Zápisnica
z 9. riadneho zasadnutia OZ v Haliči, konaného dňa 14. 10. 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 9 poslancov OZ a OZ je uznášaniaschopné. Hlavná kontrolórka obce svoju
neúčasť ospravedlnila. Za zapisovateľku zo zasadnutia OZ určil Mgr. Janu Vinarčíkovú,
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. 2/2020 o miestnych daniach.
3. Návrh VZN č. 3/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
4. Návrh na prijatie návratnej štátnej pomoci v súvislosti s výpadkom podielových
daní.
5. Návrh na prijatie úveru na financovanie výkupu pozemkov pre IBV na Hornom
poli.
6. Informácia o stave a priebehu rekonštrukčných prác na budove kultúrneho
domu.
7. Informácie starostu o realizovaných a plánovaných aktivitách.
8. Interpelácia poslancov.
9. Informácie z komisií OZ.
10. Podnety občanov.
11. Rôzne.
Uznesenie č. 218/2020 zo dňa 14. 10. 2020
Obecné zastupiteľstvo v Haliči
A)
B)
C)

berie na vedomie – starosta určil za zapisovateľku zo zasadnutia OZ Mgr. Janu
Vinarčíkovú, pracovníčku obce,
berie na vedomie – starosta určil za overovateľa zápisnice poslanca Vladimíra
Rehaneka, do návrhovej komisie určil poslanca Ing. Jána Hikkera,
schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva.

Hlasovanie poslancov: 9 za z 9 prítomných
Uznesenie bolo schválené.
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1. Kontrola plnenia uznesení
Správu predložil starosta obce:
1. Uznesením č. 175/2020 zo dňa 30. 04. 2020 bolo starostovi uložené, aby do 30. 09. 2020
vyzval užívateľov obecných pozemkov, aby si vyriešili právny vzťah k týmto pozemkom.
Výzva bola zaslaná občanom – J. Hámorníkovi, M. Peťkovi, Š. Markovi. Ďalšie výzvy budú
zaslané po premeraní geodetom na ulici Hviezdoslavovej, či oplotenia nepresahujú do obecných
pozemkov.
2. Uznesením č. 213/2020 zo dňa 16. 09. 2020 bolo starostovi uložené, aby zabezpečil
stanovisko z Ministerstva dopravy, ohľadom možnosti stavebnej uzávery časti Horné pole
a Čepanová. Bola odoslaná žiadosť o stanovisko na Ministerstvo dopravy, majú 30 dní na
vyjadrenie.
3. Uznesením č. 217/2020 zo dňa 16. 09. 2020 bol starosta požiadaný poslancami OZ
o zabezpečenie alternatívnej projektovej dokumentácie, ktorá rieši problematiku výstavby
oporného múru okolo nehnuteľnosti p. Balagovej Beaty. Alternatívna projektová dokumentácia
zatiaľ nie je zabezpečená, uznesenie zatiaľ nie je splnené, plní sa priebežne. Žiadateľke bolo
zaslané vyrozumenie, že zastupiteľstvo zatiaľ neodsúhlasilo predaj a vyjadrí sa až po
vyhotovení projektu.
Uznesenie č. 219/2020 zo dňa 14. 10. 2020
Obecné zastupiteľstvo v Haliči berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Halič č. 2/2020 o miestnych daniach
Návrh VZN bol zverejnený na webovej stránke obce a bol zaslaný e-mailom všetkým
poslancom. Starosta informoval poslancov, že dochádza k zvýšeniu daní cca o 15 %, nové dane
neboli zavedené. Poukázal na to, že od roku 2012 sú miestne dane na rovnakej úrovni. Budúci
rok rastie minimálna mzda, od ktorej sa odvíjajú mzdy aj na obecnom úrade a zamestnancom,
ktorí nedosahujú výšku minimálnej mzdy, bude potrebné tento rozdiel doplácať. Stúpnu
náklady na mzdy, ako aj na služby, ktoré sú poskytované občanom bezplatne. V porovnaní
s okolitými obcami patríme medzi tie s vyššími daňami, ale aj občianska vybavenosť a služby
poskytované občanom bezplatne sú na vyššej úrovni. Predseda ekonomickej komisie V.
