Zápisnica
z 1. riadneho zasadnutia OZ v Haliči, konaného dňa 01.02.2018
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
a navrhol úpravu programu. Po zaslaní pozvánky dostal list, v ktorom sa Ing. Ján Neupauer
vzdal poslaneckého mandátu. Z toho dôvodu ako prvý bod programu navrhol sľub poslanca
a všetky ostatné podľa pozvánky. Poslanci program zasadnutia OZ jednohlasne schválili.
Rokovanie sa ďalej riadilo nasledovným programom:
1. Otvorenie a schválenie programu
2. Sľub poslanca
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Podnety občanov
5. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2017
6. Plán kontrolnej činnosti na rok 2018
7. VZN č. 1/2018, ktorým sa ruší VZN Obce Halič č. 1/2010 – zásady hospodárenia
a nakladania s majetkom obce
8. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce
9. VZN č. 2/2018 – podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu obce
10. Interpelácie poslancov
11. Informácie starostu obce o činnosti
12. Rôzne
Uznesenie č. 59/2018 zo dňa 01.02.2018
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 Mgr. Švihlová, Žigo
Uznesenie bolo schválené.
Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
Starosta predložil návrh, aby členom návrhovej komisie bol Mgr. Pročko. Za overovateľov
zápisnice určil Mgr. Pročka a Mgr. Gálovú. Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal
hlasovať za návrh uznesenia.
Uznesenie č. 60/2018 zo dňa 01.02.2018
Obecné zastupiteľstvo v Haliči
A/berie na vedomie - starosta určil za overovateľov zápisnice Mgr. Pročka a Mgr. Gálovú

B/schvaľuje
1. Člena návrhovej komisie Mgr. Pročka
Hlasovanie: 6 za, neprítomní Mgr. Švihlová, Žigo
Uznesenie bolo schválené.

-

2/ Sľub poslanca
Nakoľko sa poslanec Ing. Neupauer vzdal svoho poslaneckého mandátu listom zo dňa
25.01.2018, ako náhradník bol pozvaný Ing. Ján Hikker, ktorý zložil zákonom predpísaný sľub
a stal sa poslancom obecného zastupiteľstva.
3/ Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí OZ
Správu predložil starosta obce. Skonštatoval, že na poslednom OZ konanom dňa 23.11.2017
mu neboli uložené žiadne úlohy.
4/ Podnety občanov – neboli žiadne.
5/ Správa o kontrolnej činnosti za rok 2017
Správu predniesla HK – tvorí prílohu zápisnice. Na jej správu reagoval poslanec Mgr. Pročko,
ktorý sa hl. kontrolórke predstavil, nakoľko sa doteraz osobne nepoznali. Mal pripomienky
k tomu, že sa do voľby prihlásila s jasne stanovenými pravidlami (10% úväzok), to jej aj bolo
schválené a bol by veľmi rád, keby sa zúčastňovala na každom zasadaní OZ. Zároveň povedal,
že on ju nevolil, nie je to nič osobné. Hl. kontrolórka reagovala, že si bude aj naďalej plniť
svoje pracovné povinnosti v rozsahu dohodnutého pracovného úväzku v súlade so zákonom a
bude sa snažiť zúčastňovať na zasadaní OZ.
Uznesenie č. 61/2018 zo dňa 01.02.2018
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti za rok 2017.
6/ Plán kontrolnej činnosti
Návrh plánu kontrolnej činnosti na rok 2018 predniesla hlavná kontrolórka – tvorí prílohu
zápisnice. Poslanec Mgr. Pročko ho žiadal doplniť o účasť kontrolórky na zasadaniach OZ.
Poslanec Linhart skonštatoval, že ak 100% úväzok je cca 180 hod. mesačne, desaťpercentný
úväzok je 18 hodín mesačne, ktoré venuje kontrolnej činnosti, preto jej neostáva čas na účasť
na OZ. Poslanec JUDr. Přibyl povedal, že zákon hovorí jasne – HK sa zúčastňuje zasadaní OZ,
nehovorí o možnosti. Zároveň povedal, že nemusí byť na celom zasadaní OZ, stačí prísť na
začiatok a informovať o kontrolách. Poslanec Mgr. Pročko skonštatoval, že hlavný kontrolór
kontroluje zamestnancov obecného úradu a keď má s nimi dobrý vzťah, je to divné. Hlavný
kontrolór má robiť to, čo má robiť, on ju nepozná a bavíme sa o niečom, o čom zákon hovorí.
