Zápisnica
zo 6. riadneho zasadnutia OZ v Haliči, konaného dňa 11.11.2016
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Kontrola plnenia uznesení
2. Návrh rozpočtu Obce Halič s ZŠsMŠ Halič na roky 2017 až 2019
3. Voľba hlavného kontrolóra obce Halič
4. Informácie z komisií
5. Interpelácie poslancov
6. Informácie starostu obce o činnosti
7. Podnety občanov
8. Rôzne

Za overovateľov zápisnice boli určení Ing. Neupeuer a Mgr. Kokavec.
Starosta obce požiadal poslancov, aby odsúhlasili program rokovania OZ.
Hlasovanie za program: 6 za (neprítomní: Mgr. Gálová, Mgr. Švihlová, Žigo)
1. Kontrola plnenia uznesení – z rokovaní OZ nevyplynuli žiadne úlohy.
2. Návrh rozpočtu na roky 2017 až 2019 predniesol predseda ekonomickej komisie JUDr.
Přibyl. Skonštatoval, že ekonomická komisia návrh rozpočtu neprejednala a požiadal
poslancov, aby prípadné otázky k rozpočtu adresovali Ing. Hujovej. Poslanci nemali k návrhu
rozpočtu žiadne pripomienky. Hlavná kontrolórka obce predložila poslancom stanovisko
k návrhu rozpočtu na roky 2017 až 2019 s tým, že návrh rozpočtu na rok 2017 odporúča
schváliť a návrh rozpočtu na roky 2018 a 2019 vziať na vedomie.
OZ schvaľuje návrh rozpočtu Obce Halič na rok 2017 nasledovne: Príjmy – 1 226 241 €, v tom
ZŠsMŠ 677 570 €, výdavky 1 217 641 €, v tom ZŠsMŠ 677 570 €.
OZ berie na vedomie návrh rozpočtu Obce Halič na roky 2018 a 2019.
Hlasovanie: 7 za, neprítomní Mgr. Gálová, Žigo
3. Voľba hlavného kontrolóra. Nakoľko k 28.02.2017 končí funkčné obdobie kontrolórky
obce, je potrebné vyhlásiť voľbu hlavného kontrolóra obce. Deň konania voľby sa uskutoční
na 1. riadnom zasadaní OZ v roku 2017 a prihlášky sa budú odovzdávať na Obecnom úrade
v Haliči v zalepenej obálke s označením „Hlavný kontrolór“ najneskôr do 30.12.2016.
OZ vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra na 1. riadnom zasadaní OZ v roku 2017
Hlasovanie: 7 za, neprítomní Mgr. Gálová, Žigo
4. Informácie z komisií
a) komisia verejného poriadku riešila sťažnosť pani Chovancovej na pána Banaša
dohovorom. Pán Banaš tvrdil, že nepožíva alkohol, susedské vzťahy sa už zlepšujú. Pani
Chovancová oboznámila poslancov, že 31.10.2016 podala už druhý návrh na políciu. Na jar si
idú na vlastné náklady montovať kamerový systém spolu s oznámením, že priestor bude
monitorovaný. Poslanec Mgr. Pročko apeloval, aby obec zatlačila na vyšetrovateľov pri
zmene prístupu k riešeniu problémov. Poslankyňa Mgr. Švihlová bola tiež predvolaná na
políciu ako svedok, pán Banaš sa na jednanie nedostavil. Ešte je možnosť spor riešiť
prostredníctvom prokuratúry.

Komisia sa ďalej zaoberala sťažnosťou p. Gibalu na p.Novotného, ktorý napriek výzve
a prísľubu nie je ochotný vyprázdniť nehnuteľnosť, ktorá mu bola daná do prenájmu
a vlastník nehnuteľnosti od nájmu odstupuje.
b) komisia obchodu, dopravy a cestovného ruchu riešila žiadosť p.Molnára o prenájom
pozemku na parkovanie motorových vozidiel. Komisia nedoporučuje žiadosti vyhovieť.
OZ neschvaľuje prenájom pozemku pre účely parkovania motorových vozidiel.
