Zápisnica
z 10. zasadnutia OZ v Haliči, konaného dňa 11.12.2020

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny, ktorá je Prílohou č.l 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 8 poslancov OZ (poslanec Zdechovan sa ospravedlnil
z rodinných dôvodov) a 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. Návrh VZN Č. 3/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
3. Úprava rozpočtu obce Halič na rok 2020
4. Návrh rozpočtu Obce Halič na roky 2021-2023
5. Návrh kúpnej zmluvy na odkúpenie pozemkov pod cestou III/2664 (Staničná ul.) pre
Banskobystrický samosprávny kraj.
6. Výkup časti pozemkov pre IBV v lokalite Horné pole.
7. Návrh na predloženie žiadosti o NFP zo štrukturálnych fondov - nabíjacia stanica pre
elektromo bil y
8. Návrh na predloženie žiadosti o NFP zo štrukturálnych fondov na projekt Budovanie centra
integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Halič ("CIZS") a Zmluva o partnerstve za
účelom realizácie projektu CIZS
9. Memorandum o spolupráci na príprave Integrovanej územnej stratégie udržateľného
mestského rozvoja Lučenec
10. Návrh na odstúpenie od Zmluvy o spoločnom stavebnom úrade
11. Informácie starostu o realizovaných a plánovaných aktivitách
12. Interpelácia poslancov
13. Informácie z komisií OZ
14. Podnety občanov
15. Rôzne
Uznesenie Č. 229/2020 zo dňa 11.12.2020
Obecné zastupiteľstvo v Haliči
Alberie na vedomie - starosta určil za zapisovateľku zo zasadnutia OZ Ing. Editu Hujovú,
pracovníčku obce
B/schvaľuje - program rokovania Obecného zastupiteľstva v Haliči
Hlasovanie poslancov: 8 za
Uznesenie bolo schválené.
Určenie overovateľov zápisnice
Starosta za overovateľa zápisnice určil poslanca Ing. Lukáča. Do návrhovej komisie navrhol
poslanca Mgr. Paľagu. Rozprava k uvedenému bodu nebola.
Uznesenie Č. 230/2020 zo dňa 11.12.2020

Obecné zastupiteľstvo v Haliči berie na vedomie - starosta určil za overovateľa zápisnice Ing.
Lukáča, do návrhovej komisie určil poslanca Mgr. Paľagu.
1/ Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí OZ
Správu predložil starosta obce.
Uznesením č. 228/2020 požiadalo OZ starostu obce doručovať všetky prerokovávané materiály
a zápisnice z rokovania OZ poslancom v papierovej forme. Úloha sa začala plniť. Diskusiou
k plneniu úlohy poslanci skonštatovali, že v tlačenej forme im stačí doručovať hlavne
zápisnice. Starosta povedal, že to bude upravené v rokovacom poriadku.
Ďalej starosta informoval, že obdržal odpoveď MDVSR ohľadom stavebnej uzávery, ktorá
tvorí prílohu č. 2 zápisnice.
Uznesenie č. 217/2020 zo dňa 16.09.2020 uložilo starostovi zabezpečiť alternatívne riešenie
oporného múrika pri RD Balagovcov. Informácie budú predmetom oznámení zo stavebnej
komisie.
Uznesenie č. 231/2020 zo dňa 11.12.2020
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
2/ Návrh VZN č. 3/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.
Starosta informoval poslancov, že od januára nám pribudla jednak nová povinnosť - zber
potravinového a kuchynského odpadu, ale aj firma Brantner zvýšila poplatky za uskladnenie
tuhého komunálneho odpadu, firma Mepos zvyšuje poplatky za vývoz tuhého KO, čim pre
obec vznikajú zvýšené náklady na likvidáciu odpadu. Z tohto dôvodu navrhujeme zvýšenie
poplatku za KO. Pri vývoze Ix mesačne to bude čiastka 33,00 € pre 110 l kuka nádobu; 2x
mesačne to bude suma 60,00 €; pri 120 l kuka nádobe bude poplatok Ix mesačne vo výške
36,00 € a 2x mesačne 66,00 €. Dôchodcom samostatne žijúcim navrhujeme zľavu vo výške
20%. Občan pri platení poplatku bude mať povinnosť nahlásiť, koľko litrovú kuka nádobu
vlastní a podľa toho mu bude vypočítaný poplatok.
Uznesenie č. 232/2020 zo dňa 11.12.2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 3/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady s účinnosťou od 01.01.2021.
Hlasovanie: 8 za
Uznesenie bolo schválené
3/ Úprava rozpočtu obce Halič na roky 2020
Navrhovanú úpravu rozpočtu predniesol predseda EK. Zdôraznil, že zohľadňuje aktuálny stav
v plnení rozpočtu s výhľadom na decembrové plnenie. Oproti poslednej úprave očakávame
vyššie plnenie daňových aj nedaňových príjmov, nižšie plnenie bežných výdavkov ana
druhej strane nárast kapitálových výdavkov ovplyvnený rekonštrukciou strechy KD.
Uznesenie č. 233/2020 zo dňa 11.12.2020:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu na rok 2020 nasledovne:
1 OO/daňové príjmy
723434
200/nedaňové príjmy
119630
400/finančné príjmy
166574
600/bežné výdavky
1400880
700/kapitálové výdavky
229990
Hlasovanie: 8 za
Uznesenie bolo schválené.

