Zápisnica
z 1. riadneho zasadnutia OZ v Haliči konaného dňa 8. 1. 2016

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Kontrola plnenia uznesení
2. Podnety občanov
3. Informácie z komisií OZ
4. Interpelácia poslancov
5. Informácie starostu obce o činnosti
6. Rôzne

Program zasadnutia schválili všetci prítomní poslanci.
Za overovateľov zápisnice boli určení Ing. Ján Neupauer, Mgr. Alexander Udvardy
1. Kontrola plnenia uznesení

Mgr. Ivan Priadka mal za úlohu pripraviť návrh VZN o zabratí verejných priestranstiev
majiteľmi priľahlých nehnuteľností. Poslanec sa ospravedlnil – zasadnutia sa zúčastniť
nemohol, návrh prednesie na nasledujúcom zastupiteľstve.
2. Podnety občanov starosta navrhol presunúť. Požiadal poslancov, aby najskôr predniesli
informácie z komisií.
3. Informácie z komisií OZ
Mgr. Igor Kokavec informoval o zasadnutí športovej komisie, kde riešili najmä Telovýchovnú
jednotu Slovan Halič. Výbor TJ nepracoval a haličský futbal sa udržal len vďaka p. Tiborovi
Hochholcerovi. Schôdza TJ sa musela zvolať na dvakrát. Prezidenta TJ si má zvoliť nový výbor, no
niektorí hráči odmietli pracovať pod novým výborom.
Mgr. Katarína Gálová informovala o činnosti kultúrnej komisie. Informovala o pripravovaných
podujatiach:
5. 2. 2016 fašiangový sprievod obcou a pochovávanie basy
7. 2. 2016 detský fašiangový karneval
23. 1. 2016 pietny akt pri príležitosti oslobodenia obce.
Komisia prerokovala návrh na natretie autobusových zastávok. Tieto by mali byť spestrené maľbami
s motívmi z Haliče. Práce vykoná Mgr. Danica Pružincová.
Komisia navrhuje, aby sa zaviedli detské rozhlasové relácie, ktoré by sa konali pred každým detským
podujatím.
Činnosť ekonomickej komisie priblížil JUDr. Daniel Přibyl. Komisia prerokovala dve žiadosti.
Jednu si podala Hudobno-spevácka skupina Haličan – žiada o bezplatný prenájom veľkej a malej sály,
kuchyne a sociálnych zariadení na podujatie organizované pri príležitosti 10. výročia vzniku skupiny.
Ekonomická komisia odporúča schváliť, no v zmluve musia byť stanovené tri podmienky:
- obec odpúšťa hudobno-speváckej skupine platbu nájomného za prenajaté priestory vo výške
145,00 €,
- organizátor (konkrétna osoba) prevezme a odovzdá priestory a zariadenie v nezmenenom stave
- organizátor zodpovedá za splnenie podmienok, vrátane požiarnych a bezpečnostných predpisov.
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Starosta obce požiadal poslancov, aby hlasovali za bezplatný prenájom priestorov kultúrneho
domu pre Hudobno-spevácku skupinu Haličan s uvedenými podmienkami.
Hlasovanie: za všetci prítomní poslanci
Ďalšiu žiadosť o bezplatný prenájom priestorov v kultúrnom dome podali Martina Neupauerová
a Marcela Neupauerová za účelom usporiadania reprezentačného plesu dňa 30.1.2016 s tým, že
výťažok bude použitý na charitatívne účely v obci Halič. Ples sa bude konať v spolupráci s obcou Halič.
Ekonomická komisia odporúča žiadosť schváliť za podmienky, že charitatívny účel musí súvisieť s
obcou Halič, teda pre obyvateľa Haliče. Zároveň tiež musí splniť tri podmienky, ktoré boli stanovené
predchádzajúcemu žiadateľovi.
Mgr. Pročko požiadal o vyjadrenie prítomných organizátorov plesu, či súhlasia s podmienkami - títo
vyjadrili svoj súhlas.
Starosta obce požiadal prítomných poslancov o hlasovanie za bezplatný prenájom.
