Zápisnica
z 2. zasadnutia OZ v Haliči, konaného dňa 10.03.2022

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 fyzicky prítomných všetkých 9 poslancov OZ. Za zapisovateľku zo
zasadnutia OZ určil Danu Václavíkovú, 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. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2021
3. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2022
4. Správa odborného lesného hospodára o hospodárenie na obecných lesných pozemkoch
v roku 2021
5. Návrh na uzavretie zmluvy na umiestnenie bankomatu
6. Opakované predloženie žiadostí o NFP na Min. investícii a regionálneho rozvoja na projekt
„Revitalizácia vnútrobloku na uliciach Školská a Družstevná v obci Halič“
7. Predloženie žiadosti o NFP v rámci 72. výzvy OP Kvalita životného prostredia pre
Triedený zber komunálnych odpadov – strojné vybavenie zberného dvora
8. Informácie starostu o realizovaných a plánovaných aktivitách
9. Interpelácia poslancov
10. Informácie z komisií OZ
11. Podnety občanov
12. Rôzne
Uznesenie č. 375/2022 zo dňa 10.03.2022
Obecné zastupiteľstvo v Haliči
A/berie na vedomie – starosta určil za zapisovateľku zo zasadnutia OZ Danu Václavíkovú,
pracovníčku obce
B/schvaľuje - program rokovania Obecného zastupiteľstva v Haliči
Hlasovanie poslancov: 9 za
Uznesenie bolo schválené.
Určenie overovateľov zápisnice
Starosta za overovateľa zápisnice určil poslanca Tomáša Kurčíka. Do návrhovej komisie
navrhol poslanca Jaroslava Zdechovana. Rozprava k uvedenému bodu nebola.
Uznesenie č. 376/2022 zo dňa 10.03.2022
Obecné zastupiteľstvo v Haliči berie na vedomie - starosta určil za overovateľa zápisnice
poslanca Kurčíka, do návrhovej komisie určil poslanca Zdechovana.

1/ Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí OZ
Správu predložil starosta obce.
Uznesením č. 374/2022 poslanci požiadali starostu obce, aby pripravil podmienky verejnej
obchodnej súťaže pre predaj pozemkov na Hornom poli za účelom zastavania garážami. Úloha je
v štádiu vybavovania, preto sa termín plnenia prekladá na budúce rokovanie OZ.

Uznesenie č. 377/2022 zo dňa 10.03.2022
Obecné zastupiteľstvo
1. Schvaľuje predĺženie termínu na plnenie uznesenia č. 374/2022 do nasledujúceho
rokovania obecného zastupiteľstva.
2. Berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
Hlasovanie: 9 za.
Uznesenie bolo schválené.
2/ Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2021 bola zaslaná všetkých
poslancom, pripomienky neboli.
Uznesenie č. 378/2022 zo dňa 10.03.2022
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za
rok 2021.
3. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2022 – bol zaslaný všetkým
poslancom, pripomienky neboli.
Uznesenie č. 379/2022 zo dňa 10.03.2022
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2022.
Hlasovanie: 9 za
Uznesenie bolo schválené.
4. Správa odborného lesného hospodára o hospodárení na obecných lesných pozemkoch
v roku 2021. Správu predložil Ing. Šupica, zmluvný OLH obce. Obec v roku 2021 zahájila
predaj dreva občanom spracovaním zvyškov z ťažby. Obec má k dispozícii viac ako 20 ha
lesného pozemku. Do konca roka bola povinnosť predložiť správu o úlohách – starostlivosti
o lesy – elektronickou formou. Celkovo sa vyťažilo 397m3 lesnej hmoty, zostatok 1500m3 je
k dispozícii na ťažbu v priebehu ďalších troch rokov, nakoľko program bol schválený na
obdobie do roku 2024.
Ing. Šupica doporučuje jednať o ponuke na odpredaj dreva na pni za účelom lepšieho
speňaženia. Úlohou okrem ťažby je aj prečistenie nežiadúcich kríkov, obvyklá cena za tieto
práce je okolo 250 €.
Poslanec Póni sa dotazoval, či za tie roky sa bude realizovať len ťažba – áno, len ťažba, nie
výsadba, čím dôjde k prečisteniu oproti prirodzenej výsadbe v objeme 6 ha.
Starosta – plán obhospodarovania po roku 2024 spracuje grátis Národné lesnícke centrum
a obec môže svoje požiadavky do plánu zapracovať. Doporučuje prekvalifikovať reálne
zalesnené pozemky z TTP na lesný pozemok, aby sa plocha na lesné hospodárenie mohla
rozšíriť. Príjmy z tejto činnosti boli vo výške 10 500 €, náklady na lesného hospodára
a prípravu palivového dreva činili v roku 2021 sumu 2254,00 €, zvyšný príjem sme použili
na nákup náradia, materiálu a mzdu zamestnanca obce. Predbežne sa predaj dreva zastavil,
obnoví sa opäť na jeseň.
Uznesenie č. 380/2022 zo dňa 10.03.2022