4/ Návrh rozpočtu Obce Halič na rok 2021-2023
Návrh rozpočtu opäť predložil poslancom predseda EK. Skonštatoval, že všetci poslanci to
dostali v časovom predstihu, mali možnosť sa s navrhovaným rozpočtom oboznámiť.
Nakoľko vo štvrtok (10.12.2020) bol zverejnený rozpis podielových daní, navrhovaný
rozpočet upravujeme o rozpísanú výšku podielových daní, t.j. bežné príjmy aj bežné výdavky
sa oproti pôvodnému návrhu zvyšujú 020001,00 €. Podiel príjmov ZŠsMŠ z celkovej výšky
rozpočtu je 54,86 %, podiel výdavkov ZŠsMŠ na celkových výdavkoch je 55,83 %.
K navrhovanému rozpočtu predniesla svoje stanovisko aj hlavná kontrolórka (tvorí prílohu
zápisnice), ktorá skonštatovala, že návrh je postavený veľmi optimisticky, čo bude v praxi
znamenať, že ak nedôjde k navýšeniu príjmov (podielových daní) nebudeme mať možnosť
realizovať výdavky nekryté rozpočtom.
Uznesenie Č. 234/2020 zo dňa 11.12.2020
Obecné zastupiteľstvo:
al berie na vedomie stanovisko HK k navrhovanému rozpočtu na roky 2021- 2023 (tvorí
prílohu Č. 3 zápisnice)
b/ schvaľuje rozpočet Obce Halič na rok 2021 nasledovne:
1 OO/daňové príjmy
723590
200/nedaňové príjmy
153600
3 OO/transfery
673566
400/finančné príjmy
O
5 OO/úvery
150000
600/bežné výdavky
1467756
700/kapitálové výdavky
194200
800/splátky úverov
9296
Príjmy spolu: 1700756 €, výdavky spolu 1 671 252 €
c/ berie na vedomie rozpočet Obce Halič na roky 2022 a 2023
Hlasovanie: 8 za
Uznesenie bolo schválené.