Hlasovanie: za všetci prítomní poslanci
Ekonomická komisia sa zaoberala aj bezplatným prenájmom multifunkčného ihriska TJ Slovan
Halič. TJ by si mala vypracovať harmonogram využívania ihriska, ktorý bude mať aj správca.
Zástupca TJ Slovan Halič p. Hochholcer oznámil, že na január majú harmonogram
vypracovaný – vo štvrtok bude tréning dorastu a muži budú trénovať v sobotu od 17.00 do 18.30
hod. Na február harmonogram ešte dopracujú.
Ekonomická komisia navrhuje bezplatné užívanie multifunkčného ihriska pre TJ Slovan Halič
s podmienkou, že v dohode bude uvedený harmonogram.
Zástupca TJ – p. Hochholcer oboznámil prítomných, že TJ nemá na účte peniaze, no bude potrebné
zaplatiť inkaso za elektrinu. Bol upozornený, že finančné prostriedky vyčlenené obcou sa neprenášajú
na ďalší rok. Preto by bolo potrebné uzavrieť zmluvu s obcou čo najskôr. Zároveň mal dotaz, či je
potrebné z dôvodu dokladovania využitia finančného príspevku z obce viesť ďalšie účtovníctvo.
JUDr. Přibyl p. Hochholcera usmernil, že nie je potrebné viesť dvojité účtovníctvo, ale TJ by mala za
každý mesiac predkladať, aké výdavky financovala z dotácie obce.
Starosta obce vyzval prítomných poslancov, aby hlasovali, či súhlasia s užívaním
multifunkčného ihriska TJ Slovan Halič bezplatne s predloženým harmonogramom.
Hlasovanie: všetci za
Mgr. Jozef Pročko informoval, že stavebná komisia nemala na riešenie žiadne veci.
Ing. Ján Neupauer informoval, že komisia životného prostredia nezasadala. V súčasnosti bola
predložená jedna žiadosť na vypílenie stromu na Ulici M. R. Štefánika, ktorý sa nachádza na obecnom
pozemku, v blízkosti rodinného domu p. Rajpricha. Komisia bude zasadať v priebehu budúceho
týždňa.
Starosta obce skonštatoval, že na Obecný úrad bola doručená sťažnosť ohľadne vypílenia
uvedeného stromu.
K uvedenej problematike vystúpil Ing. Ďurica, ktorý upozornil, že p. Rajprich začal
s opiľovaním stromu bez povolenia.
Mgr. Pročko žiada poslať list p. Rajprichovi, aby neparkoval na zelenej ploche. Upozornil, že
strom je zdravý a p. Rajprich chce strom vypíliť z toho dôvodu, že si chce na dom namontovať slnečné
kolektory. K tejto problematike sa mu p. Rajprich vyjadril, že starosta mu prisľúbil kladné stanovisko.
Starosta obce informoval, že p. Macko ho ústne požiadal o povolenie, no upozornil ho, že je
potrebné podať písomnú žiadosť. P. Rajprichovi sa k tejto problematike nevyjadroval.
Ing. Neupauer upozornil, že žiadosť ani sťažnosť zatiaľ nebola zverejnená na webovej stránke.
Do diskusie sa zapojil Ing. Ďurica a uviedol, že strom je na hranici domov, vysádzal ho on
a taktiež sa oň stará.
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Mgr. Pročko sa vyjadril, že pri stretnutí sa p. Rajprich správal ľahostajne s tým, že on má
všetko vybavené. P. Ďurica skonštatoval, že Mackovci si veľa dovoľujú. Mali by sa prispôsobiť. Strom
nikomu a ničomu neprekáža. Žiada osadiť aj koše pre psičkárov.
Mgr. Alexander Udvardy informoval, že komisia verejného poriadku riešila sťažnosť, ktorú
podala p. Miroslava Krahulcová na p. Alenu Oláhovú. Tá ju v predajni CBA obvinila z cudzoložstva
s jej manželom a nadávala jej. Pani Oláhová sa odmietla ospravedlniť p. Krahulcovej. Komisia to
vyhodnotila ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu a odporúča ho riešiť sankciou.
Starosta obce preverí, či riešenie tohto priestupku nie je v kompetencii okresného úradu.
