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ZÁPISNICA
zo 4. riadneho zasadnutia OZ v Haliči, konaného dňa 10.7.2015

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Kontrola plnenia uznesení
Podnety občanov
Plnenie rozpočtu za prvý polrok 2015
Úprava rozpočtu na druhý polrok 2015
Prerokovanie vnútorného predpisu upravujúceho postup obce pri podaní, preverovaní
a evidovaní podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach
súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
Prerokovanie zmluvy k rekonštrukcii miestneho rozhlasu, s firmou Kabel Telekom s.r.o.
Prerokovanie zmluvy o prevádzkovaní infraštruktúrneho majetku verejného vodovodu obce
Halič.
Prerokovanie postupu pri zabratí verejných priestranstiev majiteľmi priľahlých nehnuteľností.
Informácie z komisií OZ
Interpelácia poslancov
Informácie starostu obce o činnosti
Rôzne
Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Beňovská Miroslava a Mgr. Miroslava Švihlová.

Na úvod starosta obce privítal prítomných a predniesol program, ktorým sa bude riadiť
zasadnutie OZ
Hlasovanie: všetci za (6)
1. Kontrola plnenia uznesení
Z prijatých uznesení na predchádzajúcom zasadnutí OZ starostovi vyplynula jedna povinnosť
-žiadosť na vykonanie nástupného ostrovčeka na autobusovej zastávke Telka. Starosta písal na
komisiu dopravy pri VUC v Banskej Bystrici, druhú žiadosť na odbor dopravy OU v Banskej Bystrici,
keďže nedostal žiadnu odpoveď, opäť sa so žiadosťou obrátil na generálne riaditeľstvo Správy ciest,
ktoré je zriadené od 1.7.2015 v Banskej Bystrici .

