Zápisnica
z 6. riadneho zasadnutia OZ v Haliči, konaného dňa 13.11.2015
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Kontrola plnenia uznesení
2. Podnety občanov
3. Dodatok k VZN Obce Halič č. 9/2014 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
4. VZN Obce Halič č. 2/2015 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia
5. Príloha č. 2 k VZN Obce Halič č. 3/2013 o financovaní originálnych
kompetencií obce na úseku školstva
6. VZN Obce Halič č. 3/2015 o vyhradení miesta a plochy na vylepovanie
volebných plagátov v čase volebnej kampane pre voľby do NR SR
7. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu obce Halič a ZŠsMŠ Halič za III.štvrťrok 2015
8. Návrh rozpočtu obce Halič a ZŠsMŠ Halič na roky 2016 - 2018
9. Informácie z komisií OZ
10. Interpelácia poslancov
11. Informácie starostu obce o činnosti
12. Rôzne

Za overovateľov zápisnice boli určení Mgr. Alexander Udvardy a Ing. Ján Neupauer.
Starosta obce požiadal poslancov, aby odsúhlasili program rokovania OZ.
Hlasovanie za program: 7 za (neprítomní: Mgr. Pročko, Mgr. Priadka)
1. Kontrolu plnenia uznesení vykonal starosta obce. Z posledného zasadania OZ vyplynula
povinnosť pre poslanca Mgr. Priadku pripraviť VZN o zabratí verejných priestranstiev
majiteľmi priľahlých nehnuteľností. Nakoľko sa poslanec ospravedlnil, tento bod sa presúva
na najbližšie zasadanie zastupiteľstva.
2. Podnety občanov.
Ako jediný vystúpil p. Ing. Hikker, ktorý prítomným poslancom odovzdal pozdrav od pána
Kvietika s ospravedlnením, že v tomto roku nemohol prísť na návštevu zo zdravotných
dôvodov. Svoju účasť prisľúbil v apríli 2016, pokiaľ mu to okolnosti umožnia. Ďalej povedal,
že bol v Dolnej Bzovej pozrieť náhrobok na židovský cintorín. A čo sa týka múzea – nesúhlasí
s tým, aby bol ako správca platený cez občianske združenie ako mu to navrhol p. Pročko.
Súhlasil by len v tom prípade, ak by bol financovaný z rozpočtu obce. Všetku činnosť
ohľadom histórie obce Halič robí vo svojom voľnom čase a ani od Zbrojnice ani od obce
nedostal finančnú odmenu.
3. Dodatok č. 1 k VZN Obce Halič predniesla Ing. Hujová. Oboznámila poslancov so
zavedením nového poplatku za drobný stavebný odpad (poplatok je v zmysle nového zákona
o odpadoch) vo výške 0,02 € za kg odpadu s účinnosťou od 01.01.2016. Ostatné dane
a poplatky ostávajú v nezmenenej výške ako boli platné pre rok 2015.