Poslanec Mgr. Pročko vystúpil s pripomienkou – myslí si, že povinnosťou poslanca je riešiť
všetky problémy, nielen tie, ktoré mu vyplynú z činnosti zverenej komisie.
4. Keďže podnety občanov boli riešené súčasne s informáciami z komisií nasledovali
INTERPELÁCIE POSLANCOV.
Mgr. Pročko požiadal o informáciu – čo má byť na zdravotnom stredisku vybudované pre
deti. Odpovedal mu Mgr. Udvardy – uviedol, že v najbližšej dobe bude otvorené materské centrum.
Mgr. Kokavec požiadal o informáciu v akom stave je momentálne materské centrum a či boli
vyčerpané všetky finančné prostriedky. Odpovedal Mgr. Udvardy, oboznámil, že finančné prostriedky
použili na zakúpenie hračiek, kobercov a iných potrebných vecí.
Mgr. Pročko navrhol, aby sa tým občanom, ktorí znečisťujú životné prostredie pálením poslal
list s upozornením a v prípade opakovania udelila pokuta. Každý občan má odpad zo záhrad riešiť
kompostovaním. Upozornil, že Rómovia, ktorí bývajú nad Gaštanom pália odpad v noci. Tiež je tam
voľný pohyb psov – všetko treba riešiť.
Starosta obce upozornil, že sa musí doriešiť dodatok VZN o životnom prostredí.
Mgr. Pročko žiada svojpomocne pripraviť z dosák klzisko, keďže v súčasnosti mrzne. Ponúkol
dosky na jeho výrobu. Žiada vopred pripraviť plochu. Taktiež informoval, že plánuje zasadiť 5 jedlých
gaštanov – sadenice má k dispozícii.
Starosta obce informoval, že sa prehodnotí výstavba klziska. Zároveň informoval, že
16. 9. 2015 p. Anna Paľagová podala na obec žiadosť o zmenu užívania stavby „pyramídy“, kde chcú
zriadiť pohrebnú službu. Na Obecnom úrade bolo ústne pojednávanie. Obec postupovala v zmysle
územného plánu a platnej legislatívy.
Prítomní občania – Ing. Michalíková, p. Paľagová, Ing. Ďurica - protestovali proti plánovanému
zriadeniu pohrebnej služby, kde by sa mali aj prezliekať mŕtvi. Je to v blízkosti rodinných domov,
bytov a ZŠ s MŠ. Nie je tam údajne vybudovaná ani kvalitná kanalizácia. Svoj nesúhlas vyjadrili aj
petíciou. Občianka Paľagová tiež uviedla, že v Pyramíde sa už rok nelegálne skladujú truhly.
Starosta obce informoval občanov, že jednal s p. Paľagom, ktorý prisľúbil, že uvedenú žiadosť stiahne
a pohrebnú službu v týchto priestoroch realizovať nebude.
Mgr. Udvardy mal dotaz či majú súhlas od regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Starosta
obce skonštatoval, že súhlas im bol udelený.
Mgr. Pročko upozornil, že žiadosť nebola predložená stavebnej komisii.
JUDr. Přibyl uviedol, že bola dohoda, aby sa všetky záležitosti riešili cez príslušné komisie. Žiada
starostu obce, aby aspoň e-mailom vždy informovali predsedu príslušnej komisie. Prosí starostu
v budúcnosti postupovať podľa dohody. Prítomných občanov oboznámil, že Územný plán hovorí, kde
sa aká výstavba a služba môže zriaďovať a obec sa musí Územného plánu pridržiavať. Skonštatoval, že
občania sa zúčastnili stavebného konania, mali pripomienky a je to v kompetencii stavebného úradu,
či ich pripomienky akceptuje.
Starosta obce opätovne zdôraznil, že p. Paľaga prisľúbil uvedenú žiadosť stiahnuť a pohrebnú službu
zriadiť v iných priestoroch.