2. Podnety občanov
* Pani Csöbonyeiová opätovne riešila svoju sťažnosť, ktorú podala v marci tohto roku dopravnej
komisii, za porušenie dopravných predpisov na cestách Budovateľov a Haličskom podzámčí.
Nesúhlasila s odpoveďou, ktorú dostala z OU. Sťažovala sa, že VEOLIA, p. Čeman a pán Paľaga, stále
prechádzajú po tomto úseku, čím poškodzujú jej majetok. Starosta vysvetlil, že VEOLIA tam čerpá
vodu z dôvodu, že je tam nové potrubie a pri čerpaní nedochádza k poklesu tlaku vody v obci. Pán
poslanec Pročko navrhol, aby sa hľadal spôsob, kde inde by bolo možné čerpať vodu, aby sa
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odbremenila cesta. Pán poslanec Přibyl pripomenul, že aj zásahové vozidlá majú dodržiavať určité
pravidlá, aby nepoškodzovali majetky občanov. Pán poslanec Pročko dal návrh starostovi obce,
písomne žiadať riaditeľa vodární, aby dal zákaz čerpať vodu na námestí. Pani poslankyňa Beňovská
požiadala pána poslanca Priadku, aby vyzval pána Paľagu, že on môže tadiaľ prechádzať s veľkým
vozidlom len v zimnom období, pretože vtedy upravuje cestu. Nakoniec pani Csöbonyeiová
poprosila, aby sa s jej požiadavkou naďalej vážne zaoberali, prípadne poskytli záznam z kamerového
systému polícii a poďakovala. Pani poslankyňa Beňovská sľúbila, že ešte raz osobne navštívi riaditeľa
vodární, v prípade potreby prizve aj starostu obce.
*Pán Ing. Hikker predložil podnet, aby sa na základe podaných listov zo dňa 22.9.2008, 25.9.2009,
2.10.2010 a posledného zo dňa 11.10.2013, ktorý osobne odovzdal poslanec Pročko bývalému
starostovi p. Rehanekovi, kde žiadajú o opravu kaplnky a výrub stromov v jej blízkosti. Kaplnka bola
opravená, ale sú tam stromy, hlavne ovisnutý konár za kaplnkou, ktorý v prípade zlého počasia môže
poškodiť opravenú kaplnku. Prítomní poslanci sa spolu so starostom obce dohodli, že to posúdia, ak
bude potrebné prizvú pracovníkov životného prostredia, ktorí určia, ktoré sa môžu odstrániť a budú
sa snažiť vyriešiť aj tento problém. Pán poslanec Kokavec pripomenul, že už viackrát sa žiadalo
o povolenie na výrub stromov, ale pamiatkový úrad vždy žiadosť zamietol. Ďalej Ing. Hikker
spomenul, že je veľmi prekvapený, že v novohradských novinách boli články o iných malých obciach
a Halič tam nebola spomenutá, napriek tomu, že sa má čím pýšiť. Starosta oboznámil prítomných, že
redakcia pre nedostatok miesta bude zverejňovať ostatné obce v nasledujúcich vydaniach a každé
zverejnenie je spoplatnené.
*Mgr. Švihlová sa pýtala, či sa niečo rieši s nájomníkmi domu p. Jaloveckého, ktorí svojím správaním
obťažujú okolitých občanov. Starosta obce situáciu rieši. Vyzval majiteľa domu p. Jaloveckého, ktorý
prisľúbil odstrániť neporiadok na svoje náklady, s nájomníkmi ukončí zmluvu, pretože dom predáva.
Mgr. Švihlová ďalej spomenula, že orechy na Ul. Ľ. Štúra zasahujú do cesty. Starosta obce prisľúbil, že
sa určí priorita a postupne sa stromy budú opiľovať.
*Ing. Hikker tiež predložil otázky občanov, prečo futbalové ihrisko môžu používať cudzie deti a pre
deti z Haliče je zatvorené. Starosta informoval, že v súčasnosti je na ihrisku organizovaný kempový
tábor pre futbalistov z Lučenca, ktorí tam majú zabezpečený dozor. Ihrisko im prenajala TJ. Ihrisko je
uzamknuté z dôvodu, aby sa nepoškodzovalo. Na čo zareagoval pán poslanec Pročko, ktorý navrhol,
aby sa vybudovalo ihrisko v areáli školy. Po menších úpravách, ako je vyrovnanie terénu, by mohlo
poslúžiť pre haličské deti. Pán poslanec Kokavec a Přibyl navrhli odčleniť ihrisko od školského areálu
a oplotiť a celý tento návrh posunúť do školskej komisie na doriešenie.
*Ing.Hikker informoval poslancov, že dostal pozvánku na 1.8.2015 na oslavu 190. výročia umrtia
člena rodiny Forgáčovcov do Jelenca. Každý kto bude mať záujem môže sa týchto osláv v Jelenci
zúčastniť, kde bude zaujímavý program.
*Mgr. Švihlová predniesla sťažnosť p. Miklušákovej, že nesvieti svetlo na ich ulici. Starosta obce
situáciu rieši. Firma nainštalovala nový počitač, ktorý nie je funkčný a do času, kým sa všetky
nedostatky neodstránia, musí z domu osvetlenie cez počítač obsluhovať .
*Pani Chrapanová podala sťažnosť na rodinu Václavíkovú, ohľadom trativodu, ktorý ústi pod ich
oknami a spôsobuje nepríjemný zápach. Pán poslanec Pročko navrhuje, aby starosta obce rodinu
Václavíkovú navštívil a upozornil, aby tento problém odstránili.
Všetky podnety od občanov OZ berie na vedomie.
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3. Plnenie rozpočtu
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu za I. polrok 2015 predniesol predseda ekonomickej komisie JUDr.
Přibyl. Časové plnenie príjmov za obec je vo výške 356 083,50 €, čo je 67,08 % plnenie. Výdavky sú
vo výške 341 770,00 €, t.j. 64,38 % plnenie. V príjmovej časti je prekročený rozpočet v položke
poplatok za KO, v ostatných položkách je priebežné plnenie rozpočtu. Výdavky sú plnené
rovnomerne s výnimkou plánovaných a už zrealizovaných akcií (sociálne zariadenia v ZS, parkovisko
pri cintoríne, rekonštrukcia VO).
OZ berie na vedomie plnenie rozpočtu obce Halič za I.
polrok 2015.

