, ktorou sa budú zaoberať na najbližšom zasadaní OZ.
Starosta informoval, že len traja poslanci si splnili svoju úlohu – Mgr. Kokavec, Linhart
a Beňovská – a poslali návrhy, ako naložiť s darom od spoločnosti Imet poskytnutnej na
rozvoj obce. Návrhy – rozšíriť detské ihrisko, kúpa aparatúry na kultúrne podujatia
a zabezpečenie sms-informovania občanov o oznamoch obce. Na základe predložených
návrhov JUDr. Přibyl navrhol, aby sa 50%, t.j. 3000,00 € z daru použilo na rozšírenie
detského ihriska.
Uznesenie č. 79/2018 zo dňa 12.04.2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje čiastku 3000,00 € na nákup doplnku na detské ihrisko
z finančných prostriedkov darovaných obci na rozvoj od spoločnosti Imet.
Hlasovanie: 7 za, neprítomní Mgr. Pročko, Žigo
Uznesenie bolo prijaté.
Poslanec Mgr. Kokavec dal návrh, aby pred konaním osláv dňa detí boli deti vyzvané do
súťaže o najkrajšie lego. Poslankyňa Beňovská sa dotazovala na možnosti opiľovania, resp.
výrubu stromov v cintoríne. Starosta povedal, že v rozpočte sú na to vyčlenené fin.
prostriedky a vypiľovanie chorých (nie zdravých) stromov sa zabezpečuje postupne. Každý
občan si môže dať žiadosť, o ktorej bude rozhodnuté.
Poslankyňa Beňovská ďalej upozornila skutočnosť, že z kontajnerov na zber šatstva rómske
deti vyberajú šatstvo a je predpoklad, že aj časť z toho sa nachádza pohodený na okraji obce.
Ing. Hikker informoval, že v cintoríne je už zabudovaný náhrobok na jednom grófskom
hrobe.
Najbližšie zasadanie OZ sa po dohode prítomných poslancov bude konať 21.06.2018.
Keďže program rokovania OZ bol vyčerpaný, starosta poďakoval poslancom za účasť
a ukončil rokovanie.

V Haliči, 12.04.2018
Zapísala: Ing. Hujová
Overili: Mgr. Kokavec
Mgr. Švihlová
Juraj Machava
starosta obce