Starosta dal hlasovať o návrhu poslanca Mgr. Pročka – doplniť plán kontrolnej činnosti o účasť
na zasadaní OZ.
Uznesenie č. 62/2018 zo dňa 01.02.2018
Obecné zastupiteľstvo žiada doplniť plán kontrolnej činnosti o účasť hlavnej kontrolórky na
zasadaní OZ.
Hlasovanie: 4 za – Mgr. Pročko, Mgr. Gálová, JUDr. Přibyl, Beňovská; 3 sa zdržali: Linhart,
Mgr. Kokavec, Hikker, neprítomní: Mgr. Švihlová, Žigo
Uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 63/2018 zo dňa 01.02.2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predložený plán kontrolnej činnosti na rok 2018 doplnený
o účasť hlavnej kontrolórky na zasadaní OZ.
Hlasovanie: 6 za, zdržal sa Linhart, neprítomní: Mgr. Švihlová, Žigo

Uznesenie bolo schválené.
7/ VZN č. 1/2018, ktorým sa ruší VZN Obce Halič č. 1/2010 – zásady hospodárenia
a nakladania s majetkom obce.
Uznesenie č. 64/2018 zo dňa 01.02.2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 1/2018, ktorým sa ruší VZN Obce Halič č. 1/2010 –
zásady hospodárenia s majetkom obce.
Hlasovanie: 7 za, neprítomní: Mgr. Švihlová, Žigo
Uznesenie bolo schválené.
8/ Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce – boli v dostatočnom časovom predstihu
predložené všetkým poslancom na pripomienkovanie. Z poslancov vzniesol jedinú
pripomienku poslanec JUDr. Přibyl, ktorý navrhol v čl.16, bod 1 zmeniť nasledovne: Súťažnú
komisiu v počte najmenej 5 členov volí OZ a to najneskôr do 10 dní od vyhlásenia obchodnej
verejnej súťaže. Ďalšie pripomienky mala hlavná kontrolórka, ktorá navrhla v čl.8 bod 2
nahradiť slovo „spoločnosti“ slovom „organizácie“, zmeniť znenie čl.10 bod 4 nasledovne:
„Zastupiteľstvo schvaľuje nakladanie s majetkovými právami v hodnote rovnej alebo vyššej
ako 10 000,00 EUR“ a následne upraviť aj ustanovenie bodu 5 „do hodnoty 10 000,00 EUR“,
túto formuláciu primerane použiť aj pri ostatným ustanoveniach o určovaní hraníc pre
kompetencie OZ a starostu (č.18, bod 2 a 3). Ďalej navrhla bod 2 v čl.18 v znení: „OZ schvaľuje
pri priamom predaji prevody vlastníctva nehnuteľného majetku obce. Prevody hnuteľného
majetku obce s obstarávacou hodnotu rovnou alebo nižšou ako 3 500,00 EUR schvaľuje pri
priamom predaji starosta obce“. V čl.20 navrhla doplniť bod 1 v znení „na všeobecne prospešné
služby alebo na verejnoprospešný účel“, zároveň navrhla doplniť odkazy na zákon č. 213/1997
Z.z. Zákon o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, zákon č.
34/2002 Z.z. Zákon o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších
predpisov, zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.
Uznesenie č. 65/2018 zo dňa 01.02.2018
A/ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pripomienky poslanca a hlavnej kontrolórky k navrhnutým
Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce
B/ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje upravené Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom
obce.
Hlasovanie: 7 za, neprítomní Mgr. Švihlová, Žigo
Uznesenie bolo schválené
9/ VZN č. 2/2018 – podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu obce – boli poslancom
predložené v dostatočnom časovom predstihu. Pripomienku mal poslanec JUDr. Přibyl, ktorý
navrhol z § 2 bod 2 presunúť písmená b,c (druhá veta), j,k,l,m,n do bodu 3 § 2 a bod 3 § 2
doplniť o text. „alebo verejnoprospešnými účelmi“. Ekonómka po konzultácii s hlavnou
kontrolórkou navrhla z § 11 vyškrtnúť bod 4 a v bode 5 b) § 11 nahradiť text „overené kópie“
textom „Kópie s možnosťou porovnania s originálom“.
