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Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Haliči, konaného dňa 07.12.2018

Prítomní: podľa prezenčnej listiny (príloha č. 1)
1. Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril Juraj Machava a predniesol program,
ktorým sa zastupiteľstvo riadilo. Za zapisovateľa určil Ing. Editu Hujovú, za overovateľov
zápisnice Ing. Jána Hikkera a Ing. Róbertu Molnárovú.
2. Predseda okrskovej volebnej komisie (OVK) pre voľby do orgánov samosprávy obcí
v Haliči, Mgr. Ján Čomaj, oboznámil prítomných poslancov s výsledkami volieb konaných dňa
10.11.2018. Predseda OVK konštatoval, že za starostu obce Halič bol zvolený Mgr. Alexander
Udvardy. Zároveň prečítal zoznam zvolených poslancov spolu so ziskom voličských hlasov,
ako aj prvého náhradníka v poradí podľa získaných hlasov. Následne odovzdal
novozvolenému starostovi a poslancom osvedčenia o zvolení.
3. Starosta obce – Mgr. Alexander Udvardy, predniesol zákonom stanovený sľub
a prevzal insígnie od bývalého starostu – Juraja Machavu. Zároveň prevzal vedenie
zasadnutia obecného zastupiteľstva.
4. Novozvolení poslanci OZ svojím podpisom bez výhrad potvrdili sľub poslancov OZ.
5. Starosta obce vystúpil so svojím príhovorom, ktorý tvorí prílohu č.2 zápisnice.
6. Starosta predložil návrh programu, ktorým sa bude riadiť ďalšia časť zasadnutia OZ.
Skonštatoval, že OZ je uznášaniaschopné. Zároveň navrhol zaradiť do programu návrh na
zriadenie obecnej rady a požiadavku odchádzajúceho starostu o preplatenie zostatkovej časti
dovolenky.
Hlasovanie: 9 za
7. Starosta obce podal návrh, aby OZ v Haliči poverilo poslanca PaedDr. Milana Paľagu
zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12, ods. 2,
prvá veta, odst. 3. tretia veta, odst. 5 tretia veta a odst. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení.
Hlasovanie: 8 za, zdržal sa Paľaga
8. Starosta obce navrhol zriadenie obecnej rady ako poradného orgánu starostu. Pri
tejto príležitosti oznámil, že za svojho zástupcu si určil Ing. Marcela Lukáča, ktorého spolu
s Ing. Molnárovou a Vladimírom Rehanekom navrhuje za členov obecnej rady.
Hlasovanie: 8 za, zdržal sa Vladimír Rehanek
9. Voľba komisií. Starosta navrhol, aby v každej komisii pracovali dvaja poslanci –
jeden ako predseda, druhý ako podpredseda .
a) komisia na ochranu verejného záujmu – PaedDr. Paľaga, Jaroslav Zdechovan a Mgr. Fajčík
Hlasovanie: 6 za, zdržali sa Paľaga, Zdechovan, Fajčík
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b) komisiu stavebnú navrhol zlúčiť s komisiou životného prostredia – Ing. Molnárová,
Vladimír Rehanek
Hlasovanie: 8 za, zdržal sa Rehanek
c) ekonomická komisia – Vladimír Rehanek, Ing. Lukáč. Poslanec Ing. Hikker dal návrh, aby
predsedom ekonomickej komisie bol Ing. Lukáč ako ekonóm, nakoľko Rehanek je stavbár.
Ing. Lukáč sa stotožnil s názorom starostu. Starosta dal hlasovať o svojom návrhu.
Hlasovanie: 5 za, zdržali sa: Ing. Hikker, Mgr. Fajčík, Ing. Lukáč, Rehanek.
Na výsledky hlasovania reagoval Vladimír Rehanek tým, že sa vzdal členstva v ekonomickej
komisii, v dôsledku čoho bolo nové hlasovanie, aby predsedom EK bol Ing. Lukáč.
