Zápisnica
z 8. riadneho zasadnutia OZ v Haliči, konaného dňa 08.08.2019
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 7 poslancov OZ (ospravedlnený Póni a Paľaga bude
meškať). OZ je uznášania schopné. Za zapisovateľku zo zasadnutia OZ určil p.Václavíkovú,
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. Následne starosta dal hlasovať o doplnení programu
o Správu hlavnej kontrolórky – jednohlasne schválené. Rokovanie sa ďalej riadilo
nasledovným programom:
1. Kontrola plnenia uznesení
2. Správa hlavnej kontrolórky o kontrole plnenia uznesení
3. VZN č. 1/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Halič o určení výšky príspevku na
činnosť školy a školského zariadenia č. 3/2016
4. Správa o hospodárení školskej jedálne
5. Vyhodnotenie rozpočtu obce za 1.polrok 2019
6. Vyhodnotenie rozpočtu ZŠsMŠ Halič za 1.polrok 2019
7. Úprava rozpočtu obce Halič
8. Príprava Haličských slávností
9. Informácie starostu o realizovaných a plánovaných aktivitách
10. Interpelácia poslancov
11. Informácie z komisií OZ
12. Podnety občanov
13. Rôzne
Uznesenie č. 83/2019 zo dňa 08.08.2019
Obecné zastupiteľstvo v Haliči
A/berie na vedomie – starosta určil za zapisovateľku zo zasadnutia OZ Danu Václavíkovú,
pracovníčku obce
B/schvaľuje - program rokovania Obecného zastupiteľstva v Haliči
Hlasovanie poslancov: 7 za, neprítomní Póni, Paľaga
Uznesenie bolo schválené.
Určenie overovateľov zápisnice
Starosta za overovateľov zápisnice určil poslancov Ing. Lukáča a Zdechovana. Do návrhovej
komisie navrhol poslanca Rehaneka. Rozprava k uvedenému bodu nebola.
Uznesenie č. 84/2019 zo dňa 08.08.2019
Obecné zastupiteľstvo v Haliči berie na vedomie - starosta určil za overovateľov zápisnice
Ing. Lukáča a Zdechovana, do návrhovej komisie určil poslanca Rehaneka.
1/ Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí OZ

Správu predložil starosta obce.
Starosta skonštatoval, že jemu udelené uznesenia sú priebežne plnené a o výsledku vyriešení
bude informovať na nasledujúcom OZ. Poslanci to vzali na vedomie.
2/ Správa HK o kontrole plnenia uznesení
Správa hlavnej kontrolórky o plnení uznesení bola poslancom zasielaná e-mailom. Následne
bola podrobnejšie okomentovaná a vysvetlená s tým, že odporučila poslancom formulovať
uznesenia jednoznačne a zrozumiteľne (viď uznesenie č. 79/2019) a navrhovala aj terminovať
ukladacie uznesenia. Skonštatovala, že uznesenia boli splnené, resp. sa priebežne plnia.
Poslanec Rehanek reagoval, že overovatelia sa majú k uzneseniam vyjadriť a doplniť svoje
pripomienky. Správa tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice.
Uznesenie č. 85/2019 zo dňa 08.08.2019
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky o kontrole plnenia
uznesení za obdobie od 07.12.2018 do 11.07.2019.
3/ VZN č. 1/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Halič č. 3/2016 o určení výšky
príspevku na činnosť školy a školského zariadenia
Predseda EK skonštatoval, že sa zmenili finančné pásma stravných jednotiek a komisia
doporučuje VZN schváliť.
Uznesenie č. 86/2019 zo dňa 8.8.2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN obce Halič č. 1/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN
obce Halič o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia č. 3/2016
s účinnosťou od 1.9.2019.
Hlasovanie: 8 za, neprítomný Póni
Uznesenie bolo schválené.
4/ Správa o hospodárení školskej jedálne
Predseda ekonomickej komisie oboznámil poslancov so správou o hospodárení. Poukázal na
skutočnosť, že jedáleň si svoje výdavky vykryje z príjmov a apeloval na včasné predkladanie
podkladov zo školy.