Uznesenie č. 66/2018 zo dňa 01.02.2018
A/ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vznesené pripomienky k predloženého návrhu VZN č.
2/2018
B/ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje opravené VZN č. 2/2018 – podmienky poskytovania
dotácií z rozpočtu obce
Hlasovanie: 7 za, neprítomní: Mgr. Švihlová, Žigo
Uznesenie bolo schválené.

10/ Informácie z komisií
Zasadala len kultúrna komisia, ktorej predsedníčka informovala poslancov o uskutočnených
a pripravovaných kultúrnych akciách – 23.1.2018 kladenie vencov, 9.2.2018 – pochovávanie
basy, 11.2.2018 – detský fašiangový karneval. Ďalej informovala poslancov, že sa začali
zaoberať aj organizáciou haličských slávností.
V stavebnej komisii bola jedna žiadosť p. Biháryho o záväzné stanovisko k novostavbe
rodinného domu na Hornom poli. V komisii to nebolo prejednané, nakoľko je to v kompetencii
starostu.
Uznesenie č. 67/2018 zo dňa 01.02.2018
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie z komisie kultúry.
Poslanec Mgr. Pročko dal návrh, aby sa predsedom stavebnej komisie stal novozvolený
poslanec Ing. Ján Hikker a on by sa stal predsedom komisie životného prostredia.
Uznesenie č. 68/2018 zo dňa 01.02.2018
OZ volí predsedov komisií – stavebnej Ing. Ján Hikker a komisie životného prostredia – Mgr.
Jozef Pročko.
Hlasovanie: 7 za, neprítomní: Mgr. Švihlová, Žigo
Uznesenie bolo prijaté.
11/ Interpelácie poslancov:
Poslankyňa Beňovská informovala, že hračky z materského centra boli prenesené do materskej
škôlky, starosta oznámil, že Mária Rekšáková poslala vianočný pozdrav a obec jej v januári
zaslala balíček – tričko, šálku, za ktorý srdečne poďakovala. Poslanec Hikker informoval, že
na haličské slávnosti zabezpečuje ukážky hrnčiarstva.
Poslanec Mgr. Pročko odovzdal starostovi darček, ktorý dostal v Bratislave za 1. miesto
v hlasovaní o najkrajšiu obec na Slovensku, kde sa zúčastnil preberania ocenení. Zároveň dal
návrh, aby obec zabezpečila pri vstupe do obce billboard s textom „najdedinka 2017“, bude sa
podieľať na grafickom dizajne. V Bratislave stretol podnikateľa, ktorý sa týmito vecami
zaoberá. Poslanec JUDr. Přibyl dal návrh, aby sa zistilo, čo s existujúci tabuľami pri vstupe do
obce.
Poslankyňa Mgr. Gálová požiadala o rozšírenie živého plotu na Ul.mieru smerom k hostincu
Pod gaštanom, nakoľko medzi hlavnou cestou a súbežnou je dosť vysoký járok.
Starosta dal slovo riaditeľovi školy, ktorý informoval poslancov, že na obecný úrad predložil
žiadosť o finančné prostriedky na dokončenie telocvične. Požiadal poslancov, aby to zvážili,
nakoľko aj predstavitelia zámku by mali záujem o prenájom telocvične, ale až po jej kompletnej
rekonštrukcii. Ďalej informoval, že byt v budove školy je stále nevyužitý a informoval,
že požiadal o udelenie čestného názvu školy – ZŠsMŠ Hany Ponickej Halič. Poslanec Mgr.
Pročko hneď zatelefonoval synovi pani Ponickej, ktorý ako priamy žijúci potomok pani
Ponickej dal súhlas.
Starosta informoval poslancov, že rozpočtový náklad na rekonštrukciu telocvične bol 380 tis.
€, v roku 2017 sa preinvestovalo 133 tis. €, zostáva na preinvestovanie cca 247 tis. €.
