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Zápisnica
z 5. riadneho zasadnutia OZ v Haliči konaného dňa 15.07.2021
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 9 poslancov OZ a OZ je uznášaniaschopné. Za zapisovateľku
zo zasadnutia OZ určil Ing. Martinu Tomanovú, pracovníčku obce. Starosta uviedol, že
zasadnutie OZ bolo zvolané na základe zákona NR SR č. 369/1999 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. 3/2021 o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území obce.
3. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2021.
4. Vyhodnotenie rozpočtu obce za 1. polrok 2021.
5. Úprava rozpočtu obce na rok 2021.
6. Verejná obchodná súťaž č. 2/2021 na predaj pozemkov vo vlastníctve obce.
7. Návrh zmluvy o spoločnom stavebnom úrade.
8. Návrh na udelenie obecných ocenení.
9. Informácie starostu o realizovaných a plánovaných aktivitách.
10. Interpelácie poslancov.
11. Informácie z komisií OZ.
12. Podnety občanov.
13. Rôzne.
Uznesenie č. 306/2021 zo dňa 15.7.2021
Obecné zastupiteľstvo v Haliči:
A) berie na vedomie – starosta určil za zapisovateľku zo zasadnutia OZ Ing. Martinu
Tomanovú – pracovníčku obce,
B) schvaľuje program rokovania Obecného zastupiteľstva v Haliči
Hlasovanie poslancov: 9 poslancov z 9 prítomných
Uznesenie bolo schválené.
Určenie overovateľov zápisnice:
Starosta za overovateľa zápisnice určil poslankyňu Ing. Molnárovú. Do návrhovej komisie
navrhol poslanca Fajčíka.
Uznesenie č. 307/2021 zo dňa 15.7.2021
Obecné zastupiteľstvo v Haliči berie na vedomie - starosta za overovateľa zápisnice určil
poslankyňu Ing. Molnárovú. Do návrhovej komisie určil poslanca Fajčíka.
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1. Kontrola plnenia uznesení.
Správu predložil starosta obce. Informoval poslancov o odoslaní ŽoNFP za účelom
realizácie projektu „Revitalizácia vnútrobloku na uliciach Školská a Družstevná v obci
Halič“, realizovaného v rámci výzvy „IROP-PO4-SC431-2021-65“.
Uznesenie č. 308/2021 zo dňa 15.7.2021
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
2. Návrh VZN č. 3/2021 o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území obce.
Poslanci sa konsenzuálne dohodli, že návrh VZN č.3 sa odkladá na ďalšie zasadnutie
obecného zastupiteľstva s tým, že je potrebné doručiť poslanecké návrhy na úpravu.
3. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2021.
Plán kontrolnej činnosti, ktorý je Prílohou č. 2 tejto Zápisnice, predložila poslancom
hlavná kontrolórka s tým, že v dostatočnom predstihu bol zaslaný všetkým poslancom na
pripomienkovanie a tiež je zverejnený na webovej stránke obce.
Uznesenie č. 309/2021 zo dňa 15.7.2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Halič na
2. polrok 2021 bez pripomienok.
Hlasovanie poslancov: 9 poslancov z 9 prítomných
Uznesenie bolo schválené.
4. Vyhodnotenie rozpočtu obce za 1. polrok 2021.
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu obce Halič na 1. polrok 2021 vykonal predseda
ekonomickej komisie Vladimír Rehanek. Skonštatoval, že plnenie príjmov za 1. polrok je vo
výške 64,13% a plnenie výdavkov je vo výške 53,13%. V príjmoch rozpočtu je zahrnutý celý
úver vo výške 150 000€. Vo výdavkoch rozpočtu je zahrnutý výdavok na kúpu pozemkov
v lokalite Horné pole vo výške 92 947€. Hlavná kontrolórka odporúča pravidelne hodnotiť
plnenie rozpočtu a príslušne k ukazovateľom prijať opatrenia.
Uznesenie č. 310/2021 zo dňa 15.7.2021
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie vyhodnotenie rozpočtu obce za 1. polrok 2021.
5. Úprava rozpočtu obce na rok 2021.
Návrh na úpravu rozpočtu predniesol predseda ekonomickej komisie. Skonštatoval, že
bežné príjmy sa navýšia o 29 760€, no nie sú pokryté bežné výdavky, ktoré ešte budú, preto
ekonomická komisia vyzýva na opatrnosť pri financovaní ďalších neplánovaných akcií.
Starosta obce objasnil navýšenie bežných výdavkov, medzi ktoré sa neplánovane zaradila
oprava ciest a tiež sa zvýšili náklady na zber a odvoz kuchynského a biologického odpadu.
