Zápisnica
z 3. riadneho zasadnutia OZ v Haliči, konaného dňa 13.5.2016

Prítomní:

Program:

podľa prezenčnej listiny

1. Kontrola plnenia uznesení
2. Sľub poslanca
3. VZN č. 2/2016 Územný plán obce, zmena a doplnok č. 2
4. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu za I.Q 2016 obce a ZŠ s MŠ
5. VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi na území obce
6. Informácie z komisií
7. Interpelácia poslancov
8. Informácie starostu ovce o činnosti
9. Podnety občanov
10. Rôzne

Za overovateľov zápisnice boli určení Mgr. Jozef Pročko a Jaroslav Linhart.
Starosta obce požiadal poslancov, aby odsúhlasili program rokovania.
Hlasovanie za program : 6 za /neprítomní: Mgr. Kokavec, Mgr.Švihlová/
1. Kontrolu uznesení vykonal starosta obce. Ku dňu konania OZ nebolo splatné ani jedno
uznesenie z predchádzajúcich rokovaní.
2. Sľub poslanca
Sľub poslanca sa neuskutočnil, nakoľko p. Peter Žigo ospravedlnil svoju neúčasť z rodinných
dôvodov.
3. VZN č. 2/2016 prečítal starosta s tým, že všetci poslanci dostali v dostatočnom časovom
predstihu podklady k zmenám v územnom pláne obce, aby si ho naštudovali. Prizvaní boli
spracovatelia projektu – manželia Diškovci, aby zodpovedali prípadné otázky. Poslanec Přibyl
sa spýtal, či naďalej pretrváva záujem a.s. IMET o kúpu pozemkov pre golfové ihriská.
Starosta odpovedal, že nemá žiadnu novú písomnú žiadosť. Poslanec Pročko sa pýtal, či sa
cena pozemkov týka aj chráneného pamiatkového územia. P. Diška odpovedal, že sa to CHKÚ
netýka, nakoľko sa jedná o extravilán.
Hlasovanie za územný plán obce, zmena a doplnok: 6 za / neprítomní: Mgr.Kokavec, Mgr.
Švihlová/
4. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu za I.Q 2016 obce a ZŠ s MŠ
Predseda ekonomickej komisie JUDr.Daniel Přibyl prečítal plnenie rozpočtu obce.
Príjmy obce k obdobiu 03/2016 – plnenie: 352.820,15 €
Výdavky obce k obdobiu 03/2016 - plnenie: 85.276,39 €
Výdavky ZŠ s MŠ Halič k 03/2016 sú vo výške 167.365.- €

Pri výdavkoch oproti rozpočtu tarifných platov učiteliek MŠ – boli prevýšené kalkulované
výdavky z dôvodu, že t.č sú v MŠ tri oddelenia so 6 učiteľkami a vlani bola jedna pracovníčka
platená z projektu PRINED.
Čerpanie nákladov ZŠ je 26,51%. /čerpanie je navýšené o PN a odchodné/
V školskom klube detí bola vlani zamestnaná len 1 zamestnankyňa, od 1.1.2016 sú 2
zamestnankyne na plný úväzok, z dôvodu, že je v ŠK 55 detí.
Ďalej riaditeľ informoval, že sa vypracuje projekt z Ministerstva pôdohospodárstva, na
rozšírenie kapacity MŠ. Spoluúčasť obce predstavuje 5%.
Plánuje sa osamostatnenie vykurovania pre MŠ, tak že poobede by sa odstavila z kúrenia
škola a prerobilo by sa len potrubie, aby sa moholi vykurovať len ŠK a MŠ.
5. VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na
území obce.
Starosta informoval, že od 1.7.2016 bude platiť nový zákon o odpadoch, vo VZN sú všetky
zmeny obsiahnuté. Najväčšia zmena je v separovanom zbere, kde kovy /napr. prázdne
konzervy, plechovky od piva a pod./ sa odteraz môžu separovať do plastov. Zo zákona
vyplýva pre obce povinnosť: zabezpečiť zber použitých olejov z kuchýň, z toho dôvodu bude
v zbernom dvore umiestnená 50 litrová nádoba
a neskôr, ak by bol záujem – kúpila by sa za týmto účelom 1000 litrová nádoba.
Poslankyňa Mgr. Gálová dala návrh, aby sa tieto zmeny oznámili občanom nielen na
vývesných tabuliach a na stránke obce, ale aj v Haličských zvestiach a v obecnom rozhlase,
napríklad aj v detskom rozhlasovom vysielaní.
Hlasovanie o VZN č.1/2016: 6 poslancov za / neprítomní: Mgr.Kokavec, Mgr. Švihlová/
6. Informácie z komisií
Kultúrna komisia:
Mgr. Katarína Gálová informovala o akciách pripravovaných obcou:
15.5.2016 – Deň matiek
31.5.2016 – Váľanie mája
4.6.2016- Deň detí
12-14.8.2016- Haličské slávnosti
Ekonomická komisia:
JUDr. Daniel Přibyl požiadal poslancov, aby podľa svojich obvodov spísali poradie naliehavosti
investičných akcií do budúcnosti, aby sa mohla urobiť úprava rozpočtu. Konkrétne v jeho
obvode, na ulici Staničnej sa cesta úplne rozpadáva, nakoľko tam nie je urobená povrchová
úprava. Povrch sa rozpadáva a ulica je veľmi prašná.
Stavebná komisia:
Mgr.Jozef Pročko informoval stavebných žiadostiach, ktoré boli riešené v stavebnej komisii:
Milan Kľaga – vybudovanie betónového múru od suseda p.Snopka. Poslanec sa bol pozrieť
priamo v mieste stavby a konštatuje, že samotné susedské vzťahy nie sú dobré. Pán Snopko
tvrdí, že p. Kľaga je včelár a včely pôsobia rušivo, štípu deti, ktoré sú alergické.