4. Úprava rozpočtu na II. polrok 2015
Poslancom bol predložený návrh na úpravu rozpočtu obce tak v príjmovej, ako aj výdajovej časti.
Bežné príjmy navrhuje obec zvýšiť o sumu 50 350 €. Nárast príjmov je očakávaný v položke
podielových daní, zvýšenie v položke poplatok za KO, platby za autobus a pri dani z ubytovania.
Výdavky obce navrhujeme zvýšiť o čiastku 45 350 € za predpokladu nenavyšovania rezervného fondu
oproti už schválenému čerpaniu RF. Poslancom bol predložený návrh na zmenu rozpočtu aj
s pripojeným komentárom k výdavkovej časti. Pripomienku k návrhu rozpočtu vzniesol poslanec Mgr.
Pročko, ktorý namietal navýšenie výdavkov v časti propagácia, reklama a inzercia, kde sa uvažuje
s príspevkom obce vo výške 3 tis. € na prípravné práce v súvislosti s pripravovanou knihou o Haliči.
Zdôraznil, že o knihe nik z poslancov nevie, a požiadal starostu obce, aby nepovolil čerpanie
výdavkov minimálne do nasledujúceho zastupiteľstva, pokiaľ zástupca starostu (neprítomný na
rokovaní) bližšie neoboznámi poslancov s prípravnými prácami a postupom prác na samotnom vydaní
knihy.
OZ schvaľuje úpravu rozpočtu na rok 2015 nasledovne:

Bežné
Kapitálové
Finančné operácie
Spolu:

Príjmy
385 480
145 257
45 431
576 168

Výdavky
381716
181 380
13 072
576 168

Rozdiel
+3 764
-36 123
+32 359
0

Hlasovanie: za 5 - Beňovská, Gálová, Kokavec, Přibyl,
Švihlová
zdržal sa 1 – Pročko

Ing. Hujová oboznámila poslancov s výsledkom auditu za rok 2014. Auditorka Ing. Hanzelová
skonštatovala, že účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný
obraz finančnej situácie účtovnej jednotky obce Halič k 31.12.2014 a výsledky jej hospodárenia za rok
končiaci k uvedenému dátumu sú v súlade so zákonom o účtovníctve. Na základe overenia
dodržiavania povinností požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú
samosprávu v znení neskorších predpisov konštatuje, že obec Halič konala v súlade s požiadavkami
zákona o rozpočtových pravidlách.

4

OZ berie auditorskú správu na vedomie.

5. Prerokovanie vnútorného predpisu upravujúceho postup obce pri podaní, preverovaní
a evidovaní podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach
súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Vnútorný predpis bol schválený OZ dňa 10.7.2015 bez pripomienok
Hlasovanie: všetci za (6)
6. Prerokovanie zmluvy k rekonštrukcii miestneho rozhlasu s firmou Kabel Telekom s.r.o
Starosta obce informoval prítomných poslancov, že firma SLOVAK TELEKOM, chce do obce
Halič zaviesť optický kábel, ktorý umožní občanom kvalitný príjem internetu a televízneho príjmu,
zavedenie optického kábla bez finančného príspevku obce, nakoľko obecným zastupiteľstvom v roku
2013 bolo firme SLOVAK TELEKOM udelené súhlasné stanovisko. Pán Kováč - firma Kabel Telekom
poslal zmluvu a vyzval poslancov na prípadné otázky a dotazy k tejto zmluve. Vysvetlil, že zmluva sa
týka rekonštrukcie verejného rozhlasu, kamerového systému, ďalej oboznámil, že terajšia sieť bude
fungovať a súbežne sa budú doplňať reproduktory, podľa potreby sa opotrebované budú vymieňať za
nové. Firma bude prevádzkovať a zabezpečovať servis na sieť, na zariadenie obec. Starosta dal
hlasovať, či sa má zmluva v tomto znení podpísať.
Hlasovanie: všetci za (6)