Rehanek uviedol, že EK prejednala návrh VZN a doporučuje výšku sadzieb poslancom
schváliť.
Uznesenie č. 220/2020 zo dňa 14. 10. 2020
Obecné zastupiteľstvo v Haliči schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Halič č. 2/2020
o miestnych daniach.
Hlasovanie: 9 poslancov za z 9 prítomných
Uznesenie bolo schválené.
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3. Návrh VZN č. 3/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
K zvýšeniu poplatkov bolo nutné pristúpiť najmä z dôvodu, že každý rok dochádza
k zvýšeniu platieb za skládkovanie odpadu, zvozová spoločnosť MEPOS zdvihla platby za
tento rok o 14 %. Starosta informoval, že od 1. 1. 2021 budú všetky obce povinné zabezpečiť
zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, do ktorého sa musia zapojiť všetci
občania obce. Nakoľko uvedená problematika nie je ešte doriešená, navrhol, aby sa
schvaľovanie VZN presunulo na najbližšie zasadnutie OZ, s tým, že sa doplní osobitná sadzba
za BRKO. Predniesol poslancom návrh poplatku za BRKO. Ing. Lukáč poskytol bližšie
informácie k danej problematike, v dňoch 12. – 13. 10. 2020 sa zúčastnil školenia.
Z uvedeného dôvodu sa o návrhu zatiaľ nehlasovalo.

4. Návrh na prijatie návratnej štátnej pomoci v súvislosti s výpadkom podielových daní
Návrh bol presunutý z predchádzajúceho rokovania obecného zastupiteľstva, za účelom
zabezpečenia odporúčacieho stanoviska ekonomickej komisie. Predseda ekonomickej komisie
V. Rehanek informoval, že ekonomická komisia doporučuje podať žiadosť na MF SR
o bezúročný úver vo výške výpadku podielových daní vo výške 34.478,- eur, aj vzhľadom na
to, že sa jedná o bezúročnú pomoc a začne sa splácať až o 4 roky. Ing. Lukáč doplnil, že je tu
určitá pravdepodobnosť, že časť štátnej pomoci sa nebude musieť vrátiť.
Uznesenie č. 221/2020 zo dňa 14. 10. 2020
A) Obecné zastupiteľstvo v Haliči berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce
Halič k dodržaniu podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania, zo dňa 14.
9. 2020.
B) Obecné zastupiteľstvo v Haliči schvaľuje podanie žiadosti o návratnú finančnú
výpomoc vo výške 34.478,- eur z Ministerstva financií Slovenskej republiky, na výkon
samosprávnych pôsobností, z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických
osôb v roku 2020, v dôsledku pandémie ochorenia COVID19.
Hlasovanie: 9 poslancov za z 9 prítomných
Uznesenie bolo schválené.