Poslanec Linhart informoval o výsledku inventarizácie podľa stavu k 31.12.2017.
Inventarizačné rozdiely zistené neboli, ale inventarizačná komisia dáva návrh na vyradenie
majetku v dôsledku zmarenej investície. Jedná sa o projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu
telocvične ZŠsMŠ Halič a rekonštrukciu KD, ktoré boli vypracované ešte pred rokom 2010
a následne v roku 2014 boli vypracované nové projekty.
Uznesenie č. 69/2018 zo dňa 01.02.2018
Obecné zastupiteľstvo:
a/ berie na vedomie výsledky inventarizácie k 31.12.2017

b/ schvaľuje návrh na vyradenie majetku v dôsledku zmarenej investície – PD rekonštrukcie
telocvične ZŠsMŠ Halič v hodnote 6 634,25 € a PD rekonštrukcie KD v hodnote 2 676,00 €.
Hlasovanie: 7 za, neprítomní: Mgr. Švihlová, Žigo
Uznesenie bolo prijaté.
Starosta ďalej informoval poslancov, že pri prevodu majetku zo štátu na obec (ZŠsMŠ) došlo
nedopatrením k tej skutočnosti, že účtovná hodnota budovy školy a telocvične je vedená na
inventárnych kartách v ZŠsMŠ Halič, pričom na liste vlastníctva sú v správe ZŠsMŠ vedené
pozemky a len budova školy, telocvičňa nie. Pre zosúladenie skutkového stavu s účtovným je
potrebné na kataster predložiť Protokol o zverení majetku z obce do správy školy a doložiť
uznesenie OZ.
Uznesenie č. 70/2018 zo dňa 01.02.2018
OZ schvaľuje zverenie majetku – stavba Telocvičňa so súpisným číslom 387 na pozemku
registra C KN s parcelným číslom 452/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 934 m2,
vedená na LV č. 650, k.ú. Halič, obec Halič, okres Lučenec do Správy základnej školy Halič,
Družstevná 11, 985 11 Halič. Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba so súp. č. 387 je
evidovaný na liste vlastníctva č. 1214.
Hlasovanie: 7 za, neprítomní: Mgr. Švihlová, Žigo
Uznesenie bolo prijaté.
V súvislosti s poskytnutým darom od firmy Imet určenej na rozvoj obce starosta požiadal
poslancov, aby v termíne do 28.2.2018 na jeho e-mailovú adresu zaslali návrhy, na čo tieto
prostriedky využiť. Potom sa zosúladia a poslanci hlasovaním rozhodnú o ich použití.
Zástupca starostu informoval, že 10.03.2018 je uzávierka Haličských zvestí, do tohto termínu
je potrebné predložiť všetky svoje príspevky.
Najbližšie zasadanie OZ sa po dohode prítomných poslancov bude konať 12.04.2018.
Keďže program rokovania OZ bol vyčerpaný, starosta poďakoval poslancom za účasť a ukončil
rokovanie.
Nakoľko dňa 2.2.2018 Obecný úrad obdržal listovú zásielku od Okresného súdu Lučenec, kde
žiadajú predložiť zoznam kandidátov navrhovaných za prísediaceho na Okresnom súde
v Lučenci, starosta všetkých prítomných poslancov e-mailom požiadal o stanovisko, za
účelom doplnenia do zápisnice, pretože nasledujúce OZ sa bude konať až v mesiaci apríl
2018. Poslanci svoje stanovisko zaslali e-mailom a ich vyjadrenie tvorí prílohu zápisnice.
Uznesenie č. 71/2018 zo dňa 01.02.2018
Obecné zastupiteľstvo súhlasí, aby Pavel Adamík, nar. 05.04.1952, bytom Halič, Ul.mieru
505/61A bol zvolený za prísediaceho na volebné obdobie rokov 2018-2022.
Hlasovanie: 5 za, zdržal sa JUDr. Přibyl, Mgr. Pročko, neprítomní: Mgr. Švihlová, Žigo
Uznesenie bolo prijaté.
V Haliči, 01.02.2018
Zapísala: Ing. Hujová
Overili: Mgr. Pročko
Mgr. Gálová
Juraj Machava
starosta obce