OZ schvaľuje dodatok č. 1 k VZN Obce Halič č. 9/2015 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Hlasovanie: 7 za, neprítomní: Mgr. Pročko, Mgr. Priadka
4. Návrh VZN Obce Halič č. 2/2015 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia predniesla Ing. Hujová. Oznámila, že k zmene výšky poplatkov nedošlo, ale doteraz
platné VZN bolo spracované podľa už neplatného zákona.
OZ schvaľuje VZN Obce Halič č. 2/2015 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia.
Hlasovanie: 7 za, neprítomní: Mgr. Pročko, Mgr. Priadka
5. Príloha č. 2 k VZN Obce Halič č. 3/2013 o financovaní originálnych kompetencií obce na
úseku školstva stanovuje normatív na jeden výkonový ukazovateľ na rok 2016 pre MŠ
a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Halič v € ročne. Pre rok 2016 je
stanovený nasledovne:
Dieťa MŠ pri ZŠ: 1303,00 €, žiak školského klubu detí: 428,00 €, skutočný stravník: 170,00 €,
na správu školských objektov sa stanovila čiastka 8600,00 €/rok.
OZ schvaľuje prílohu č. 2 k VZN Obce Halič č. 3/2013 o financovaní originálnych kompetencií
obce na úseku školstva.
Hlasovanie: 7 za, neprítomní: Mgr. Pročko, Mgr. Priadka
6. VZN Obce Halič č. 3/2015 o vyhradení miesta a plochy na vylepovanie volebných plagátov
v čase volebnej kampane pre voľby do NR SR. Na vylepovanie volebných plagátov sú určené
vývesné miesta – propagačné betónové stĺpy na Podzámockom námestí a pri základnej škole
a dve informačné tabule pred obecným úradom.
OZ schvaľuje VZN Obce Halič č. 3/2015 o vyhradení miesta a plochy na vylepovanie
volebných plagátov v čase volebnej kampane pre voľby do NR SR.
Hlasovanie: 7 za, neprítomní: Mgr. Pročko, Mgr. Priadka
7. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu ZŠsMŠ Halič za III. štvrťrok predniesol riaditeľ školy Mgr.
Šimov. Plnenie príjmov je na úrovni 85,91 %. Výdavky za MŠ sú čerpané vo výške 47 327 €,
školská jedáleň 29 358 € a ŠKD vo výške 13 321 €.
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu obce za III. štvrťrok 2015 predniesol predseda ekonomickej
komisie JUDr. Přibyl. Všetci poslanci dostali podklady včas, mohli si to naštudovať, pokiaľ
majú nejaké pripomienky, môžu ich predniesť. Povedal, že s výnimkou ukončených akcií
(rekonštrukcia VO, parkovisko pri DS) je časové plnenie veľmi dobré a je na úrovni cca 75 %.
Príjmy sú vo výške 439 265,54 €, výdavky 424 218,55 €.
OZ berie na vedomie vyhodnotenie plnenia rozpočtu Obce Halič a ZŠsMŠ Halič za III.Q 2015.
Hlasovanie: 7 za, neprítomní: Mgr. Pročko, Mgr. Priadka
8. Návrh rozpočtu Obce Halič a ZŠsMŠ Halič predniesol predseda ekonomickej komisie.
Rozpočet na rok 2016 je zostavený ako vyrovnaný. Príjmy sú navrhované vo výške 1 053 643
€ (spolu so ZŠsMŠ), výdavky obce sú vo výške 408 094 €. Rozpočet je rozvojový, obec má
záujem v každom podprograme niečo rozšíriť, zlepšiť, zdokonaliť. S čerpaním rezervného
fondu sa počíta vo výške 5 299 €. Boli rešpektované požiadavky z komisie kultúrnej,
športovej, sociálnej, hudobnej skupiny Halič a rímsko-katolíckej cirkvi.
Ekonómka oboznámila poslancov s tým, že návrh rozpočtu bol na internetovej stránke aj
informačnej tabuli vyvesený v zákonom stanovenej lehote – 15 dní pred jeho schvaľovaním

v obecnom zastupiteľstve. Jediná pripomienka k návrhu rozpočtu bola vznesená od hudobnej
skupiny Haličan, kde došlo k nedorozumeniu ohľadom výšky dotácie pre rok 2016. Po
odkonzultovaní potrieb a návrhu rozpočtu došlo k dohode, že pri najbližšej úprave rozpočtu
na rok 2016 budú požiadavky hudobnej skupiny Haličan čiastočne uspokojené.
Hlavná kontrolórka obce Halič p. Nátonová predniesla poslancom svoje stanovisko k návrhu
rozpočtu, viacročného rozpočtu obce na roky 2016 – 2018 a k návrhu rozpočtu obce na rok
2016 a odporúča obecnému zastupiteľstvu predložený návrh rozpočtu na rok 2016 schváliť
a návrh viacročného rozpočtu Obce Halič na roky 2017 a 2018 vziať na vedomie.
OZ schvaľuje rozpočet Obce Halič na rok 2016 nasledovne: Celkové príjmy vo výške
1 053 643 €, v tom ZŠsMŠ 645 549 €, výdavky vo výške 1 053 643 €, v tom ZŠsMŠ 645 549 €.
Hlasovanie: 7 za, neprítomní: Mgr. Pročko, Mgr. Priadka
OZ berie na vedomie predložený návrh rozpočtu Obce Halič na roky 2017 a 2018.
Hlasovanie: 7 za, neprítomní: Mgr. Pročko, Mgr. Priadka