Hlasovanie: 7za, neprítomní Mgr. Gálová, Žigo
Komisia ďalej riešila problém búdy p. Bukora postavenej na obecnom pozemku bez súhlasu
a doporučuje písomne vyzvať p. Bukora na okamžité odstránenie búdy, nakoľko je na
obecnom pozemku bez povolenia a prekáža vo výhľade do križovatky.
OZ ukladá starostovi obce písomne vyzvať p.Bukora na odstránenie búdy s termínom do
30.11.2016.
Hlasovanie: 7 za, neprítomní Mgr.Gálová, Žigo
Komisia sa zaoberala žiadosťou p.Rajpricha o umiestnenie prenosnej garáže na obecnom
pozemku, ale momentálne je to už bezpredmetné, nakoľko p.Rajprich garáž predal. Do
diskusie sa zapojil poslanec Mgr. Pročko, že prenosné garáže v obci je dlhodobo nevyriešený
problém, treba sa zamyslieť a prijať stanovisko, či garáže stavať alebo nie. Starosta požiadal
všetkých poslancov, aby vyjadrili svoj názor na umiestnenie prenosných garáži na obecnom
pozemku.
Poslanec Linhart – nie je proti garážam, len poplatok je nízky
Poslanec Ing. Neupauer – garáže mu vadia, je za ich zrušenie
Poslankyňa Beňovská – ponechať súčasné garáže a uvažovať nad vyhradením pozemku pre
garážovanie
Poslanec Mgr. Pročko – všetko zrušiť, ukončiť nájom, nie je to pekné, špatí to obec
Poslanec JUDr. Přibyl – všetko zrušiť, súhlasí len s vyhradením miesta na parkovanie, je
potrebné zabezpečiť ponuku výstavby garáží
Poslankyňa Mgr. Švihlová – je proti zrušeniu, ale je potrebné zvýšiť nájom
Poslanec Mgr. Kokavec – je za zrušenie a súčasne za zákaz stavania do budúcna
Starosta povedal, že je to dlhodobý problém, obec nemá pozemok na výstavbu garáži,
podnikatelia by možno uvítali možnosť prenájmu svojich priestorov.
Poslanec JUDr. Přibyl povedal, že tento problém treba riešiť v smernici „Zásady nakladania
s majetkom obce“.
OZ ukladá starostovi obce pripraviť podklady na ukončenie nájmov pozemkov pod
prenosnými garážami na 1. riadne zasadanie OZ v roku 2017
Hlasovanie: 4 za (Mgr.Pročko, JUDr. Přibyl, Ing. Neupauer, Mgr. Kokavec), 3 sa zdržali (Mgr.
Švihlová, Linhart, Beňovská)
OZ ukladá komisii obchodu, dopravy a cestovného ruchu v spolupráci s poslancom
Mgr.Pročkom pripraviť zásady na prenájom parkovacích miest.
Hlasovanie: 7 za, neprítomní Mgr. Gálová, Žigo
Vyhradené a spoplatnené parkovacie miesta ponechať v platnosti tak ako doteraz.
Hlasovanie: 7 za, neprítomní: Mgr. Gálová, Žigo
c) Poslanec Linhart informoval o zasadnutí kultúrnej komisie, ktorá sa zaoberala
požiadavkami do rozpočtu, doporučuje kúpiť digitálne piáno, dreveným obložením rúr na
pódiu za oponou a doplnením kultúrnej komisie o nových členov – Boženy Hikkerovej
a Zuzany Svoreňovej. Ďalej povedal, že 9.12.2016 bude Mikuláš, je potrebné osloviť

predajcov, 25.12.2016 bude v kostole vianočný koncert Trávničkovo kvarteto a 24.11.2016
o 15,30 hod. bude v Malej sále kultúrneho domu prezentácia knihy Mira Eliáša.
d) komisia životného prostredia prejednávala žiadosť firmy Imet, a.s., ktorá požiadala o
vypílenie gaštanov pri vstupnej bráne do areálu. Poslanec Mgr. Pročko reagoval, že to je
večný problém, choré gaštany sú aj v Zbrojnici, ale nechce ich vypíliť, je za ich zachovanie.