Bude potrebné, aby si každý občan odvoz väčšieho množstva zeleného odpadu, ako aj odvoz
biologického odpadu mimo dní na to určených zaplatil. Rozpočet po úprave je nastavený tak,
aby bol vyrovnaný. Čiastka 13 000€ za odpad by mala byť do konca roka vykrytá
podielovými daňami a daňami z nehnuteľností za pozemky SHR.
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Uznesenie č. 311/2021 zo dňa 15.7.2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu Obce Halič na rok 2021 nasledovne:
100/ daňové príjmy
752 890 €
200/nedaňové príjmy
166 170 €
300/ transfery
691 456 €
600/ bežné výdavky
1 527 216 €
Hlasovanie poslancov: 9 poslancov z 9 prítomných
Uznesenie bolo schválené.
6. Verejná obchodná súťaž č. 2/2021 na predaj pozemkov vo vlastníctve obce Halič.
Do verejnej obchodnej súťaže sa zaradili 2 stavebné pozemky. Z prvého kola ostal
jeden nepredaný stavebný pozemok, o ktorý prejavili záujem Škamlovci ako majitelia
susedného pozemku, ktorý nadobudli vo verejnej obchodnej súťaži č. 1/2021. Starosta obce
navrhuje odpredať pozemok z dôvodu hodného osobitého zreteľa s tým, že pozemok je
účelnejšie využiť pre vlastníka susednej nehnuteľnosti, keďže pozemok má malú výmeru.
Vlastník susednej nehnuteľnosti vyplatí tú istú cenu, ako ponúkol v rámci verejnej obchodnej
súťaže. Do podmienok verejnej obchodnej súťaže je potrebné doplniť, že vyhlasovateľ si
vyhradzuje právo zrušiť súťaž na celý predmet alebo jeho časť bez udania dôvodu.
Uznesenie č. 312/2021 zo dňa 15.7.2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podmienky vyhlásenia verejnej obchodnej súťaže na predaj
pozemkov pre stavbu rodinných domov v zmysle prílohy č. 3 zápisnice.
Hlasovanie poslancov: 9 poslancov z 9 prítomných
Uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 313/2021 zo dňa 15.7.2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer predaja pozemku, parc. C-KN č. 516/86 o výmere 477
m2 v k.ú. obce Halič, LV č. 650 kupujúcim Mgr. Jana Škamlová, rod. Paprnáková, a Ing. Ivan
Škamla, rod. Škamla, za cenu 26,83€/m2 z dôvodu osobitého zreteľa – pozemok bude
vhodnejšie využitý pre majiteľa susedného pozemku, keďže tento pozemok už nebude možné
zastavať ďalším rodinným domom.
Hlasovanie poslancov: 9 poslancov z 9 prítomných
Uznesenie bolo schválené.
7. Návrh zmluvy o spoločnom stavebnom úrade.
Starosta informoval poslancov, že pôvodná zmluva umožňuje odstúpiť len v tom
prípade, ak dochádza k opätovným porušeniam zo strany niektorého z účastníkov. Keďže
k žiadnemu porušeniu nedošlo, zmluva je nevypovedateľná de jure aj de facto. Mesto
Lučenec navrhlo vytvoriť novú zmluvu, ktorá by účastníkom dala možnosť odstúpenia do 6
mesiacov od uzavretia zmluvy.
Uznesenie č. 314/2021 zo dňa 15.7.2021
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s podpísaním Návrhu zmluvy o spoločnom stavebnom úrade.
Hlasovanie poslancov: 9 poslancov z 9 prítomných
Uznesenie bolo schválené.
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8. Návrh na udelenie obecných ocenení.
Starosta navrhol udeliť ceny za rok 2020 aj 2021 na Haličských slávnostiach
14.8.2021 na slávnostnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. V roku 2020 bola cena obce
Halič udelená pánovi Kurucovi a pani zástupkyni Čabovej. Čestné občianstvo bolo v minulom
roku udelené pani Borešovej. V roku 2021 riaditeľ ZŠ s MŠ Halič Mgr. Čičmanec navrhol na
ocenenie pani zástupkyňu Beňovú. Starosta obce navrhol na cenu obce Halič v roku 2021
doktorku Garajovú.
Uznesenie č. 315/2021 zo dňa 15.7.2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje udelenie ceny obce Halič pre MUDr. Ľubomíru Garajovú za
celoživotný prínos v starostlivosti o zdravie občanov obce Halič a udelenie ceny obce Halič
pre PaedDr. Ľubicu Beňovú za celoživotný prínos v starostlivosti o školopovinné deti a rozvoj
školstva v obci Halič.
Hlasovanie poslancov: 9 poslancov z 9 prítomných
Uznesenie bolo schválené.