9. Informácie z komisií OZ.
a) športová komisia zhodnotila akcie roka 2015. Predseda komisie Mgr. Kokavec informoval
poslancov, že turisti by mali záujem o zriadenie turistickej ubytovne v Haliči v budove starej
MŠ hlavne kvôli značkárom, prevádzkovaná by bola v letnom období. Ďalej sa komisia
zaoberala situáciou v športovom klube TJ Slovan Halič, nakoľko výbor nepracuje, je
nefunkčný, riadenie je chaotické. Na 28.11.2015 o 16.00 hod. je zvolaná členská schôdza, na
ktorej sa rozhodne ako ďalej s futbalom v obci Halič.
Rozpočet na rok 2016 vo výške 9600 € je rozdelený pre TJ – 7100 €, turistov 1500 € (1000 €
na turistický tábor, 500 € na akcie poriadané turistami) a 1000 € pre hokejistov.
b) komisia dopravy – informovala Mgr. Švihlová, že komisia riešila prechod cez cestu na
podnet p. Jaška, zatiaľ sa to neuzavrelo. Bližšie informácie budú podané na nasledujúcom OZ
za prítomnosti predsedu komisie.
c) komisia školstva prejednávala problémy v základnej škole, kde odchádzajú počítače, bude
ich potrebné nahradiť novými. Apelovala na starostu a poslancov, pokiaľ by prišla ponuka
z nejakých firiem ohľadom vyradených počítačov, aby sa pamätalo na školu. Ďalej upozornila
poslancov na problémy s vykurovaním tretej triedy v MŠ, ktoré sa bude riešiť v roku 2016.
Zároveň požiadala obecné zastupiteľstvo o financie, ktoré by boli určené na odmeny pre
žiakov, ktorí reprezentujú školu na rôznych súťažiach. Bolo dohodnuté, že komisia pripraví
návrh a pri úprave rozpočtu na rok 2016 sa bude o tom rozhodovať.
d) informácie z kultúrnej komisie podala jej predsedkyňa Mgr. Gálová. Vyhodnotila akcie,
ktoré už boli uskutočnené, zároveň informovala o najbližších akciách – Mikuláš 4.12.2015
o 17,30 hod. na Podzámockom námestí, program zabezpečí ZŠsMŠ Halič a Denné centrum
v Haliči, Mikuláša, čerta a anjela bude stvárňovať divadelný súbor Strašidlá, koč a kôň je
objednaný od p.Pivarčiho, zabezpečený je vianočný jarmok, podávať sa bude alkoholický aj
nealkoholický punč, moderovať bude Mgr. Priadka.
Vianočný koncert zatiaľ nie je dohodnutý, nakoľko súboru Ozvena nevyhovuje termín. Škola
bude mať 22.12.2015 v kultúrnom dome vianočnú akadémiu.