7. Prerokovanie zmluvy o prevádzkovaní infraštruktúrneho majetku verejného vodovodu
obce Halič
Z celoslovenskej vodárenskej spoločnosti bola zaslaná zmluva z dovôdu, že spoločnosť prevádzkuje
vodovod, ktorý je vo vlastníctve obce. O tejto skutočnosti doteraz nebola žiadna zmluva. Na základe
podnetu p. Kozákovej, ktorá odkúpila časť pozemku, cez ktorý ide vodovod, vodárenská spoločnosť
dodatočne posiela spomínanú zmluvu na podpis. Poslanci pán Pročko a pán Přibyl navrhujú, aby sa
zatiaľ zmluva nepodpisovala, aby sa presunula do budúceho zastupiteľstva a prizvala sa aj p.
Kozáková. Dovtedy by sa malo zistiť, kedy pozemok odkúpila a či v čase predaja už tam viedol
vodovod.
OZ berie na vedomie predloženú zmluvu a navrhuje upraviť
jej právny vzťah.

8. Prerokovanie postupu pri zabratí verejných priestranstiev majiteľmi priľahlých
nehnuteľností.
Poslanci mali rozdelené ulice, na ktorých skontrolovali občanov, či na výzvu vyčistiť obecné
pozemky v blízkosti rodinných domov a odstrániť tzv. čiernu skládku dodržali do 31.05.2015. Poslanci
podali informácie o zistení a navrhli starostovi obce, vyzvať tých občanov, ktorí to doteraz neurobili,
aby svoje skládky odstránili do 31.7.2015, v opačnom prípade budú vyvodené dôsledky.
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9. Informácie z komisií OZ
*Mgr. Pročko informoval, že na stavebnej komisii prejednávali žiadosť p. Ráca, ktorý má
záujem prenajať obecný pozemok, ktorý je za jeho domom a doposiaľ nie je nijako využitý. JUDr.
Přibyl navrhol, aby sa oslovili všetci obyvatelia, ktorí sú v blízkosti spomínaného pozemku.
Záujemcovi sa pozemok nedoporučuje prenajímať, ale odpredať.
Hlasovanie: všetci za (6)
*Predseda ekonomickej komisie JUDr. Přibyl informoval o podanej žiadosti od p.
Kravárikovej, ktorá žiada vysporiadať pozemok pod ZŠ. Starosta obce informoval poslancov, aké sú
možnosti ohľadne vysporiadania pozemkov. Okrem p. Kravárikovej je tam ďalších 5 majiteľov,
s ktorými je treba tiež jednať o vysporiadaní. Ekonomická komisia doporučuje vysporiadať sa
s majiteľmi a odkúpiť pozemky za 3,30 € za m². S pánom Kožíkom bude starosta obce jednať buď
o náhradnom pozemku, alebo o splátkovom kalendári.
Hlasovanie: všetci za (6)
Ďalej JUDr. Přibyl predložil žiadosť o vypracovanie nájomnej zmluvy na prenájom poľnohospdárskej
pôdy - parcela č. 696 o výmere 7,34 ha od firmy Pemach, s.r.o, Lučenec.
Ekonomická komisia doporučuje uzavrieť nájomnú zmluvu s firmou PEMACH za týchto podmienok:
za každý začatý rok bude nájom vo výške 140,00 €
pôdu budú využívať výhradne na kosenie a sušenie trávy, nie na chov dobytka
nájomná zmluva bude okamžite zrušená pri zmene vlastníka
Hlasovanie: za 4 – Beňovská, Švihlová, Přibyl, Gálová
proti 1 – Pročko
zdržal sa 1 - Kokavec

*Komisia verejného poriadku riešila sťažnosť zástupcov bytového spoločenstva Rodina – Anna
Neupauerová, Mária Kosková . Na komisiu bol prizvaný aj p. Tibor Hochholczer. Z dôvodu
neprítomnosti predsedu Mgr. Udvardyho správu podával JUDr. Přibyl.
Obciam bola zákonom č. 58/2014 účinným od 1.6.2014, ktorý upravuje podmienky používania
pyrotechnických výrobkov odňatá právomoc regulovať na svojom území používanie pyrotechnických
výrobkov, vrátane tzv. zábavnej pyrotechniky (tzn. pyrotechniku je možné používať celoročne). Preto
treba konštatovať, že používaním zábavnej pyrotechniky počas konania športových podujatí
nedochádza k porušeniu VZN obce.
Avšak zmienený zákon v §53 zakazuje používať zábavnú pyrotechniku vo vzdialenosti menšej ako 200
m od nemocníc, kostolov, detských zariadení, domovov dôchodcov, škôl, liečební a cintorínov bez
písomného súhlasu vlastníka týchto objektov. Keďže sa športový areál nachádza do 200 m od školy,
použitie pyrotechniky v športovom areáli je zakázané a je priestupkom proti verejnému poriadku
podľa §47 ods.1 písmeno ch) a je zaň možné uložiť pokutu až do výšky 500€.
Sťažovatelia uvádzajú aj to, že na športovom areáli dochádza k hlučným prejavom aj po 22. hodine,
po zápasoch zostávajú hráči v areáli dlho po skončení zápasu, ďalej sa predáva alkohol, neustále
znejú nadávky tak počas zápasov, ako aj po nich.
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Komisia navrhuje prijať tieto opatrenia:

1. Sťažnosť na používanie pyrotechniky postúpiť na okresný úrad v Lučenci s odvolaním sa na
zákon č. 58/2014 Zb. z. s uvedením mien porušiteľov zákona Paľagu /najmladšieho) a Štefana
Nosáľa
2. Do prevádzkového poriadku športového areálu (VZN č. 6/2009) zakotviť zákaz používania
pyrotechniky v športovom areáli s povinnosťou usporiadateľa športových podujatí hlásiť
porušenie tohto predpisu na polícii.
3. Dôsledne dodržiavať Prevádzkový poriadok športového areálu, najmä dodržiavanie
prevádzkovej doby do 21.00 hod.
Čo sa týka nadávok a vulgarizmov, komisia vyzýva trénerov a výbor TJ aby apelovali najmä na
mladých hráčov, aby sa zdržali ich používania, nakoľko to znepríjemňuje športové vyžitie divákov, ale
obťažuje to aj obyvateľov susediacich nehnuteľností.
OZ berie správu na vedomie.
* Predseda športovej komisie Mgr. Kokavec informoval, že na komisii p. Hochholczer informoval
o kempe na futbalovom ihrisku. Predseda komisie oboznámil prítomných o letnom tábore pre deti
v Slovenskom raji, tiež spomenul o prípravách športovej nedele na haličských slávnostiach.
OZ berie správu na vedomie.
*Predsedkyňa kultúrnej komisie Mgr. Gálová informovala, že komisia sa zaoberá programom
a prípravami na haličské slávnosti. Pripravovaný program, ktorý doladia ešte s p. Pročkom je:
piatok divadlo, ktoré celé bude sponzorovať p. Pročko
sobota ulička remesiel, kultúrny program, vystúpenie skupiny GLADIATOR, diskotéka
nedeľa – minifutbal, futbalové zápasy a podávanie gulášu.
Starosta oslovuje niektoré firmy o sponzorské príspevky (zatiaľ prisľúbili p. Pročko 500,00 € - divadlo
v piatok, p. Kováč 150,00 € a fi SVOMA 100,00 €).
OZ berie správu na vedomie.
Starosta obce pripomenul predsedom všetkých komisií, aby zabezpečili v dvojhodinových intervaloch
služby na sobotu počas haličských slávností.

10. Interpelácia poslancov
V tomto bode sa nikto z prítomných poslancov nevyjadril, pretože sa vyjadrili v bode 2.

11. Informácie starostu obce o činnosti
Starosta obce informoval prítomných, že prebehla oprava vstupného schodišťa a balkónu,
ktoré boli poškodené a ohrozovali bezpečnosť.
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Informoval o návšteve družobnej obce Nižná Kamenica, ktorej sa zúčastnili p. Machava, Kokavec,
Udvardy a Václavíková. Navrhol, že v budúcnosti sa môže uvažovať nad pevnou tribúnou, podobnou,
ako mali v Nižnej Kamenici. Informoval tiež o prípravách haličských slávností.
12. Rôzne
V tomto bode vystúpila pani poslankyňa Beňovská a žiadala starostu obce o pomoc pri kosení
plochy pri ich bytovke, ktorú využívajú ako detské ihrisko. Prítomní vyjadrili názor, aby kosenie
zabezpečovali rodičia detí, ktoré ihrisko využívajú.