Uznesenie č. 87/2019 zo dňa 08.08.2019
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o hospodárení školskej jedálne.
5/ 6/ Vyhodnotenie plnenia rozpočtu obce Halič a ZŠsMŠ Halič predložil predseda
ekonomickej komisie. Skonštatoval, že podklady za obec aj školu boli poslancom zaslané emailom v časovom predstihu, mohli si to naštudovať. Celkové príjmy sú vo výške 896 253,17
€, z toho príjmy obce k 30.6.2019 sú vo výške 851 791,11 €, príjmy školy sú vo výške
44 462,06 €, výdavky spolu sú vo výške 672 269,99 €, z toho výdavky obce sú vo výške
272 585,70 € a výdavky školy sú vo výške 399 684,29 € €. Kontrolórka skonštatovala, že
plnenie príjmov je veľmi dobré a výdavky zodpovedajú časovému plneniu. Starosta sa
dotazoval, či takéto hodnotenie postačuje, alebo sa to prenesenie do budúceho zastupiteľstva.
Uznesenie č. 88/2019 zo dňa 08.08.2019
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie vyhodnotenie rozpočtu Obce Halič a ZŠsMŠ za
1.polrok 2019.
7/ Úprava rozpočtu Obce Halič

Starosta informoval poslancov, že z Enviromentálneho fondu sme dostali dotáciu vo výške 50
tis. € na Zvýšenie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu s podmienkou čerpania
a dokladovania do 29.11.2019. Nakoľko rozpočet na strechu a zateplenie KD je viac ako 250
tis. €, je na zvážení poslancov, či dotáciu prijmeme a rozdiel sa bude hradiť z vlastných
prostriedkov čerpaním rezervného fondu. Ekonomická komisia doporučuje urobiť strechu na
kultúrnom dome. Je potrebné sa dnes rozhodnúť, nakoľko úprava rozpočtu v súvislosti
s čerpaním rezervného fondu je možná najneskôr v auguste. Po tomto termíne už nie je
prípustné schvaľovať úpravu rozpočtu vo vzťahu k čerpaniu rezervného fondu.
16,36 hod. – prišiel poslanec Paľaga.
Poslanec Hikker skonštatoval, že v r. 2021 bude už 60 rokov od postavenia kultúrneho domu
a so strechou sa zatiaľ nič nerobilo. Je za začatie prác na rekonštrukcii KD.
Poslanec Rehanek dal návrh, aby OZ prijalo uznesenie o čerpaní rezervného fondu vo výške
70 tis. €
Uznesenie č. 89/2019 zo dňa 8.8.2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie rezervného fondu nad rámec schváleného rozpočtu
vo výške 70 tis. € na financovanie projektu Zvýšenie energetickej náročnosti budovy
kultúrneho domu.
Hlasovanie: 8 za, neprítomný Póni
Uznesenie bolo schválené.
8/ Príprava Haličských slávností
O programe počas Haličských slávností poslancov informoval predseda kultúrnej komisie.
Skonštatoval, že program je uzavretý, pozvánky, plagáty rozoslané, reklama bude
v Novohradských novinách a v rádiu Regina.
O 10,00 hod. sa uskutoční zápis do knihy slovenských rekordov – Beh so psami. Účastníci sa
môžu zapísať na Obecnom úrade u p.Padúchovej. Celý program je verejnosti prístupný na
plagátoch a na webovej stránke obce.
9/ Informácie starostu o realizovaných a plánovaných aktivitách
a/ Nariadením Cuet je povinnosťou obce od novembra t.r. zverejňovať všetky oznamy zo
stránky obce na stránku www.slovensko.sk. Na základe požiadavky vznesenej na minulom
zastupiteľstve starosta informoval o možnosti zabezpečenia mobilnej aplikácie poskytovateľa
webovej stránky obce Halič (Fi Galileo), kde by sa občanom zobrazovali modifikácie
o oznamoch, kultúrnych podujatiach poriadaných obcou. Pripravuje sa aj facebookova stránka
obce. Poslankyňa Monárová navrhla, že zatiaľ stačí facebook.