Silvester na Podzámockom námestí bude moderovať Mgr. Priadka, bude prezentovaná
krátka dokrútka z akcií poriadaných obcou v roku 2015, podávať sa bude varené víno a je
zabezpečený ohňostroj.
e) sociálno-zdravotná komisia sa zaoberala požiadavkami do rozpočtu na rok 2016, prípravou
a vyhodnotením akcie Stretnutie jubilantov, úpravou VZN Obce Halič o miestnych daniach
a miestnom poplatku za KO a DSO s tým, aby domácnosť, v ktorej sa nachádza osoba
dlhodobo ležiaca mala zľavu na poplatku za KO vo výške 50% pri vývoze 2x mesačne.
Ekonómka obce upozornila, že zákon neumožňuje obciam vo VZN riešiť takéto individuálne
prípady, tie je možné riešiť v odôvodnených prípadoch a na základe žiadosti dotknutých osôb
starostom obce.
Do 16.11.2015 je možnosť priniesť do materského centra nepotrebný, ale funkčný detský
nábytok, stoličky, hračky a po zhodnotení stavu a potrebnosti sa urobí zoznam vecí, ktoré
bude potrebné nakúpiť pre plynulý chod a príjemné prostredie centra.
Komisia ďalej riešila žiadosť p. Váradiovej Vlasty o finančný príspevok vo výške 200,00 € na
kúpu elektrocentrály. K žiadosti neboli predložené požadované doklady potrebné
k zhodnoteniu opodstatnenosti žiadosti. Komisia nedoporučuje žiadosti vyhovieť, ale
v zmysle VZN 1/2013 po doručení novej žiadosti je možné dotyčnej osobe prispieť na
ošatenie v max.výške 150,00 €.
OZ nesúhlasí s vyhovením žiadosti p. Vlasty Váradiovej na kúpu elektrocentrály.
Hlasovanie: 7 za, neprítomní: Mgr. Pročko, Mgr. Priadka
f) komisia životného prostredia pre pracovnú zaneprázdnenosť predsedu komisie neriešila
žiadosť p. Milana Jaška o vypílenie stromov, ktoré sa nachádzajú na pozemku vo vlastníctve
p. Karola Jaška. Bude to riešiť, až keď sa s daným problémom oboznámi. Pán Lang navrhol
len skrátenie stromov, nie vypílenie.
g) ekonomická komisia na svojom zasadnutí preberala pripravené VZN, venovala sa
vyhodnoteniu čerpania rozpočtu za obdobie III. Q 2015 a príprave rozpočtu na roky 2016 až
2018. Ďalej sa zaoberala sa žiadosťami:
- Štefan Svorad požiadal o prenájom obecného pozemku na Ul.osloboditeľov, parc. č. KN-C
51/55 o výmere 48m2 za účelom udržiavania a zberu ovocných plodín na obdobie 5 rokov.
OZ schvaľuje prenájom obecného pozemku, parc. č. KN-C 51/55 o výmere 48m2 pre Štefana
Svorada na obdobie 5 rokov, t.j. do 31.12.2020.
Hlasovanie: 7 za, neprítomní: Mgr. Pročko, Mgr. Priadka
- Štefan Albert požiadal Obecný úrad o dlhodobý prenájom obecného pozemku parc. č. C-KN
461/189 o výmere 137,5m2, ktorý súsedí s jeho pozemkami. O predmetný pozemok sa stará
už niekoľko rokov, zarovnal terén, vysial trávu, pravidelne ho kosí.
OZ schvaľuje prenájom obecného pozemku, parc. č. KN-C 461/189 o výmere 137,5m2 na
obdobie 2 rokov, t.j. do 31.12.2017.
Hlasovanie: 7 za, neprítomní: Mgr. Pročko, Mgr. Priadka
- Ing. Adriana Palíková požiadala Obecný úrad o udelenie súhlasu so splátkovým kalendárom
na 1 rok na úhradu sumy 2 466,00 € za kúpu časti pozemku C-KN 846, ktorá jej bola
odsúhlasená OZ na 1. riadnom zasadnutí v roku 2013.
OZ súhlasí so žiadosťou Ing. Adriany Palíkovej so splátkovým kalendárom na úhradu kúpnej ceny za
novovzniknutý pozemok, parc. č. KN-C 846/2 o výmere 137m2 s tým, že návrh na prevod
vlastníckeho práva k predmetnému pozemku bude Správe katastra v Lučenci predložený až po
uhradení poslednej splátky.