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu lesného hospodára o hospodárení na
obecných pozemkoch.
Uznesenie č. 381/2022 zo dňa 10.03.2022
Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce, aby predložil kalkuláciu nákladov na zmenu druhu
pozemku parc. č. C-KN 696/1 z TTP na lesné pozemky v termíne do 30.06.2022
Hlasovanie: 9 za
Uznesenie bolo schválené.
5/ Návrh na uzavretie zmluvy na umiestnenie bankomatu.
V obci je inštalovaný Z-box. Z hľadiska banky nie je zaujímavé umiestniť bankomat v obci,
poplatky sú podľa počtu transakcií, záujem o spolupodieľanie sa na nákladoch neprejavili ani
zo zámku. Odhad náklad je cca 300 - 400 € ročne (pripojenie na elektrickú energiu),
umiestnený by bol veľa Z-boxu, zmluva by bola na obdobie jedného roka.
Uznesenie č. 382/2022 zo dňa 10.03.2022
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh na uzavretie zmluvy na umiestnenie bankomatu so
spoločnosťou Euronet Services Slovakia, spol. s r.o.
Hlasovanie: 8 za, Fajčík sa zdržal.
Uznesenie bolo schválené.
6/ Opakované predloženie žiadosti o NFP na MIRR na projekt „Revitalizácia vnútrobloku na
uliciach Školská a Družstevná v obci Halič“ – jedná sa o identický projekt, s ktorým sme
neuspeli minulý rok kvôli hodnotiacemu kritériu počtu obyvateľov. Tentokrát už počet
obyvateľov nie je podstatný. Oproti pôvodnej žiadosti došlo len k úprave nákladovej položky
na stavebný dozor smerom nadol. Projekt by sa realizoval do konca roku 2023.
Uznesenie č. 383/2022 zo dňa 10.03.2022
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
1. predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Revitalizácia vnútrobloku na
uliciach Školská a Družstevná v obci Halič“, realizovaného v rámci výzvy „IROPPO7-SC73-2021-87“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce
Halič a platným plánom rozvoja obce Halič;
2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami pomoci;
3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške 11 569,92;
4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.
Hlasovanie: 9 za
Uznesenie bolo schválené
7/ Predloženie žiadosti o NFP v rámci 72.výzvy OP Kvalita životného prostredia pre Triedený
zber komunálnych odpadov – strojné vybavenie zberného dvora. Jedná sa o možnosť získania
finančných prostriedkov na výstavbu ZD, podmienkou je však vhodný pozemok. Ak nie je
pozemok, je možnosť získať prostriedky na stroje a kontajnery. Uvažuje sa o dvoch parcelách