5. Návrh na prijatie úveru na financovanie výkupu pozemkov pre IBV na Hornom poli.
Starosta informoval poslancov o možnosti financovania výkupu pozemkov pre IBV na
Hornom poli formou úveru. Po rokovaní obecnej rady a ekonomickej komisie bola výška
upravená na 150.000,- eur, 93.000,- eur by sa využilo na výkup pozemkov a ostatné finančné
prostriedky by sa využili na dofinancovanie opráv kultúrneho domu. Snahou je, aby sa nečerpal
primárne rezervný fond, ale cudzie zdroje, ktoré sú momentálne lacné. Starosta zabezpečil tri
cenové ponuky – zo Slovenskej sporiteľne, Prima Banky, VÚB. Obecná rada ako
najprijateľnejšiu ponuku vyhodnotila ponuku Slovenskej sporiteľne. Ing. Lukáč upozornil na
to, že je potrebné rozhodnutie zvážiť, či chceme obec zadĺžiť a zabezpečiť rozvoj obce, alebo
to teraz zabrzdíme, vzhľadom na súčasnú situáciu. Pokiaľ sa pozemky odkúpia, stále to bude
len orná pôda a bude potrebné dobudovať aj inžinierske siete. Upozornil, že sa jedná o dlhodobú
investíciu a možno sa to do dvoch rokov funkčného obdobia nestihne zrealizovať. Na
dokončenie obecného úradu, bez toho, aby sa siahlo na rezervný fond, je potrebný úver, aj keď
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väčšinu prác sa snažíme robiť vo vlastnej réžii. Ing. Hikker poznamenal, že sme stredisková
obec a mali by sme sa posunúť ďalej. Poslanec Póni uviedol, že poslanci by mali byť
informovaní aj o možných následkoch hlasovania. Ing. Molnárová uviedla, že ak pozemky
nekúpi obec, kúpi ich niekto iný, aj keď obec potrebuje financie na iné projekty, kde je povinné
spolufinancovanie. Starosta poukázal na výhodnú úrokovú sadzbu 0,49 %, ktorá je garantovaná
na 10 rokov a v tomto prípade je lepšie využiť úver, ako čerpať rezervný fond. Pozemky, ktoré
sa vykúpia, sa v krátkej budúcnosti predajú. V novom programovom období má byť možnosť
financovať rozvojové projekty na bytovú výstavbu v rámci zásobníka projektov na úrovni miest
a krajov. Ing. Lukáč doplnil, že predchodcami bolo z rezervného fondu plánovaných 200.000,eur použiť na opravu strechy a chodník na ulici Staničnej bol tiež plánovaný financovať
z rezervného fondu. Predseda ekonomickej komisie V. Rehanek poukázal na to, že na realizáciu
kultúrneho domu bola vypracovaná projektová dokumentácia, len sa čakalo, kým vyhlásia
výzvy, výzvy vyšli minulé volebné obdobie, ale obec sa nezapojila. Na chodník na Staničnej
ulici bola tiež vypracovaná projektová dokumentácia, ale výzvy boli nastavené pre obce do
1000 obyvateľov. Je potrebné sa zapájať do výziev, kde je spolufinancovanie len 5 %.
Ekonomická komisia doporučuje odkúpenie pozemkov. Výhodnejšie je sa zadĺžiť, ak je
výhodný úver a nečerpať rezervný fond. Budú nové výzvy na čerpanie finančných prostriedkov
z eurofondov, do ktorých sa musí naša obec zapájať. Keď sa kúpia pozemky za uvedenú cenu
a predajú sa drahšie, môžu sa postupne budovať inžinierske siete. Ing. Lukáč poznamenal, že
pokiaľ sa obec aj zadĺži, ale v majetku obce budú pozemky, na ktorých sa v zmysle územného
plánu plánuje bytová výstavba, tieto budú odkúpené za cenu, ktorá je nižšia ako v znaleckom
posudku, nebudú financované z rezervného fondu, ale bude využitá najvýhodnejšia úverová
ponuka. Pozemky v majetku obce sú hodnotnejšie, ako peniaze na účte.
Uznesenie č. 222/2020 zo dňa 14. 10. 2020
A) Obecné zastupiteľstvo v Haliči berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce
k dodržaniu podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania na úver,
v predpokladanej výške 150.000,- eur.
B) Obecné zastupiteľstvo v Haliči súhlasí, aby obec Halič prijala návratnú finančnú pomoc
– úver zo Slovenskej sporiteľne vo výške 150.000,- eur.
Hlasovanie: 9 poslancov za z 9 prítomných
Uznesenie bolo prijaté.

6. Informácia o stave a priebehu rekonštrukčných prác na budove kultúrneho domu
Starosta informoval poslancov o priebehu rekonštrukčných prác na budove kultúrneho domu.