5/ Návrh kúpnej zmluvy na odkúpenie pozemkov pod cestou III/2664 (Staničná ul.) pre
Banskobystrický samosprávny kraj.
VUC Banská Bystrica oslovila obec s požiadavkou o odkúpenie pozemkov pod miestnou
komunikáciou. Za finančné prostriedky získané predajom pozemkov obec zabezpečí na svoje
náklady vybudovanie obrubníka po celej dlžke MK. Pozemok je pre obec nevyužiteľný.
Zámer odpredať pozemok bol zverejnený na úradnej tabuli obce 24.11.2020.
Uznesenie Č. 235/2020 zo dňa 11.12.2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj pozemkov, parc. C-KN Č. 715/66 o výmere 43 m2,
zastavaná plocha a nádvorie, parc. C-KN Č. 716/1 o výmere 1561 m2, zastavaná plocha
a nádvorie, parc. C-KN Č. 848/21 o výmere 1205 m2, zastavaná plocha a nádvorie, parc. C
KN Č. 859/12 o výmere 25 m2 zastavaná plocha a nádvorie, parc. C-KN č. 883/63 o výmere
352 m2 zastavaná plocha a nádvorie z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa §9a, bodu 8.
písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, pričom za dôvod tohto
zreteľa možno považovať, že uvedený pozemok sa nachádza pod komunikáciou III. Triedy
v správe BB RSC a pre obec sa jedná o nevyužiteľný majetok, kupujúcemu Banskobystrický
samosprávny kraj, Námestie SNP Č. 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO 37828 100 za kúpnu
cenu 7,43 €/m2. Pri celkovej výmere 3186 m2 je kúpna cena vo výške 23 671,98 €.
Hlasovanie: 8 za z 8 prítomných poslancov
Uznesenie bolo schválené

6/ Výkup časti pozemkov pre IBV v lokalite Horné pole.
Na zasadaní OZ dňa 6.8.2020 uznesením Č. 200 a 201/2020 poslanci schválili zámer

odkúpenia časti pozemkov pre IBV v lokalite Horné pole. V súlade s uvedenými uzneseniami
sú pripravené dve kúpne zmluvy - v jednej sú uvedené pozemky, ktorých výlučnými
vlastníkmi sú predávajúci a v druhej sú pozemky, kde sú predávajúci podielovými
spoluvlastníkmi pozemku.
Uznesenie Č. 236/2020 zo dňa 11.12.2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpu pozemkov:
- parc. E-KN Č. 501/2 orná pôda vo výmere 7216 m2, LV Č. 741
- parc. E-KN Č. 512/3 orná pôda vo výmere 4980 m2, LV Č. 741
- parc. E-KN Č. 512/4 orná pôda vo výmere 1335 m2, LV Č. 741
- parc. E-KN Č. 657 orná pôda vo výmere 703 m2, LV Č. 741
- parc. E-KN Č. 705/2 orná pôda vo výmere 3164 m2, LV Č. 741
- parc. E-KN Č. 636 orná pôda vo výmere 2744m2, LV Č. 744
- parc. E-KN Č. 641 orná pôda vo výmere 1361m2, LV Č. 744
- parc. E-KN Č. 798/21 trvalý trávny porast vo výmere 2623m2, LV Č. 744
- parc. E-KN Č. 515/1 orná pôda vo výmere 1116m2, LV Č. 743
- parc. E-KN Č. 515/901 orná pôda vo výmere 630m2, LV Č. 743
- parc. E-KN Č. 705/3 orná pôda vo výmere 2494m2, LV č.743
- parc. C-KN Č. 500/70 orná pôda vo výmere 80m2, LV Č. 743
- parc. C-KN Č. 500/71 orná pôda vo výmere 521m2, LV Č. 743
od predávajúcich Ing. Johann Merka rod. Merka, nar.
trvale bytom Spolková
republika Rakúsko, "'
Potužáková rod. Merková, nar. í

-

7

a MUDr. Janka

\, trvale bytom Česká Republika,

za dohodnutú kúpnu cenu v prospech Ing. Johanna Merku vo výške 20.106,78 Eur /slovom:
dvadsaťtisícstošesť eur a sedemdesiatosem eurocentov/, a dohodnutú kúpnu cenu v prospech
MUDr. Janky Potužákovej vo výške 71.621,60 Eur /slovom:
sedemdesiatjedentisícšesťstodvadsaťjedeneur a šesťdesiat eurocentov/, všetko v podiele 1/1
Hlasovanie: 8 za,
Uznesenie bolo schválené.
Uznesenie Č. 237/2020 zo dňa 11.12.2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpu pozemkov:
- parc. E-KN Č. 656 orná pôda vo výmere 703m2, LV Č. 740 v podiele y2 k celku
- parc. E-KN Č. 798/25 ostatná plocha vo výmere 2645m2, LV Č. 947 v podiele 1/53 k celku
- parc. C-KN č. 799/1 O zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 173m2, LV Č. 947 v podiele
1/53 k celku
- parc. E-KN Č. 417 záhrada vo výmere 388m2, LV Č. 1376 v podiele y2 k celku
od predávajúcich Ing. Johann Merka rod. Merka, nar.
, trvale bytom
Spolková republika Rakúsko,
Janka Potužáková rod. Merková, nar.
-