– pri ČOV alebo v areáli Eženky. Podrobnejšie informácie o ďalšom postupe a výbere
pozemku budú na ďalších zasadnutiach OZ.
8. Informácie starostu o realizovaných a plánovaných aktivitách
Paketa Z-Box – je možnosť pridať ďalší modul, jedná sa o nepatrnú výmeru, treba pripraviť
dodatok k zmluve o rozšírení.
Uznesenie č. 384/2022 zo dňa 10.03.2022
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozšírenie nájmu pre umiestnenie ďalšieho modulu Z-boxu – teda
na dvojnásobok pôvodne odsúhlaseného nájmu. Hlasovanie: 9 za,
Uznesenie bolo schválené
Starosta ďalej informoval, že bol delimitovaný pozemok od SR na ul. Družstevnej pred
telocvičňou po 3 rokoch a pozemok pod Domom smútku.
Veterná smrsť poškodila strechu TJ garáži – už je opravená a poisťovňa uhradila časť
nákladov. Náklady na opravu boli vo výške 2 700 €, poisťovňa refundovala sumu 2200 €.
Zároveň bola zničená aj autobusová zastávka na Telke, už je kúpená nová a našimi
pracovníkmi aj zrealizovaná montáž.
Poslanec NR SR Pročko navrhol starostovi získať späť výsady mesta zaslaním žiadosti
o zmenu štatútu z dediny na mesto. Poslanec Rehanek skonštatoval, že zákon to umožňuje
buď pri dosiahnutom počte obyvateľov nad 5 tis., alebo v prípade kúpeľného mestečka,
prípadne ak je v obci turistický ruch. Poslanec Lukáč navrhol, aby sa urobil prieskum verejnej
mienky.
Uznesenie č. 385/2022 zo dňa 10.03.2022
Obecné zastupiteľstvo na základe iniciatívy poslanca NR SR Jozefa Pročka žiada starostu
obce pripraviť prieskum verejnej mienky za účelom zistenia záujmu občanov o zmenu štatútu
z dediny na mesto do najbližšieho zasadania OZ.
Hlasovanie: 9 za
Uznesenie bolo schválené
Starosta ďalej informoval o rekonštrukcii knižnice. Táto je momentálne prerušená v dôsledku
nedodania stropného materiálu až do 15.03.2022.
V roku 2021 bola výrazná úspora el. energie na verejnom osvetlení, náklady na elektrinu nám
preto nestúpli. Od 01.01.2022 nám však boli navýšené ceny za dodávku plynu.
Obec za účelom rozvoja podnikateľskej činnosti kúpila mulčovací stroj, ktorý bude slúžiť aj
na udržiavacie práce na cyklotrase po Ľadovo. Mesto napriek záväzku udržiavať pozemky
okolo cyklochodníka vyplývajúcemu z uzavretej nájomnej zmluvy požiadalo obec Halič, aby
zabezpečovala údržbu v rámci svojho katastra. Poslanci žiadajú starostu, aby v spolupráci
s právnikom preveril možnosť uzatvorenia zmluvy o budúcej zmluve, v ktorej by sa obec
zaviazala zabezpečovať udržiavacie práce cyklotrasy a po piatich rokoch by mesto bezplatne,
alebo za symbolickú cenu previedla stavbu cyklochodníka do majetku obce Halič.
Starosta ďalej informoval, že v dôsledku konfliktu na Ukrajine pribúdajú utečenci. So
siedmimi ide riešiť veci na cudzineckú políciu. Krízový štáb navrhuje vyčleniť núdzové
priestory na ubytovanie a to v telocvični ZŠ a obidvoch bytoch na zdravotnom stredisku.
V našej obci tiež prebieha zbierka pre potreby Ukrajincov, ktorá je pripravená v priestoroch
veľkej sály KD. V Prípade dopytu sa odtiaľ bude distribuovať na konkrétne miesta. V našej
obci sú zatiaľ utečenci z Ukrajiny na Telke a u p. Kožíka, v Abelovej p. Maslen ubytoval
a ponúkol prácu už viac ako 30 ľuďom, tiež sú 7 aj v Ľuboreči.

Osvetlenie cyklotrasy – firma TESLUX ponúka solárne svietidlá – potrebných by bolo 74
svietidiel, cena je cca. 240,00 €/kus bez DPH, životnosť 7 rokov. Starosta sa bude snažiť
získať fin. prostriedky.
Firma Munipolis ponúkla novú aplikáciu, ako informovať občanov o novinkách obce,
starosta rozpošle link poslancom, aby si to mali možnosť pozrieť, je to podobný systém, ako
doteraz používaná Aplikácia v obraze. Ročný poplatok je 600,00 € ročne.
Nie je to alternatíva obecnej stránky.
9. Interpelácia poslancov
Poslanec Rehanek požiadal, aby boli pozvánky na zasadnutie OZ zasielané písomne týždeň
pred zasadnutím OZ.
10. Informácie z komisií
Zasadala len stavebná komisia. MVDr. Karkoška požiadal o schválenie vybudovania
ochranného pásu na ul. Zelenej pred rodinným domom, ktorý súži ako veterinárna
ambulancia, za účelom ochránenia trávnika. Komisia navrhuje spevnenie krajnice
vegetačnými panelmi.
Uznesenie č. 386/2022 zo dňa 10.03.2022
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s vybudovaním ochranného pásu na ulici Zelenej
a doporučuje to riešiť vybudovaním vegetačných tvárnic za účelom parkovania áut klientov
spomínanej veterinárnej ambulancie.
Hlasovanie: 7 za, Zdechovan sa zdržal, neprítomní Póni.
Uznesenie bolo schválené
Komisia ďalej riešila žiadosť p. Hikkerovej o výrub pagaštanov, s ktorým nesúhlasí
a odporúča odborné posúdenie, ktorým sa posúdi stav drevín.
Komisia k náhradnej výsadbe drevín odporúča vypracovať dodatok k VZN, kde sa zadefinuje,
aký typ a druh stromov a kde sa môže vysádzať.
Informácia o Projekte Ekopolis – výsadba stromov popri cyklotrase – je potrebné uvažovať aj
o prípadnom odpočívadle popri cyklotrase.
Poslanec Rehanek požiadal o vypílenie suchého stromu na ulice Zelenej.

Keďže program rokovania OZ bol vyčerpaný, starosta poďakoval všetkým poslancom za
účasť na rokovaní OZ a ukončil rokovanie.

V Haliči, 10.03.2022
Zapísala: Václavíková
Overil: Kurčík
Mgr. Alexander Udvardy
starosta obce