Začala sa klásť krytina, momentálne práce neprebiehajú, nakoľko už tretí deň prší. Keď
prestane pršať, mala by byť strecha do týždňa pod krytinou, následne nastupujú montéri na
konštrukciu kazetového stropu, urobí sa izolácia a dokončí sa kazetový strop. V pôvodnom
rozpočte bola nacenená izolácia stropu z minerálnej vlny vo výške 17.000,- eur bez DPH.
Starosta dal vypracovať 4 cenové ponuky na zaizolovanie nového stropu fúkanou izoláciou, je
vhodnejšia na väzníkový strop, ako panelová izolácia. Najlacnejšia ponuka je 16.000,- eur a je
o 10 cm vyššia. Ďalej informoval, že je tu teoretická možnosť prísunu peňazí z Envirofondu,
bola podaná žiadosť, ale zatiaľ nebola odsúhlasená. Náklady na novú podlahu a nové osvetlenie
si uplatníme ako škodu u zhotoviteľa, spôsobenú počas rekonštrukčných prác. Za škody až do
odovzdania diela je podľa zmluvy o dielo zodpovedný zhotoviteľ. Snažíme sa, aby nás to
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z vlastných zdrojov stálo čo najmenej, čo sa dá, robíme vo vlastnej réžii, s využitím
projektových zamestnancov. Poslanec Ing. Hikker mal dotaz, či sa uvažuje aj nad novou
javiskovou technikou. Starosta uviedol, že boli nacenené 2 alternatívy, klasická analógová
technológia 5.000,- eur za komplet a led technológia - 15 lámp 6.000,- eur + 3.000,- eur nové
konštrukcie. Reflektory a osvetlenie by sa dalo využiť aj pri svadbách. O dotáciu na nákup
zvukovej techniky a kinotechniky požiadame budúci rok aj Audiovizuálny fond.
7. Informácie starostu o realizovaných a plánovaných aktivitách
ZŠ a MŠ v Haliči požiadala MŠVVaŠ SR o zmenu názvu základnej školy. MŠVVaŠ zmenu
odsúhlasilo a udelilo škole čestný názov: „Základná škola s materskou školou Hany Ponickej,
Družstevná 11, Halič. Zároveň sa musia zmeniť aj názvy školských zariadení. Zmeny boli
zapracované do Dodatku č. 1 k zriaďovacej listine zo dňa 1. 7. 2020.
Uznesenie č. 223/2020 zo dňa 14. 10. 2020
Obecné zastupiteľstvo v Haliči schvaľuje Dodatok č. 1 k zriaďovacej listine zo dňa 1. 7. 2002,
ktorou bola zriadená Základná škola s materskou školou Halič.
Hlasovanie: 9 poslancov za z 9 prítomných
Uznesenie bolo schválené.
Starosta oboznámil poslancov so Správou z auditu účtovnej závierky obce Halič, zo dňa
15. 9. 2020, ktorá mu bola doručená 13. 10. 2020. V závere sa konštatuje, že obec konala
v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách. Neboli dané žiadne výtky, ani
pripomienky. K predloženej správe nemali poslanci žiadne pripomienky.
Uznesenie č. 224/2020 zo dňa 14. 10. 2020
Obecné zastupiteľstvo v Haliči berie na vedomie Správu z auditu účtovnej závierky zo dňa 15.
9. 2020.
Hlasovanie: 9 poslancov za z 9 prítomných
Uznesenie bolo schválené.
Starosta informoval poslancov, že obec Lehôtka má záujem o uzatvorenie Zmluvy
o vykonávaní sociálnej posudkovej činnosti pre určenie odkázanosti na sociálnu službu.
Uznesenie č. 225/2020 zo dňa 14. 10. 2020
Obecné zastupiteľstvo v Haliči súhlasí s uzatvorením Zmluvy o vykonávaní sociálnej
posudkovej činnosti pre určenie odkázanosti na sociálnu službu s obcou Lehôtka.
Hlasovanie: 9 poslancov za z 9 prítomných
Uznesenie bolo schválené.