-

-
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_

il MUDr.
. trvale bytom Česká Republika,

"'T_.'!!.

za dohodnutú kúpnu cenu v prospech Ing. Johanna Merku vo výške 117,77 Eur /slovom:
stosedemnásť eur a sedemdesiatsedem eurocentov/, a dohodnutú kúpnu cenu v prospech
MUDr. Janky Potužákovej vo výške 1.100,95 Eur /slovom: tisícsto eur a deväťdesiatpäť
eurocentov/
Hlasovanie: 8 za
Uznesenie bolo schválené

7/ Návrh na predloženie žiadosti o NFP zo štrukturálnych fondov - nabíjacia stanica pre
elektromobily
Obec má možnosť získať finančné prostriedky na vybudovanie verejných nabíjacích staníc
pre elektromobily. Súkromná spoločnosť oslovila obec s požiadavkou o vybudovanie
nabíjacej stanice pre elektromobily s tým, že pomôžu s celým procesom získania potrebných
zdrojov financovania, aby náklady na vybudovanie nešli z rozpočtu obce. Nabíjacia stanica by
bola umiestnená na už vybudovanom parkovisku na Podzámockom námestí.

Uznesenie Č. 238/2020 zo dňa 11.12.2020

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer obce požiadať o nenávratný finančný príspevok
v rámci výzvy Ministerstva hospodárstva SR na rok 2020 - kód výzvy: č.: 11378/2020-421052028 na projekt s názvom: "Nabíjacia stanica v obci Halič". Maximálna výška
spolufinancovania z vlastných zdrojov 515,60€.
Hlasovanie: 8 za z 8 prítomných poslancov
Uznesenie bolo schválené
8/ Návrh na predloženie žiadosti o NFP zo štrukturálnych fondov na projekt Budovanie centra
integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Halič ("CIZS") a Zmluva o partnerstve za účelom
realizácie projektu CIZS.
Predložený zámer na projekt CIZS bol už odsúhlasený. K predloženiu žiadosti o poskytnutie
NFP zo štrukturálnych fondov na projekt Budovanie CIZS v obci Halič je potrebné schváliť aj
zmluvu o Partnerstve za účelom samotnej realizácie. Zmluva je uzatvorená s dvomi
všeobecnými lekármi, detským lekárom, stomatológom a gynekológom a tvorí prílohu tejto
zápisnice. Povinnosťou je, aby lekári po zrealizovaní projektu 5 rokov zabezpečovali
zdravotnú starostlivosť pre občanov.
Uznesenie Č. 239/2020 zo dňa 11.12.2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predloženú Zmluvu o partnerstve za účelom realizácie
projektu CIZS.
Hlasovanie: 8 za
Uznesenie bolo schválené
Uznesenie Č. 240/2020 zo dňa 11.12.2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predloženie žiadosti o NFP zo štrukturálnych fondov na
projekt Budovanie centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Halič ("CIZS")
Hlasovanie: 8 za
Uznesenie bolo schválené

9/ Memorandum o spolupráci na príprave Integrovanej územnej stratégie udržateľného
mestského rozvoja Lučenec.
Hlavným účelom tohto memoranda je najmä:
1. určiť územie udržateľného mestského rozvoja Lučenec (skrátený názov UMR LC) ako
integrovaného mestského strategicko-plánovacieho regiónu,
2. spolupracovať na príprave Integrovanej územnej stratégie UMR LC ako súčasť
Integrovanej územnej stratégie Banskobystrického kraja s využitím postupov podľa
Jednotného metodického rámca pre prípravu integrovaných územných stratégií a investícií
v SR v programovom období 2021 - 2027,