OZ schvaľuje splátkový plán Ing. Adriany Palíkovej na úhradu kúpnej ceny za novovzniknutý pozemok,
parc. č. KN-C o výmere 137m2 vo výške 2 466,00 € na obdobie jedného roka. Návrh na vklad bude
Správe katastra v Lučenci predložený až po úhrade poslednej splátky.
Hlasovanie: 7 za, neprítomní: Mgr. Pročko, Mgr. Priadka
- Bc. Gabriel Orlai požiadal Obecný úrad o odkúpenie obecných pozemkov, parc. č. KN-C 462/2 –
zastavané plochy a nádvoria o výmere 85m2 a pozemku parc. č. KN-C 462/72 – záhrady o výmere
142m2. Pozemky sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti jeho pozemkov a chce ich využívať ako
prístupovú cestu k vlastným pozemkov. Zároveň požiadal o odsúhlasenie ceny vo výške 6,60 €/m2.
OZ schvaľuje predaj obecných pozemkov, parc. č. KN-C 462/2, druh zastavané plochy a nádvoria,
výmera 85m2 a parc. č. KN-C 462/72, druh záhrady o výmere 142m2 za cenu stanovenú VZN Obce
Halič č. 2/2010, t.j. 18,00 €/m2.
Hlasovanie: 7 za, neprítomní: Mgr. Pročko, Mgr. Priadka
- Milan Jaško požiadal o zníženie poplatku za vývoz KO, žiadosť je už bezpredmetná, nakoľko poplatok
je uhradený v plnej výške.
10. Interpelácie poslancov – neboli žiadne.
11. Informácie starostu obce o činnosti:
- Dňa 3.11.2015 bola kolaudácia vodovodnej a kanalizačnej prípojky na zámku
- 16.10.2015 podal IMET návrh na kolaudáciu stavby Obnova a prestavba zámku v Haliči, kde je
nariadené ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na úrade 26.11.2015 o 10,00 hod.
- 01.11.2015 podal cenovú ponuku na zimnú údržbu miestnych komunikácii v obci Halič firma Ľuda
s.r.o. (p.Paľaga), cena z 1 hod. zimnej údržby traktorom je 26,00 EUR a posypový materiál 15,00 €/1
tona.
- V obci prebiehajú výkopové práce na ČOV Halič a ul. Partizánskej
- Prebiehajú výkopové práce f. Slovak Telecom – optického kábla, ako aj po existujúcich stĺpoch vedie
optický kábel f. Kabel Telekom
- V mesiaci október a začiatkom mesiaca november boli dokončené vysprávky miestnych komunikácií
f. Svoma Lučenec
- Cez elektronické trhovníctvo bola podaná žiadosť na dodávku a montáž okien a dverí na budove
zdravotného strediska. Úspešná bola firma F.N.STAV, s.r.o. z Revúcej
- Na Envirofond bola podaná žiadosť na Rekonštrukciu kultúrneho domu s rozpočtovým nákladom
cca 200 tis. € a na Program obnovy dediny bola podaná žiadosť na dotáciu na náučný chodník po
miestnych pamätihodnostiach.
- SPF bola odoslaná kompletná žiadosť na prevod pozemkov do vlastníctva obce v lokalite Horné Pole.
12. Rôzne:
a) nakoľko končí funkčné obdobie školskej rady, starosta požiadal poslancov o odsúhlasenie členov
školskej rady – zástupcov za obec - pre nové funkčné obdobie v zložení Mgr. Udvardy, Hikkerová
Katarína, Ing. Molnárová Roberta a Beňovská Miroslava.
OZ volí členovej školskej rady v zložení Mgr. Udvardy Alexander, Hikkerová Katarína, Ing. Molnárová
Roberta, Beňovská Miroslava.
Hlasovanie: 7 za, neprítomní: Mgr. Pročko, Mgr. Priadka
b) na základe interpelácie starostu poslancom Mgr. Pročkom z predchádzajúceho OZ, prehľad
činnosti obecnej knižnice predložila p. Veselovská a tvorí prílohu zápisnice. Oboznámila prítomných
poslancov s akciami poriadanými v knižnici, besedami, čítaniami pre deti zo základnej školy.
c) starosta obce navrhol zloženie inventarizačnej komisie – predseda Mgr. Kokavec, členovia Ing.
Neupauer, Ing. Hujová, Václavíková, Padúchová, Veselovská na inventarizáciu majetku obce podľa
stavu k 31.12.22015.

OZ volí inventarizačnú komisiu v zložení: predseda – Mgr. Kokavec, členovia – Ing. Neupauer, Ing.
Hujová, Václavíková, Padúchová, Veselovská na inventarizáciu majetku obce Halič podľa stavu
k 31.12.2015
Hlasovanie: 6 za, zdržal sa Ing. Neupauer, neprítomní: Mgr. Pročko, Mgr. Priadka
d) starosta dal prítomným poslancom schváliť odmeny pre zástupcu starostu a hlavnú kontrolórku,
max. do výšky 30% súčtu platov za obdobie roka 2015.
OZ schvaľuje odmeny zástupcovi starostu vo výške 23,71 % a hlavnej kontrolórke vo výške 20,14 %.
e) starosta obce predložil poslancom návrh, aby sa aj v roku 2016 konali zasadnutia obecného
zastupiteľstva raz za 2 mesiace v druhý piatok v príslušnom mesiaci s tým, že prvé zasadnutie bude
08.01.2016

V Haliči, 13.11.2015
Zapísala: Ing. Hujová
Overil: Mgr. Udvardy
Ing. Neupauer

Juraj Machava
starosta obce