OZ súhlasí s vypílením gaštanov pri vstupnej bráne do zámku.
Hlasovanie: 6 za, neprítomní JUDr. Přibyl, Mgr. Gálová, Žigo
Starosta obce informoval poslancov, že obec dala žiadosť o vypílenie stromov v cintoríne
a jedného gaštana na ihrisku, riaditeľ školy povedal, že do olivy v areáli školy udrel blesk a dá
žiadosť o jej vypílenie.
e) komisia sociálna – organizovala deň jubilantov, navrhuje doplniť komisiu o p.Václavíkovú,
ktorá je zodpovedná na spoluprácu s úradom práce pri vyplácaní sociálnych dávok pre deti
s rodín zo sociálne znevýhodneného prostredia.
OZ schvaľuje Danu Václavíkovú za členku sociálnej komisie.
Hlasovanie: 7 za, neprítomní Mgr. Gálová, Žigo
Ďalej boli poslanci informovaní o postupe vybavovania hospitalizácie Márie Rekšákovej. Bola
tu znalkyňa určená súdom, ktorá momentálne vypracúva posudok o jej zdravotnom stave.
f) stavebná komisia nezasadala, ale jej predseda ako človek nesúhlasí so žiadosťou pani
Kocúrovej s umiestnením reklamnej tabule na plote OÚ.
OZ nesúhlasí s umiestnením reklamnej tabule pani Kocúrovej na plote OÚ.
Hlasovanie: 7 za, neprítomní Mgr. Gálová, Žigo
Ďalej navrhuje v budúcnosti na plot neumiestňovať žiadne komerčné tabule.
Hlasovanie: 7 za, neprítomní Mgr. Gálová, Žigo
OZ ukladá starostovi obce písomne vyzvať pani Kocúrovú na urýchlené odstránenie
reklamnej tabule umiestnenej na zábradlí na Podzámockom námestí.
Hlasovanie: 7 za, neprítomní Mgr. Gálová, Žigo
Ďalej poslanec Mgr. Pročko informoval poslancov, že niektorí ľudia napriek zákazu pália pred
RD alebo v záhradách odpad a požiadal starostu obce, aby na základe zoznamu, ktorý mu
pripraví, zaslal občanom list ohľadom zákazu pálenia.
g) do ekonomickej komisie bola predložená žiadosť o finančnú dotáciu pre Súkromné
centrum voľného času Maja n.o., neodporúča sa žiadosti vyhovieť, nakoľko finančné
prostriedky určené na záujmovú činnosť detí sú smerované pre ZŠsMŠ Halič.
OZ neodporúča vyhovieť žiadosti Súkromného centra voľného času MAJA n.o. pre rok 2017
Hlasovanie: 7 za, neprítomní Mgr. Gálová, Žigo
Hokejový klub REKON HALIČ požiadal o bezplatný prenájom malej sály v KD za účelom
vyhodnotenia a občerstvenia pre účastníkom turnaja „O pohár starostu Obce Halič“.
OZ schvaľuje bezplatný prenájom malej sály kultúrneho domu pre Hokejový klub REKON
HALIČ.
Hlasovanie: 7 za, neprítomní Mgr. Gálová, Žigo
Ing. Ivana Michalíková predložila žiadosť o prenájom jednej miestnosti v centre pre matky
s deťmi za účelom cvičenia jogy haličských žien v mesiacoch september 2016 – máj 2017
v dňoch utorok, štvrtok a nedeľa od 18,00 – 19,00 hod. Občan Turek upozornil poslancov, že
uznesením OZ je priestor vyhradený pre materské centrum. Poslankyňa Beňovská povedala,

že nemá námietky proti prenájmu, len je potrebné dohodnúť a stanoviť spôsob upratovania
spoločných priestorov.
OZ schvaľuje bezplatný prenájom jednej miestnosti v centre pre matky s deťmi za účelom
cvičenia jogy haličských žien v mesiacoch september 2016 – máj 2017 v dňoch utorok,
štvrtok a nedeľa od 18,00 – 19,00 hod.