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5. Informácie starostu obce o činnosti
Starosta obce informoval o činnosti od posledného obecného zastupiteľstva. Zúčastnil sa
kolaudácie na zámku. Bola uzatvorená zmluva o zimnej údržbe ciest s firmou Ľuda s.r.o. V obci
prebiehajú výkopové práce na ČOV Halič na Ul. Partizánskej, prebiehajú výkopové práce firmy Slovak
Telecom, dokončené boli vysprávky miestnych komunikácií firmou Svoma, okrem Ul. kapitána
Nálepku. Členmi školskej rady sa za obec stali Mgr. Alexander Udvardy, Katarína Hikkerová, Roberta
Molnárová a Miroslava Beňovská. V elektronickej aukcii na dodávku a montáž okien a dverí na
zdravotnom stredisku bola vybratá firma F. N. STAV, s.r.o. Revúca. Bola podaná žiadosť na Evirofond
na Rekonštrukciu kultúrneho domu /cca 200.000,- €/, žiadosť na Program obnovy dediny – náučný
chodník po miestnych pamätihodnostiach. Slovenskému pozemkovému fondu bola odoslaná
kompletná žiadosť na prevod pozemkov na Hornom poli vo vlastníctve SR do vlastníctva obce.
6. Rôzne
JUDr. Přibyl mal pripomienku k harmonogramu OZ z hľadiska termínov. Bolo by vhodné, aby
sa OZ konali v iných mesiacoch a to z dôvodu schvaľovania záverečného účtu a rozpočtu. Starosta
obce navrhol termín na marec a ďalšie termíny konania OZ sa odsúhlasia v budúcnosti.
Mgr. Pročko vystúpil s pripomienkou, že na e-mail mu prišla z obce zaheslovaná výplatná
páska. Skonštatoval, že heslo je zlé – slabé. Zamestnankyňa obce p. Veselovská upozornila, že
výplatná páska bola všetkým posielaná na súkromný e-mail, ktorý si každý uviedol v dotazníku.
Z tohto dôvodu každý má prístup len ku svojej výplatnej páske a nie je potrebné zadávať k výplatnej
páske silné heslo. Doposiaľ nebola zaznamenaná žiadna sťažnosť.
Mgr. Pročko uviedol, že je predvolaný na vypočúvanie na políciu z dôvodu úniku výplatnej pásky p.
Veselovskej z Obecného úradu. Nezávidí plat pani Veselovskej, no nevie za čo tento plat dostáva, za
čo jej dával plat bývalý starosta, uviedol, že asi z lásky. Veselovská v minulosti nič nerobila, robiť
začala len od nástupu nového starostu. Tiež uviedol, že knižnica by mala byť v škole.
T. Hochholcer upozornil, že je potrebné prepracovať stanovy TJ Slovan Halič, z dôvodu, že na
webovej stránke obce je uvedené že TJ má 7 oddielov a sú tam uvedení aj hokejisti. Poslanec Mgr.
Kokavec upozornil, že TJ je právny subjekt a stanovy si môže upraviť podľa svojich potrieb.
Mgr. Pročko mal dotaz, kto je zodpovedný za webovú stránku obce. Upozornil, že stránka nie
je dobrá, nie je dostatočná história, spolky a združenia. Nie je tam uvedená n. o. Jožo Pročko deťom,
ani Haličské občianske združenie. Fotografie sú tiež nedostatočné. Žiada, aby sa stránka
prepracovala, aby bola moderná. Obecná webová stránka by mala mať dobre spracovanú históriu. Je
potrebné robiť relácie cez miestny rozhlas o živote v obci. Mgr. Udvardy upozornil, že keď si
organizácia nedodá materiál na zverejnenie, nemôže zverejniť, čo nemá. Mgr. Pročko uviedol, že
Udvardy je za to zodpovedný, berie peniaze, sedí na zadku a nič nerobí. V Haliči sa podľa neho nič
nezmení, kým sa tieto staré vredy nevyrežú. Tiež uviedol, že sa vzdal členstva v redakčnej rade, lebo
Udvardy to vedie v starom štýle.
Mgr. Gálová skonštatovala, že knižnica je umiestnená na dobrom mieste.
V Haliči 8. 1. 2016
Zapísala: Mária Veselovská
Overili: Mgr. Alexander Udvardy
Ing. Ján Neupauer, Phd.

Juraj Machava
starosta obce
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