9. Informácie starostu o realizovaných a plánovaných aktivitách.
Starosta informoval poslancov, že bolo vyhlásené verejné obstarávanie na
rekonštrukciu budovy bývalej materskej školy v rámci projektu Interreg. Tiež bolo vyhlásené
obstarávanie na dodávateľa stavebných prác na výmenu okien a dverí v telocvični, pričom
sme získali dotáciu 76 500€ z Ministerstva školstva. Práce na telocvični by mali byť
zrealizované do 15.9.2021.
Cyklocesta sa už realizuje na úseku od Ľadova do Haliče. Plánovaný termín dostavby
je november 2021.
Konalo sa valné zhromaždenie akcionárov Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti,
kde sa do konca júna predkladali investičné aktivity na budúci rok. Starosta obce podal
žiadosť o výmenu azbestových a liatinových vodovodov. Bude sa to týkať ulíc Ľ. Štúra,
Mieru, Zelenej, 23. januára, Úzkej a časť Hviezdoslavovej a Hrnčiarskej.
Obec podala žiadosť na vybudovanie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti.
Boli sme vyzvaní na doplnenie Čestného vyhlásenia lekárov a podpis partnerskej zmluvy.
Keďže lekári momentálne pôsobiaci v zdravotnom stredisku neboli ochotní zmluvu podpísať,
čím sme nesplnili základnú podmienku výzvy, boli sme vyradení zo schvaľovacieho procesu.
V utorok 20.7.2021 o 9:30 hod. sa v Haliči pred OÚ bude konať tzv. „Piknik na ceste“.
Banskobystrický samosprávny kraj bude prezentovať úseky ciest, ktoré boli opravené.
Zúčastnia so ho poslanci za okres Lučenec a starostovia obcí okresu Lučenec.
Uznesenie č. 316/2021 zo dňa 15.7.2021
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie starostu obce o realizovaných
a plánovaných aktivitách.
10. Interpelácie poslancov.
Poslankyňa Molnárová sa dotazovala, či sa stihne dokončiť rekonštrukcia materskej
školy. Starosta ozrejmil, že práce sú zhruba v polovici a predpokladaný termín ukončenia prác
31.8.2021 je stále aktuálny. Obec ešte získala ďalších 9 000€ z Ministerstva školstva na
projekt Predškoláci.
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Poslankyňa Molnárová sa ďalej dotazovala, či sa bude realizovať nové detské ihrisko
pri MŠ. Starosta obce informoval poslancov, že na detské ihrisko momentálne nie sú dostupné
finančné prostriedky.
Poslanec Rehanek sa dotazoval na múzeum miniatúr. Starosta informoval, že aj keď
už máme schválených 18 000€, na realizáciu projektu to nebude stačiť, preto ďalšie finančné
prostriedky požadujeme z Ministerstva investícií a regionálneho rozvoja.
18.00 hod. – odišiel poslanec Lukáč
11. Informácie z komisií OZ.
Kultúrna komisia sa zaoberala programom na Haličské slávnosti, ktoré sa budú konať
dňa 14.8.2021. Program sa upresní na najbližšom zasadnutí komisie. 21.8.2021 bude pietny
akt pri hrobe Hany Ponickej. 29.8.2021 bude na Podzámockom námestí vatra. 9.9.2021 - Deň
obetí holokaustu a rasového násilia. Poslanec Hikker informoval o založení historického
krúžku Haličský vlastivedný spolok Galch.
Stavebná komisia preberala na zasadnutí pasport dopravného značenia. V celej obci
bude zóna 30km/hod. okrem hlavných ťahov – ul. Mieru, Partizánska, Staničná a Kpt.
Nálepku.
12. Podnety občanov.
Neboli žiadne.
13. Rôzne.
Poslanec Paľaga informoval o detskom turistickom tábore v Ľubietovej, ktorý sa konal
v dňoch 5.7. – 9.7.2021.
Starosta informoval poslancov o festivale zameranom na Boženu Slančíkovú Timravu,
ktorý sa koná pri príležitosti 70. výročia úmrtia spisovateľky na Ábelovej, Polichne, ale i v
Haliči. Budú sa prezentovať lokálny producenti, bude tam karavanové mestečko, vystúpenie
kapiel. Vo štvrtok bude program pre deti v Haliči na námestí – predstavenie Kocúr v čižmách.
Poobede bude imerzné divadlo so začiatkom pri Timravinej studničke.
V nedeľu bude o 15.00 hod. pri strážnom domčeku odovzdanie certifikátov
regionálnych producentov, ktorí získali značku „Regionálny produkt Novohrad“. V rámci
toho bude aj pečenie chleba v našej peci a letné kino.
Keďže program rokovania OZ bol vyčerpaný, starosta poďakoval všetkým poslancom za
účasť na rokovaní OZ a ukončil rokovanie.

V Haliči dňa 2.8.2021

Zapísala: Ing. Tomanová
Overila: Ing. Róberta Molnárová

Mgr. Alexander Udvardy
starosta obce