17,51 hod. – odchádza poslanec Zdechovan
b/ starosta informoval, že zo strany rodiny Banašovej bola podaná sťažnosť aj na neho a ku
nej sa musia vyjadriť práve poslanci. Komisia verejného poriadku do budúceho zastupiteľstva
posúdi žiadosť od rodiny Banašovej zo dňa 5.8.2019 o vedení postupu starostu v konaniach
vedených voči rodine Banašovej. Začalo sa konanie na odstránenie stavieb , bola zverejnená
vyhláška, boli vznesené námietky a v prípade rozhoduje stavebný úrad. Každým podnetom sa
musíme zaoberať. Okresný súd určil obec ako procesného opatrovníka pre Jozefa Banaša ml.
vo veci zbavenia svojprávnosti na niektoré právny úkony.
c/ bola podaná žiadosť na rozšírenie kapacít MŠ a boli sme vyzvaní na doplnenie príloh.
Poslanec Rehanek mal dotaz, či sa dá použiť PHRO
18,02 hod. – vracia sa poslanec Zdechovan
Starosta informoval o programe hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja obce Halič
na obdobie 2006-2013, ktorý treba doplniť a predĺžiť platnosť prijatím uznesenia.

Uznesenie č. 90/2019 zo dňa 08.08.2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predĺženie platnosti programu hospodárskeho sociálneho
a kultúrneho rozvoja obce Halič na roky 2006-2013 do konca roku 2020.
Hlasovanie: 8 za, neprítomný Póni
Uznesenie bolo schválené.
10/ interpelácie poslancov
Poslankyňa Molnárová sa dotazovala, či bol projekt na rozšírenie MŠ. PD bola vyhotovená,
zamerané bolo geodetom – budúci týždeň bude štúdia hotová a daná na pripomienkovanie
poslancom.
11/ Informácie z komisií
a) Ekonomická komisia okrem vyhodnotenia plnenia rozpočtu obce a školy
prejednávala návrh zmluvy o vecnom bremene na dobu neurčitú na pozemku parcela C-KN č.
82, druh zastavané plochy a nádvoria o výmere 1721 m² a parcele C-KN č. 840/1, druh
zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 14116 m², nachádzajúce sa v katastrálnom
území Halič v prospech oprávneného IMET, a.s. sídlo Bardejovská 1/C, Košice, IČO
36185957, spočívajúce v práve oprávneného z vecného bremena uložiť inžinierske siete –
kanalizačné potrubie, strpieť uloženie inžinierskych sietí – kanalizačného potrubia
s kanalizačnými šachtami, tak ako sú zakreslené GP č. 51795779 – 22/2019, strpieť potrebné
úkony pri jeho údržbe , oprave, rekonštrukcii a modernizácii stavby za jednorázovú odplatu
vo výške 1 € . Predmetná zmluva tvorí prílohu č. 3 tejto zápisnice.
Uznesenie č. 91/2019 zo dňa 8.8.2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zriadenie vecného bremena in rem v prospech každodobého
vlastníka pozemkov, zapísaných na liste vlastníctva č. 1233 Okresného úradu Lučenec –
katastrálneho odboru, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Halič, obec Halič, okres
Lučenec, a to parcely registra C-KN 20, s výmerou 3827 m2, druh pozemku: zastavaná plocha
a nádvorie, spočívajúce v práve oprávneného uložiť inžinierske siete – kanalizačnú prípojku a
povinnosti vlastníka zaťaženého pozemku (parcely C-KN 82 a C-KN 840/1) strpieť uloženie
inžinierskych sietí – kanalizačnej prípojky tak, ako je zakreslená GP č. 51 795 779 – 22/2019,
s ochranným pásmom v šírke 1,5 m na obidve strany a následne strpieť potrebné úkony pri jej
údržbe, oprave, rekonštrukcii a modernizácii. Vlastník vo vymedzenom ochrannom pásme pre
kanalizáciu nebude vysádzať stromy a budovať stavby. V prípade vyskytnutia poruchy na
kanalizácii umožní prevádzkovateľovi vstup k jej odstráneniu, za jednorázovú odplatu vo
výške 1 € .