Hlasovanie: 8 za, zdržal sa Ing. Lukáč
d) kultúrna komisia – Ing.Hikker, Mgr. Fajčík
Hlasovanie: 7 za, zdržali sa Hikker, Fajčík
e) športová komisia – Tomáš Kurčík, Paľaga
Hlasovanie: 7 za, zdržali sa Paľaga, Kurčík
f) komisia verejného poriadku – Póni, Hikker
Hlasovanie: 7 za, zdržali sa Póni, Hikker
g) komisia školstva a sociálnych vecí – Mgr. Fajčík, Zdechovan
Hlasovanie: 7 za, zdržal sa Zdechovan, Fajčík
h) komisia dopravy, obchodu a cestovného ruchu – za predsedu navrhol Póniho, ktorý sa
s týmto návrhom nestotožnil. Uprednostnil komisiu verejného poriadku. V diskusii vystúpil
JUDr. Přibyl, ktorý skonštatoval, že táto komisia je dôležitá, v uplynulom volebnom období
nepracovala, nakoľko došlo 2x k výmene predsedu. Občan Klinda dal návrh, aby sa táto
komisia zlúčila s komisiou stavebnou a životného prostredia. Starosta sa s návrhom stotožnil
a o návrhu dal hlasovať.
Hlasovanie: 9 za
Starosta zároveň vyzval poslancov, aby na najbližšie zastupiteľstvo pripravili návrh členov do
komisií s tým, aby každá komisia pracovala o minimálnom počte 5 členov a maximálne 7
členov.
10. Plat starostu upravuje zákon č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov. Podľa §3, ods. 1
uvedeného zákona starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR
za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa §4, ods. 1. Podľa uvedeného je plat
starostu obce Halič od 1.12.2018 vo výške 2.099,00 €.
11. Organizačné veci. Starosta navrhol, aby zasadania OZ sa konali každý mesiac
druhý štvrtok v mesiaci.
Hlasovanie: 9 za
12. Odchádzajúci starosta Juraj Machava požiadal OZ o preplatenie zostatkovej časti
dovolenky za rok 2018 v počte 25 dní. Zákon to umožňuje, ale so súhlasom poslancov OZ.
Poslanec Hikker reagoval, že sa mu to zdá veľa. Poslanec Rehanek reagoval, že mu to malo
schváliť staré zastupiteľstvo. Starosta povedal, že by to bolo cca vo výške mesačného platu.
Poslanec Hikker dal návrh, aby sa mu predplatilo len 10 dní zostatkovej dovolenky.
Hlasovanie: 7 za, zdržala sa Molnárová, nehlasoval Rehanek
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13. V ďalšom bode vystúpil občan Ďurica – gratuluje novozvolenému starostovi
a poslancom. Praje si, aby pracovali pre občanov. Po obci sa potulujú cudzí ľudia, peniaze by
sa mali otáčať, chrániť majetok obce, bolo by dobré, keby sa policajti previezli po dedine,
hlavne v noci, aby sa v noci nevypínali svetlá, pretože to nie je šetrenie. Starší občania
odchádzajú z obce preč, lebo sa boja. Bolo by dobré skontrolovať, či sú všetci obyvatelia
napojení na kanalizáciu a apeloval na výstavbu cyklistického chodníka do Lučenca.
Občan Turek mal pripomienku k parkovaniu autobusu na prechode pre chodcov, aj keď je to
záležitosť SAD. Ďalej odporučil skontrolovať funkčnosť kamerového systému a povedal, že
svetlá svietiť budú.
Predseda TJ Slovan Halič Tibor Hochholczer pozval starostu a poslancov na výročnú členskú
schôdzu, ktorá sa bude konať 15.12.2018 o 14,00 hod. ma MS kultúrneho domu.

V Haliči 07.12.2018
Zapísala: Ing. Hujová
Overovatelia: Ing. Hikker
Ing. Molnárová

Mgr. Alexander Udvardy
starosta obce