Hlasovanie: 6 za, neprítomní Mgr. Pročko, Mgr. Gálová, Žigo
Mária Luptáková požiadala o výmenu podlahovej gumy za keramickú dlažbu v prenajatých
priestoroch na svoje náklady.
OZ súhlasí s výmenou podlahovej gumy za keramickú dlažbu v prenajatých priestoroch na
náklady žiadateľa.
Hlasovanie: 6 za, neprítomní: Mgr. Pročko, Mgr. Gálová, Žigo
h) komisia školstva nezasadala, ale v budove základnej školy sa momentálne rieši už dlhšiu
dobu avizovaný problém s vykurovaním priestorov materskej školy.
5. Interpelácie poslancov
Poslanec Mgr. Pročko požiadal obec, aby sa na školskom ihrisku začalo pripravovať klzisko,
aby sa vyrovnala plocha, hľadal sa vhodný terén a miesto, pripravili sa dosky. Ďalej navrhol
upraviť vestibul v kultúrnom dome, urobiť výstavu. Všetkých pozval na vianočný večierok,
ktorý bude 16.12.2016 v Zbrojnici.
6. Informácia starostu obce tvorí prílohu Zápisnice. Starosta ďalej požiadal poslancov, aby
udelili súhlas Dane Václavíkovej na vedenie služobného motorového vozidla.
OZ súhlasí, aby Dana Václavíková mohla viesť služobné motorové vozidlo.
Hlasovanie: 7 za, neprítomní Mgr. Gálová, Žigo
Ďalej starosta informoval poslancov, že obec dala urobiť geometrický plán na zameranie
pozemkov v areáli ZŠsMŠ. V dôsledku toho navrhuje zrušiť uznesenie č. B/7 zo dňa 9.9.2016
a prijať nové v zmysle geometrického plánu. Ďalej navrhuje, aby pozemky vo vlastníctve Ing.
Kožíka boli odkúpené v celosti ešte v tomto roku z rozpočtu obce na rok 2016, nakoľko
vyplatením kúpnej ceny nedôjde k požiadavke na navýšenie rozpočtu.
OZ ruší uznesenie č. B/7 zo dňa 9.9.2016
Hlasovanie: 7 za, neprítomní Mgr. Gálová, Žigo
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpu pozemku, parc. č. 452/36, druh zastavané plochy
a nádvoria o výmere 251 m2, parc. č. 452/37, druh zastavané plochy a nádvoria o výmere
768 m2, parc. č. 452/39, druh zastavané plochy a nádvoria o výmere 560 m2, parc. č.
452/51, druh zastavané plochy a nádvoria o výmere 1034 m2, par. c. 452/54, druh zastavané
plochy a nádvoria o výmere 731 m2 a parc. č. 452/55, druh zastavané plochy a nádvoria
o výmere 55 m2 od predávajúceho Ing. Jozef Kožík, nar. 11.02.1959, bytom Ulica
Hviezdoslavova 5914/42A, Lučenec v cene 3,30 € za m2.
Hlasovanie: 7 za, neprítomní Mgr. Gálová, Žigo
Starosta ďalej informoval poslancov, že Regionálna správa ciest požiadala obec o úpravu
vjazdu na pole za ČOV, nakoľko pri výdatných dažďoch je cesta ťažšie prejazdná. Oslovil
Agrotom Tomášovce a Agrofarmu Ďurčík s požiadavkou o prispenie, nakoľko tento vjazd
používajú pri svojej práci. Obidve firmy s prispením na náklady pri oprave súhlasili.
Ďalej starosta požiadal poslancov, aby odsúhlasili Katarínu Karmanovú ako kronikárku obce
Halič. Poslanec Mgr. Pročko protestoval, že v obci máme ľudí, ktorí o Haliči vedia viac ako
Katarína Karmanová.
OZ súhlasí, aby kronikárkou obce Halič bola Katarína Karmanová.

Hlasovanie: 6 za, neprítomní: Ing. Neupauer, Mgr. Gálová, Žigo
Ďalej starosta určil Miroslavu Beňovskú za predsedu inventarizačnej komisie a Mgr. Švihlovú,
Ing. Hujovú, Danu Václavíkovú a Máriu Veselovskú za členov inventarizačnej komisie.
