Zápisnica
z 1. riadneho zasadnutia OZ v Haliči, konaného dňa 16.1.2020
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 prítomných všetkých 9 poslancov OZ a OZ je uznášania schopné.
V úvode poprial všetkým poslancom šťastný nový rok. 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.
PROGRAM:

1. Kontrola plnenia uznesení
2. Predloženie žiadosti o zabezpečenie prefinancovania výstavby nájomných bytov –
kombinácia dotácie a úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania.
3. Informácie starostu o realizovaných a plánovaných aktivitách
4. Interpelácia poslancov
5. Informácie z komisií OZ
6. Podnety občanov
7. Rôzne
Uznesenie č. 148/2020 zo dňa 16.1.2020
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 Vladimíra Rehaneka. Do návrhovej komisie
navrhol poslanca Tomáša Kurčíka. Rozprava k uvedenému bodu nebola.
Uznesenie č. 149/2020 zo dňa 16.1.2020
Obecné zastupiteľstvo v Haliči berie na vedomie - starosta určil za overovateľa zápisnice
Vladimíra Rehaneka, do návrhovej komisie určil poslanca Tomáša Kurčíka.
1/ Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí OZ
Správu predložil starosta obce. Z posledného zasadania OZ nevyplynuli žiadne úlohy. Kúpnopredajné zmluvy na predaj pozemkov Rapčanovcom a Koskovcom sú už uzavreté
a predložené na kataster na zavkladovanie.

2/ Predloženie žiadosti o zabezpečenie prefinancovania výstavby nájomných bytov –
kombinácia dotácie a úveru zo ŠFRB.
Starosta informoval poslancov, že mal v pláne dať schváliť uznesenie potrebné k doloženiu
žiadosti na ŠFRB. Vzhľadom k skutočnosti, že ešte nie je uzavreté verejné obstarávanie
(termín predkladania prihlášok je do 24.1.2020), týmto sa budeme zaoberať na februárom
zastupiteľstve. Vzhľadom k tomu, že nepoznáme výšku vysúťaženého objemu, nie je možné
prijať uznesenie.
Poslanec Rehanek sa dotazoval, ako budú financované inžinierske siete. Starosta obce
oboznámil, že z dotácie budú financované vodovodné prípojky, rozšírenie plynovej prípojky
z vlastných zdrojov, elektrická prípojka, keďže je majetkom elektrární, tak to bude financovať
Energetická distibučná .
3/ Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2019
Správu predložila HK. Správa bola v časovom predstihu zaslaná všetkým poslancom, mali
možnosť sa s ňou oboznámiť. Pripomienky k správe zo strany poslancov vznesené neboli.
Správu tvorí prílohu č.2 tejto zápisnice. HK zároveň informovala, že poslanci obdržali aj plán
kontrolnej činnosti na rok 2020, ale keďže musí 15 dní pred schvaľovaním visieť na úradnej
tabuli, schvaľovať sa bude až na februárovom zasadaní OZ.
Uznesenie č. 150/2020 zo dňa 16.1.2020
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
Obce Halič za rok 2019.
4/ Informácia starostu obce o realizovaných a pripravovaných akciách
Starosta informoval, že predajňa COOP Jednota by mala byť otvorená koncom januára. Ďalej
informoval, že boli predložené žiadosti na rozvoj odpadového hospodárstva vo výške 80 tis.
€, žiadosť na výmenu kúrenia v kultúrnom dome vo výške 55 tis. €. Zároveň informoval, že
sa zapojil na výzvy VUC v oblasti rozvoja cestovného ruchu, obec má v pláne urobiť prechod
pre chodcov na Telke a upraviť priestor pri strážnom domčeku. Bola snaha pripraviť klzisko,
ale povrch multifunkčného ihriska presakoval a neudržala sa voda. V novom roku to už
dočistili, dávajú sa dokopy historické predmety, informačné tabule a zariadenie.
7.1.2020 sa koná Haličsko-hasičský ples, poďakoval poslancom za aktívnu účasť na Silvestri.
Poslanec Rehanek mal požiadavku, aby oslovil architekta ohľadom priestoru pri autobusovej
zastávke. Starosta prisľúbil, že podnikne patričné kroky.
5/ Informácie z komisií
a/ stavebná komisia v súlade s uznesením č. 106/2019 zo dňa 26.9.2019 za zaoberala
vyhodnotením ankety. Z odovzdaných 23 lístkov sa vrátilo 13, väčšina obyvateľom
uprednostňuje zeleň. Pozemok navrhuje použiť ako pozemok na náhradnú výsadbu zelene.
Poslanec Rehanek navrhol neprijať uznesenie, pretože v budúcnosti sa môže stať, že bude
potrebná výstavba garáži. V súčastnosti sa môže realizovať výsadba zelene, podľa návrhu
väčšiny obyvateľov bytoviek.
Uznesenie č. 151/2020 zo dňa 16.1.2020
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko stavebnej komisie k výsledkom ankety.
Komisia sa ďalej zaoberala žiadosťou JUDr. Sitarčíka o odstránenie zásahu do vlastníckych
práv rodiny Kozákovej. Predsedkyňa stavebnej komisie informovala poslancov o stave
vecného bremena na pozemku. Obec nemá financie na prekládku potrubia a navrhuje
odkúpenie pozemku, alebo ponúknuť zriadenie vecného bremena za primeranú odmenu.

Pre obec je ekonomicky nevýhodná prekládka vodovodného potrubia a ani nie je priestor na
prekládku.
Uznesenie č. 152/2020 zo dňa 16.1.2020
Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce, aby začal jednanie s vlastníkmi pozemku, parc. č.
460/14, k.ú. Halič o odkúpení pozemku, prípadne zriadení vecného bremena za odplatu.
Hlasovanie: 9 za
Uznesenie bolo schválené.
b/ ekonomická komisia sa zaoberala žiadosťou starostu obce o súhlas s financovaním
nájomných bytov. Vzhľadom k tomu, že nie sú ešte známe výsledky verejného obstarávania,
žiadosťou sa bude zaoberať až po ich oznámení.
Ďalej sa zaoberala regionálnym príspevkom vo výške 46 tis. € na riešenie spracovania BRO.
Je daný prísľub na dotáciu v uvedenej výške s tým, že 34 tis. € by malo ísť na kapitálové
výdavky, 12 tis. € na bežné výdavky s možnosťou čerpania do 31.12.2020. Vzhľadom k tomu,
že obec nemá vhodnú lokalitu na postavenie montovanej haly, komisia neodporúča prenajatie
pozemku od p.Ďurkoviča (areál Eženky) a pán Ďurkovič nechce predať pozemok, komisia
doporučuje dotáciu neprijať.
Uznesenie č. 153/2020 zo dňa 16.1.2020
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odporúčacie stanovisko ekonomickej komisie.
6/ Rôzne
23.januára 2020 - kladenie vencov pri pamätníku protifašistických bojovníkov
25. januára 2020 - hokejový turnaj o pohár starostu obce
Keďže program rokovania OZ bol vyčerpaný, starosta poďakoval všetkým poslancom za
účasť na rokovaní OZ a ukončil rokovanie.

V Haliči, 20.1.2020
Zapísala: Václavíková
Overili: Rehanek
Mgr. Alexander Udvardy
starosta obce