Hlasovanie: 8 za, neprítomný Póni
Uznesenie bolo schválené.
Peter Berky s manželkou Blankou podali žiadosť o odkúpenie novovzniknutej parcely č.
871/6 o výmere 21m² t.č. vo vlastníctve obce, ktorá tvorí neoddeliľnú súčasť pozemku v ich
vlastníctve. EK doporučuje uvedenú parcelu žiadateľom predať za cenu 18,00/ m².
Uznesenie č. 92/2019 zo dňa 8.8.2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj pozemku, parc. č. C-KN 871/6 o výmere 21 m², k.ú.
Halič, obec Halič, ktorá vznikla na základe GP č. 11932856-26/2016 zo dňa 1.4.2016
vyhotoveným Robert Sekerka, M.Rázusa32, Lučenec v prospech kupujúcich Peter Berky, nar.
30.05.1977 a manželka Blanka Berkyová, nar. 13.09.1979, obaja bytom Halič, Hrnčiarska
111/26 v cene 18,00 €/ m².
Hlasovanie: 8 za, neprítomný Póni

Uznesenie bolo schválené
b) Predseda kultúrnej komisie oboznámil poslancov, že dňa 21.8.2019 o 16,00 hod. bude
pietny akt pri hrobe Hany Ponickej na cintoríne a 28.08.2019 o 17,00 hod. bude pri
príležitosti 75.výročia SNP uloženie kytíc na cintoríne a v lesíku. O 18,00 hod. bude zapálenie
vatry. Poslankyňa Molnárová dala návrh, aby zapálenie vatry bolo posunuté na 18,30 hod.
Ďalej poslanec Hikker informoval, že tak, ako každý rok, aj tento sa opravovali hroby
v cintoríne a v lesíku a postupne treba opravovať aj ďalšie hroby významných osobností.
Uznesenie č. 93/2019 zo dňa 08.08.2019
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie z komisií ekonomickej a kultúrnej.
12/ Rôzne
Starosta informoval poslancov, za zvládnutie situácie počas kalamity, ktorá nastala búrkovou
činnosťou v nedeľu 28.7.2019 vďačí zástupcovi starostu. Viaceré domácnosti boli bez
elektrickej energie, vymenili sa dva elektrické stĺpy. Pri kostole bol roztrhnutý optický kábel,
vzniknutá škoda je vo výške 900 € + škoda na multifunkčnom ihrisku – obec si uplatní
škodovú udalosť.
V parku začínajú vysychať stromy a jasene – začalo sa s ich opiľovaním. Lipa sa spíli len na
základe povolenia.
Časté výpadky elektrickej energie starosta riešil podaním aj na distribúciu elektrickej energie
aj na úrad pre reguláciu sieťových odvetví.
Zástupca starostu obce vyzval všetkých predsedov komisií, aby v termíne do konca septembra
predložili svoje požiadavky do rozpočtu obce Halič na rok 2020.
Obec pripravuje dve VZN – miestne dane a miestne poplatky, preto starosta navrhuje termín
septembrového OZ posunúť na posledný septembrový týždeň, t.j. 26.9.2019.
Uznesenie č. 94/2019 zo dňa 8.8.2019
OZ súhlasí s termínom 8.riadneho zasadania OZ dňa 26.9.2019.
Hlasovanie: 8 za, neprítomný Póni
Občan Klinda pripomenul, že je čas na podanie projektov na rozvoj cestovného ruchu.
Na záver sa starosta všetkým poďakoval a ukončil 8. zasadnutie OZ.

Zapísala: Václavíková
Overili: Ing. Lukáč
Zdechovan
Mgr. Alexander Udvardy
starosta obce