Starosta informoval poslancov, že v novom programovom období bude nový systém
financovania projektov. Budú sa vytvárať tzv. Integrované územné stratégie (IUS), ktoré sú na
úrovni VÚC a Udržateľný mestský rozvoj (UMR), regióny okolo jadrového mesta, len niektoré
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obce. Vytvoria sa zásobníky projektov, z ktorých bude časť financií určená pre IUS a osobitná
časť pre UMR. Uskutočnilo sa stretnutie s primátorkou mesta Lučenec, našej obci bola
ponúknutá možnosť byť súčasťou UMR. Je potrebné, aby obec mala zabezpečený program
rozvoja obce. Vyzval poslancov, aby do budúceho zastupiteľstva predložili návrhy
strategických cieľov, čo by sa malo dať do programu.
Starosta ďalej oboznámil poslancov s návrhom partnerskej dohody k projektu
cezhraničnej spolupráce INTERREG SK-HU. Je to jedna z povinných príloh, k uzatvoreniu
zmluvy k nenávratnému finančnému príspevku. V projekte vystupuje obec Halič ako hlavný
partner. Ing. Molnárová sa dotazovala, či je nejaká zodpovednosť z našej strany, v prípade
nedodržania podmienok, na čo starosta uviedol, že nie, v prípade, že partner nedodrží
podmienky, rozhoduje o tom súd, z našej strany je povinnosť poslať peniaze a druhá strana je
povinná dodržať súčinnosť. Ing. Hikker sa dotazoval, či nám nehrozia penále. Starosta uviedol,
že nie, jediné riziko je, že by partner odstúpil od spolupráce a museli by sme hľadať nového
partnera.
Uznesenie č. 226/2020 zo dňa 14. 10. 2020
Obecné zastupiteľstvo v Haliči súhlasí s uzatvorením Partnerskej dohody (Parnership
agreement) s mestom Salgotarján na implementácii projektu: ,,Zvyšovanie príťažlivosti
Novohradu prostredníctvom kultúrno- historických centier v Haliči a v Dornyaiho dome“, č.
SKHU/1902/1.1/067.

Hlasovanie: 9 poslancov za z 9 prítomných
Uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 227/2020 zo dňa 14. 10. 2020
Obecné zastupiteľstvo v Haliči berie na vedomie informácie starostu o realizovaných
a plánovaných aktivitách.

8. Interpelácie poslancov
Poslanec V. Rehanek sa dotazoval, ako stojíme s riešením čiernej stavby p. Molnára. Ďalej
žiadal, aby do zápisníc bolo zapisované všetko, čo poslanci uvedú, alebo žiadajú a aby bolo
uvedené aj meno poslanca. Predniesol poslanecký návrh, aby všetky materiály na
zastupiteľstvo, ako aj zápisnice zo zastupiteľstiev, boli poslancom doručované v elektronickej
a písomnej forme.
Uznesenie č. 228/2020 zo dňa 14. 10. 2020
Obecné zastupiteľstvo v Haliči žiada starostu obce, aby zabezpečil doručovanie všetkých
materiálov na rokovanie obecného zastupiteľstva, ako aj zápisníc z rokovania obecného
zastupiteľstva v písomnej a elektronickej forme všetkým poslancom obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie: 9 poslancov za z 9 prítomných
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Uznesenie bolo schválené.
Poslanec Póni sa dotazoval, či p. Molnár plánuje ďalšiu výstavbu, nakoľko vyčistil
pozemok, ktorý je v blízkosti a sú tam osadené aj stĺpy na plot.