3. zriadiť Kooperačnú radu UMR LC ako koordinačný nástroj funkčného mechanizmu
partnerstva, komunikácie a rozhodovania pri príprave IÚS UMR LC s určením základných
princípov, pravidiel a ďalších podmienok tejto územnej spolupráce.
Územie udržatel'ného mestského rozvoja Lučenec tvorí územie jadrového mesta Lučenec
a týchto obcí: Tomášovce, Vidiná, Halič, Stará Halič, Panické Dravce, Vel'ká nad Ipl'om,
Pinciná, Rapovce, Tuhár, Mýtna, Lovinobaňa, Divín, Mikušovce, Bol'kovce, Trenč. Uvedené
zúčastnené strany podpisom memoranda deklarujú, že v rámci tejto spolupráce budú
dodržiavať najmä princíp partnerstva, zabezpečenia udržatel'ného rozumného (smart) rozvoja
územia za súčasného rešpektovania objektívne oprávnených záujmov sociálno-ekonomických
partnerov v území UMR.
Starosta informoval, že doterajší systém fungoval na princípe - najprv výzvy, potom projekty,
v nasledujúcich rokoch to má byť opačne - všetci, ktorú chcú čerpať euro fondy, musia mať
najprv vypracované projekty, na ktoré chcú získať finančné prostriedky, následne sa bude
vyberať projekt, ktorý bude podporený. Rozhodovať sa bude na dvoch úrovniach - na úrovni
VUC a na úrovni mestského rozvoja okresu Lučenec. Boli sme oslovení mestom a tým
pádom máme možnosť získať prostriedky aj nad rámec cez VUC. Nebudeme rovnocenným
partnerom, ale mesto nás potrebuje pre naplnenie počtu obyvatel'ov. V prípade výberu
projektov sa bude hlasovať buď 3/5 väčšinou alebo nadpolovičnou väčšinou.

241/2020 zo dňa 11.12.2020
Obecné zastupitel'stvo schval'uje pristúpenie obce Halič k Memorandu o spolupráci na
príprave Integrovanej územnej stratégie udržateľného mestského rozvoja Lučenec.
Hlasovanie: 7 za, proti Ing. Lukáč, neprítomný Zdechovan
Uznesenie bolo schválené.
Uznesenie

Č.

10/ Návrh na odstúpenie od Zmluvy o spoločnom stavebnom úrade.
Začiatkom 90-tych rokov bol vytvorený spoločný stavebný úrad v Lučenci, ktorý zabezpečuje
stavebnú agendu aj pre našu obec. Obce Halič, Tomášovce a Vidiná vyjadrili nespokojnosť,
nakoľko stavebné konania sa nerealizujú tak, ako by sa mali. Majú záujem o vystúpenie zo
spoločného stavebného úradu. Naše povinnosti voči spol.stav.úradu však nezanikajú, zaniknú
len v prípade, že danú zmluvu vypovie mesto Lučenec. Mesto v súčasnosti poslalo návrh
novej zmluvy a tri obce nemajú záujem ju podpísať. V praxi by to znamenalo,

že spolu

budeme zamestnávať jedného človeka, ktorý bude robiť stavebnú agendu pre obce Halič,
Tomášovce a Vidiná. Na mzdových nákladoch sa budeme podiel'ať spoločne. Zatial' sa nedá
presne povedať, od akého termínu by to bolo reálne, nakol'ko naša obec je stavebným úradom
pre mesto Lučenec. Zatial' máme víziu aj človeka, ktorý má o túto prácu záujem. Určite by
nás to stálo viac, ako nás to stojí teraz. Poslanec Lukáč sa dotazoval, ako by bol platený tento
zamestnanec. Starosta odvetil, že je to vec dohody troch obcí. Poslanec Rehanek reagoval, že
by to mal byť človek, ktorý to robiť vie, musí byť v stavebnej agende dobrý a je potrebné ho
zaplatiť. Starosta reagoval, že vo výhl'ade je človek z praxe, prestavbou knižnice by vznikla
samostatná kancelária pre stavebnú agendu.
Uznesenie Č. 242/2020 zo dňa 11.12.2020
Obecné zastupitel'stvo súhlasí s návrhom na odstúpenie od Zmluvy o spoločnom stavebnom
úrade a s vytvorením nového Spoločného stavebného úradu s obcami Tomášovce a Vidiná.
Hlasovanie: 7 za, zdržal sa Ing. Lukáč, neprítomný Zdechovan
Uznesenie bolo schválené.