OZ schvaľuje inventarizačnú komisiu v zložení – predseda Beňovská, členovia: Mgr. Švihlová,
Ing. Hujová, Václavíková, Veselovská.
Hlasovanie: 6 za, neprítomní Ing. Neupauer, Mgr. Gálová, Žigo
Starosta dal návrh, aby v roku 2017 boli zasadania OZ každý druhý štvrtok raz za dva
mesiace.
OZ schvaľuje harmonogram zasadaní OZ v roku 2017 v dňoch 8.1.2017, 9.3.2017, 11.5.2017,
13.7.2017, 14.09.2017, 9.11.2017.
Hlasovanie: 6 za, neprítomní Ing. Neupauer, Mgr. Gálová, Žigo
Ďalej boli poslanci informovaní o výsledku auditu za rok 2015, ktorý auditorka Ing. Janette
Imreová ukončila s výrokom „Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek
zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších
predpisov, konštatujeme, že obec Halič konala v súlade s požiadavkami zákona
o rozpočtových pravidlách“.
7. Podnety občanov
Občan Turek konštatoval, že návrh rozpočtu na rok 2017-2019 neprešiel ekonomickou
komisiou, požiadal, aby sa mimoriadne OZ nekonali ráno – ak je to možné, ďalej doporučil
reguláciou zapísania a vypínania svetiel obmedziť náklady na verejné osvetlenie a požiadal
starostu o vyvolanie rokovania so SAD za účelom doplnenia autobusového spojenia
v pracovných dňoch medzi 10,25 – 13,000 hod.
Tibor Hochholczer zhodnotil činnosť TJ Slovan Halič za rok 2016, vyhodnotenie tvorí prílohu
zápisnice.
8. Rôzne
Poslanec Mgr. Pročko informoval, že obec Halič skončila v súťazi o Najkrajšie mesto a obec
Slovenska 2016 na 2.mieste. Ďalej žiadal, aby starosta poslal poslancovi Žigovi list s výzvou,
aby sa vzdal poslaneckého mandátu, nakoľko v obci je dosť ľudí, ktorí sú ochotní pracovať.
Poslanec JUDr. Přibyl povedal, že nevidí dôvod, aby sa písal list.
Hlasovanie: 1 za (Mgr. Pročko), 5 sa zdržali (Mgr. Kokavec, JUDr. Přibyl, Mgr. Švihlová,
Beňovská, Linhart), neprítomní: Ing. Neupauer, Mgr. Gálová, Žigo
Poslankyňa Beňovská mala dotaz, či by sa pingpongový stôl umiestnený pri vstupe na ihrisko
nemohol presunúť bližšie ku škole, mala dotaz ohľadom financovania školy.
Starosta povedal poslancom, že na webovej stránke obce bude zverejnený na
pripomienkovanie Komunitný plán sociálnych služieb. Nakoľko sa jedná o rozsiahly materiál,
ktorý sa bude schvaľovať na januárovom zasadaní, požiadal poslancov, aby si ho podrobne
preštudovali a prípadné pripomienky adresovali pani Veselovskej.
Ďalej boli poslanci požiadaní o spoluprácu pri propagovaní nového spôsobu zberu biologicky
rozložiteľného odpadu od januára 2017, ktorý bude zverejnený v najbližšom čísle Haličských
zvestí.
Firma O2 požiadala o stanovisko k výstavbe stožiaru (vysielača) na budove CBA na
Podzámockom námestí v Haliči.
OZ nesúhlasí s výstavbou vysielača na budove CBA.
Hlasovanie: 6 za, neprítomní Ing. Neupauer, Mgr. Gálová, Žigo

Riaditeľ školy Mgr. Šimov predložil správu o činností ZŠsMŠ Halič a oznámil, že od januára
2017 bude pokračovanie projektu Prinet, pričom dôraz sa bude klásť na nezaškolené deti.
Dĺžka trvania projektu je na 2,5 roka.
Starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie OZ.
V Haliči, 11.11.2016
Zapísala: Ing. Hujová
Overili: Ing. Neupauer
Mgr. Kokavec
Juraj Machava
starosta obce