Starosta informoval poslancov, že Ministerstvo dopravy vo svojom stanovisku
konštatovalo, že umiestnenie plota p. Molnárovi bolo možné povoliť, ale nie ako drobnú stavbu,
v tomto prípade došlo k pochybeniu stavebného úradu. Čo sa týka drevenej stavby, na tú žiadne
povolenie nedostal, predložil ohlásenie drobnej stavby, na ktoré dostal zo strany obce
nesúhlasné stanovisko, následne opäť predložil ohlásenie drobnej stavby, ale nekonaním
spoločného stavebného úradu v Lučenci neboli pripravené včas podklady a obec v stanovenej
lehote nezaslala nesúhlasné stanovisko. Je pravdou, že pán Molnár získal do svojho vlastníctva
aj ďalšie parcely od pána Hajtola. Na zasadnutí OZ vyhlásil, že žiadnu ďalšiu pôdu kupovať
nebude. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti dňa 30. 9. 2020 bol poslaný podnet na
Okresnú prokuratúru v Lučenci a to na preverenie postupu katastra pri vytváraní parciel,
nakoľko nie je možné vytvárať parcely ornej pôdy menšie ako je 2000 m2 a druhý podnet bol
na špekulatívny predaj pozemkov. Obidva podnety OP prijala, sú v riešení. Bolo zaslané
podanie aj na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, či odstránenie krovín bolo vykonané
v súlade so zákonom. P. Molnár predložil ohlásenie drobnej stavby na ďalší plot, 18. 9. 2020
bolo podanie postúpené na spoločný stavebný úrad do Lučenca, do dnešného dňa vo veci
nekonali. Poslanec Rehanek uviedol, aby sa postupovalo v zmysle Stavebného zákona, aby bol
p. Molnár vyzvaný na predloženie potrebnej stavebnej dokumentácie a ak nebudú doklady
v stanovenej lehote predložené, bude musieť stavbu odstrániť. Stavebný úrad je Obec Halič.
Obec Halič platí Mestu Lučenec za vykonávanie stavebnej agendy. Preto je potrebné vyzvať
primátorku mesta, aby zjednala nápravu vo vybavovaní stavebnej agendy.
Poslanec Póni opustil zasadnutie obecného zastupiteľstva o 18.30 h.
Poslanec Mgr. Fajčík sa dotazoval, v akom štádiu je odstránenie vraku auta p.
Novotného. Starosta uviedol, že mu bola zaslaná výzva na odstránenie, lehota 60 dní uplynula.
Bude predvolaný na komisiu verejného poriadku.
Čo sa týka vraku auta p. Katiho, bol zaslaný podnet na okresný úrad, nakoľko vrak auta nestojí
na obecnom pozemku. Zo strany okresného úradu mu bola opakovane zaslaná výzva, ktorú si
neprevzal v odbernej lehote. Bude predvolaný na komisiu verejného poriadku.
Ing. Molnárová upozornila na vrak auta na ulici Štúrovej. Starosta uviedol, že vrak patrí p.
Erdélyiovej, bude jej zaslaná výzva na odstránenie.
Zo strany obce bolo zaslané upozornenie aj p. Martinkovi a p. Hikkerovi (Hviezdoslavova
ulica), aby zabezpečili parkovanie nákladných vozidiel mimo obce Halič. Ak do 30 dní nedôjde
k náprave, podnet bude postúpený na ORPZ Lučenec.
9. Informácie z komisií OZ
Predseda sociálnej komisie Mgr. Fajčík informoval, že komisia na svojom zasadnutí dňa
8. 10. 2020 riešila akciu október - úcta k starším. Tento rok je 69 jubilantov, ktorým sa budú
roznášať darčekové balíčky.
Predsedníčka stavebnej komisie Ing. Molnárová informovala, že komisia na svojom
zasadnutí dňa 13. 10. 2020 vypracovala zoznam stromov, ktoré je potrebné vypíliť, prípadne
posúdiť, či sú vhodné na vypílenie. Starosta uviedol, že sa množia žiadosti o výruby stromov
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a Krajský pamiatkový úrad nechce dávať súhlas na vypílenie bez posúdenia arboristom. Bude
urobený prieskum trhu a zahrnie sa to do budúcoročného rozpočtu.