11/ Informácie starostu o realizovaných a plánovaných aktivitách - pokračuje sa na prácach
rekonštrukcie kultúrneho domu, strecha a zateplenie je už ukončené, čakajú nás ešte práce na
podlahe vo veľkej sále. Boli nám schválené finančné prostriedky na rekonštrukciu priestorov
materskej školy, pripravuje sa verejné obstarávanie s tým, že samotná realizácia by sa
uskutočnila v letných mesiacoch počas prázdnin.
V sobotu 12.12.2020 prebehne v našej obci testovanie žiakov a rodičov, pre občanov, ktorí
majú záujem je stanovený čas od 12,00 - 15,00 hod.
12/ Interpelácie poslancov
Poslankyňa Ing. Molnárová skonštatovala, že je veľmi sklamaná z dištančného vzdelávania.
Okrem niektorých výnimiek učitelia len raz do týždňa rozdajú deťom úlohy, učitelia 7
týždňom deti nevideli, raz sa stalo, že učiteľka v sobotu večer naplánovala vyučovanie on
line, registruje nezáujem učiteľov o učenie a uvažuje o preložení deti do Lučenca .Starosta
tieto pripomienky tlmočil riaditeľovi školy, ktorý prisľúbil nápravu s tým, že min. 3 hod.
denne sa budú deti učiť. Poslanec Ing. Lukáč povedal, že je neskoro niečo konštatovať po 7
týždňoch, ak je nespokojnosť, je potrebné zvolať radu školy a riešiť to tam a za prítomnosti
riaditeľa školy.
Poslanec Mgr. Fajčík sa dotazoval, v akom štádiu je stavba na lokalite Čepanová. Starosta
povedal, že p.Molnár si dal žiadosť o zmenu územného plánu na parc. č. 522/26, 522/30
a 522/31 za účelom zlegalizovania stavby.
Uznesenie č. 243/2020 zo dňa 11.12.2020
Obecné zastupiteľstvo žiada starostu, aby podal podnet na prokuratúru
zákonnosti povoľovania oplotenie. Termín: do nasledujúceho OZ
Hlasovanie: 8 za
Uznesenie bolo schválené.

o preskúmanie

Uznesenie č. 244/2020 zo dňa 11.12.2020
Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zmenou územného plánu lokality Čepanová v zmysle
žiadosti Štefana Molnára a Ingrid Molnárovej, Mieru 15/14, Halič zo dňa 10.12.2020
Hlasovanie: 8 proti
Uznesenie nebolo schválené
Poslanec Ing. Hikker sa dotazoval na presný dátum, od ktorého sa mení názov školy kvôli
zápisu do kroniky, pýtal sa, či budú vydané Haličské zvesti a kalendáre na rok 2021. Oboje by
mali občania dostať v priebehu 52.týždňa.
Ing. Molnárová sa dotazovala na finančné prostriedky na knihy pre školu, či sa škola plánuje
do projektu zapojiť. Odpovedal poslanec Fajčík, že má vedomosť, že tým riaditeľ poveril
učiteľku zodpovednú za školskú knižnicu.

13/ Informácie z komisií OZ
a) Komisia verejného poriadku - predvolala Dušana Martinu kvôli parkovaniu kamióna
na Hviezdoslavovej ulici - nedostavil sa na komisiu; z toho istého dôvodu bol
predvolaný aj Štefan Kalina, ktorý prisľúbil nápravu; Tibor Novotný sa na komisiu
nedostavil, vrak zatiaľ odstránený nebol, bude mu vyrubený poplatok od času, kedy
uplynula lehota na odstránenie vraku do konca roka 2020; bola riešená sťažnosť na
Michaelu Segečovú za neprimerané zaobchádzanie so psom - dostala napomenutie
a prisľúbila nápravu.
b) Stavebná komisia - riešila oporný múr pri RD Balagovcov - projekt z prefabrikátov je
v cene cca 28 tis. €, p. Svorad dá prepočítať návrh rozpočtárovi a následne sa

rozhodne pre ďalší postup; komisia sa zaoberala vybudovaním zberného dvora pri
ČOV -ke v smere na Lučenec, avšak zo Slovenskej správy ciest prišlo zamietavé
stanovisko. Starosta predstavil ďalšie 3 varianty - komisia odporúča zamerať sa na
pozemok v smere na Maškovú.; komisia doporučuje predaj pozemkov na Staničnej
ulici pre VUC; Peter Rajprich požiadal o prenájom časti parc. č. 452/2 za účelom
umiestnenia prenosnej plechovej garáže. Komisia daný pozemok nedoporučuje
prenajať. Záväzné stanovisko bude vydané až na nasledujúcom zasadaní OZ:
c) Sociálna komisia - prejednávala žiadosť Denisy Oláhovej o jednorázovú sociálnu
výpomoc, požiadala ju o doplnenie podkladov, ktoré ku dňu konania OZ nepriložila,
takže zatiaľ je to v štádiu riešenia
d) Ekonomická komisia -úprava rozpočtu na rok 2020, návrh rozpočtu Obce Halič na
roky 2021-2023, kúpno-predajné zmluvy na pozemky na ul. Staničnej a Hornom poli
e) Kultúrna komisia - vianočný koncert kvôli epidemiologickej situácii sa v r.2020
konať nebude, komisia zhodnotila akcie v roku 2020, zaoberala sa akciami v roku
2021; v sobotu 21.12.2020 v spolupráci s Fit Family rádiom sa bude konať akcia pod
názvom Zdieľaj radosť. Od 10,00 hod. sa začne vysielanie rádia cez miestny rozhlas,
bude to aj na webe.
Uznesenie č. 245/2020 zo dňa 11.12.2020
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie z komisií.
14/ Podnety občanov - neboli žiadne.
15/ Rôzne
Ing. Hikker sa dotazoval, z akých peňazí bude hradená realizácia múzea Csontváryho - budú
to euro fondy, bude tam aj časť venovaná hrnčiarstvu a Forgáčovcov. Poďakoval za osvetlenie
kostola, synagógy a strážneho domčeka. Zároveň požiadal starostu, aby vopred informoval
predsedu TJ o akcii, ktorú obec poriada v areáli TJ (testovanie).
Poslanec Póni poďakoval pracovníkom obecného úradu za vynovenie budovy TJ a TJ
a pozitívne vyzdvihol organizáciu celoplošného testovania.
Starosta dal hlasovať za odmenu pre hlavnú kontrolórku.
Uznesenie č. 246/2020 zo dňa 11.12.2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odmenu hlavnej kontrolórky vo výške 19,125 % zo súčtu

platov za rok 2020.
Ďalej starosta požiadal poslancov o určenie členov inventarizačnej komisie.
Uznesenie č. 247/2020 zo dňa 11.12.2020
Obecné zastupiteľstvo volí inventarizačnú komisiu v zložení: Mgr. Fajčík - predseda, členovia
- Rehanek, Ing. Lukáč, Ing. Hujová, Mgr. Vinarčíková
Keďže program rokovania OZ bol vyčerpaný, starosta poďakoval všetkým poslancom za
účasť na rokovaní OZ a ukončil rokovanie.

V Haliči, 11.12.2020
Zapísala: Ing. Hujová
Overili:
Ing. Lukáč

Mgr. Alexander Udvardy
starosta obce