Predseda športovej komisie T. Kurčík informoval, že komisia zasadala dňa 24. 9. 2020
a zaoberala sa prehodnotením žiadostí o poskytnutie dotácie pre športové organizácie v Haliči
a to – Futbalový klub TJ Slovan Halič, Hokejový klub HK Halič, Turistický oddiel KST Halič,
Stolnotenisový oddiel Halič. Jednotlivé žiadosti boli doručené ekonomickej komisii. Športová
komisia doporučuje, aby žiadosti pre jednotlivé športové organizácie boli zahrnuté do rozpočtu
a následne schválené.
V druhom bode sa zaoberali návrhom zástupcov hokejového klubu p. Kováča a p. Protuša, aby
počas hokejovej sezóny v zimnom období, v spolupráci s TJ Slovan Halič, aspoň raz do
mesiaca vyhradili hodinu ľadu pre mládežníkov, ktorí by mali záujem hrať hokej. Komisia
vyjadrila s návrhom súhlas.
Predseda ekonomickej komisie V. Rehanek informoval, že komisia zasadala dňa 13. 10. 2020
a jednotlivé body už boli prerokované v predchádzajúcich
Uznesenie č. 229/2020 zo dňa 14. 10. 2020
Obecné zastupiteľstvo v Haliči berie na vedomie informácie z komisií.
10. Podnety občanov
Členka hudobnej skupiny Haličan, p. Káková, požiadala predsedu kultúrnej komisie Ing.
Hikkera, aby jej vysvetlil, prečo je v zápisnici zo dňa 16. 9. 2020 uvedené, že: „nie je vhodné,
aby kapela Haličan odmietala účasť na obecných akciách a vyberala si len niektoré. Bolo by
vhodné ich na túto skutočnosť upozorniť“. Poukázala na to, že o tejto skutočnosti nikto s nimi
nehovoril, dozvedela sa to len zo zápisnice. Požiadala predsedu komisie, aby komunikoval
v prvom rade s ňou a uviedla, že skupina Haličan sa zúčastňuje na všetkých obecných akciách,
nie je pravda, že si akcie vyberajú. Nezúčastnili sa len dvoch akcií a to 15. 8. 2020, ktorá bola
pôvodne zrušená kvôli COVID-u a 28. 8. 2020 – vatra, nemohli sa zúčastniť z technických
dôvodov. Ing. Hikker sa ospravedlnil skupine Haličan a uviedol, že do budúcna bude
komunikovať v prvom rade s p. Kákovou.
11. Rôzne
Poslanec J. Zdechovan sa informoval, v akom štádiu je výmena verejného osvetlenia.
Starosta informoval o prebiehajúcich prácach.
Poslanec Ing. Hikker vyslovil poďakovanie za výbor TJ Slovan Halič starostovi obce,
zástupcovi starostu a pracovníkom za odvedenú prácu na budove telovýchovnej jednoty.
Budova je teraz reprezentatívna. Ihrisko je po dažďoch v zlom stave, je celé pod vodou.
Dotazoval sa, či sa uskutoční 2. ročník súťaže Štoplík, na čo starosta a Mgr. Fajčík uviedli, že
Štoplík sa uskutoční, ale len v rámci školy, nie verejne. Ďalej informoval, že do 20. 11. 2020
majú spracovať materiál do kalendára NOS – významné udalosti v obci Halič v roku 2021. Dňa
27. 12. 2020 by sa mal uskutočniť koncert rodáčky Andrey Dankovej, v rímsko-katolíckom
kostole.
Starosta informoval poslancov s možnosťou vydania kalendárov. Náklady by boli okolo
1.750,- - 1.800,- eur. Poslanci súhlasili s vydaním kalendárov na rok 2021.
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Keďže program rokovania obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný, starosta poďakoval
všetkým poslancom za účasť na rokovaní obecného zastupiteľstva a ukončil rokovanie.

V Haliči, 14. 10. 2020.

Zapísala: Mgr. Jana Vinarčíková
Overil:

Vladimír Rehanek

Mgr. Alexander Udvardy
starosta obce
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