Ďalej p. Martinková ústne upozornila, že niekto na ulici Hviezdoslavovej vypúšťa do járkov
splašky a nie je pripojený na kanalizáciu. Na celej ulici je potom strašný smrad. Poslanec
Přibyl navrhol aby sa objednala kanalizačná kamera a tak sa zistilo, kto vypúšťa spomínaný
odpad.
Sociálna komisia:
Miroslava Beňovská uviedla, že Materské centrum v súčasnej dobe nie je veľmi využívané,
lebo je pekné počasie a mamičky s deťmi sú radšej vonku v prírode, alebo na detských
ihriskách.
Je však problém s teenagermi, ktorí sa zdržiavajú na detských ihriskách a ničia ich.
Komisia životného prostredia:
Ing. Ján Neupauer informoval, že bol na obhliadke u sťažovateľa Milana Jaška, ktorý doručil
na obec sťažnosť, že jeho brat Karol má veľmi vysoký plot, ktorý zastiera výhľad
z kuchynského okna. Ďalej sú tam smreky, ktoré mu vadia lebo je z nich veľký odpad zo
suchého ihličia. Poslanec skonštatoval, že je veľmi zlý vzťah medzi samotnými bratmi, tým
pádom sa jedná o občiansko-právny spor.
Komisia obchodu a cestovného ruchu:
Jaroslav Lihnart informoval OZ, že táto komisia nie je uznášaniaschopná, nakoľko Peter Hujo
je t.č. v zahraničí, J.Kocúrová sa vzdala členstva, Boris Mojžiš nejaví záujem o prácu v komisii,
takže jednal len s Marianom Svoradom.
Do komisie sa dostala žiadosť p.Hrutkovej, kde žiada obec o pridelenie parkovacieho miesta
pred činžiakom na ulici Školskej. Treba ju vyzvať k doplneniu nákresu s presným udaním, kde
to parkovacie miesto má byť. Poslanec Přibyl sa vyjadril, že problém parkovania v obci by
nemal byť riešený jednotlivo, ale komplexne, aby nariadenia platili rovnako pre všetkých.
Do ďalšieho zastupiteľstva je potrebné pripraviť všetky platné zmluvy, týkajúce sa
parkovacích miest v obci.
Garáže: p Udvardy Alexander st, Ján Káka, Jaroslava Barcajová, Roman Matuška, Jozef
Kovalančík.
Parkovacie miesta: Silvia Komorová, Martin Očovan, Marta Matušková.
Ďalšia žiadosť do komisie prišla od p. Petra Rajpricha – umiestnenie prenosnej garáže na Ulici
Športovej. Garáž je neestetická, umiestnená dokriva, žiadateľ nedostal žiadne povolenie od
obce, preto je potrebné ho vyzvať k odstráneniu.
7. Interpelácie poslancov
Poslanec Mgr. Pročko informoval o pripravovanej akcii dňa 28.5.2016 – Haličská motorkáreň,
ktorá bude tento rok pre motorkárov úplne zdarma, tj bez registračného poplatku.
Usporiadateľ zaplatiť Okresnému úradu v Lučenci poplatok 190€ za cestu a požiadal písomne
Obecný úrad o prenájom námestia a kultúrneho domu, čo mu bolo vyhovené.
Poslanec JUDr.Přibyl navrhuje aby sa stanovila riadna prevádzka kompostoviska, otvoriť
v sobotu v čase od 12.00 hod.-15.00 hod, už od soboty 21.5.2016, kedy ľudia čistia svoje
pozemky, aby biologický odpad mohli vyviezť. Konštatoval, že sa vyváža rôzny iný odpad,
preto by bolo vhodné umiestniť na kompostovisko kameru, informovať občanov formou

letákov a aj v Haličských zvestiach. Ďalej navrhuje na kompostovisku vytvoriť sektor pre
kompost z kompostérov.
Ďalej poslanec požiadal o informáciu, v akej fáze prípravy je cyklotrasa – Lučenec-Halič.
Starosta odpovedal, že projekt je na Mestskom úrade, cyklotrasa obsahuje niekoľko trás,
pričom nás sa týkajú trasy D a E.

8. Informácie starostu obce o činnosti
Starosta informoval poslancov o pripravovanom akčnom pláne zamestnanosti, ktorého sa
zúčastnia tri obce – Halič, Tomášovce a Vidiná, ktorý je zameraný na zníženie
nezamestnanosti. Spočíva v tom, že vzniknú školiace strediská- tzv. tréningové centrá, ktoré
vyškolia pracovníkov na určitú činnosť obce ich budú zamestnávať podľa potreby. Mzda
týchto zamestnancov bude hradená na 80-90% z Úradu práce. Tento projekt bude trvať po
dobu 5 rokov. Pracovníci budú využívaní obecných prácach, konkrétne v dohľadnej dobe: pri
stavbe altánku pre Denné centrum, stavbe pódia, štiepkovaní, v turistickom ruchu- pri
realizácii cyklotrasy, službách na kompostovisku a v službách verejného poriadku.
Dňom 15.3.2016 bol poverený zastupovaním starostu obce Jaroslav Linhart.
p. Linhart vypracoval projekt na výstavbu altánku, vo výške 1500€ v spolupráci s VÚB, ktorý
bolo treba predložiť do 28.4.2016 a vyhodnotený bude v máji.
Stavebným úradom uvedenej drobnej stavby je Obec Mašková a žiadosť bola predložená
Stavebnému úradu v Lučenci.
5.6.2016 sa uskutoční akcia s názvom PEACE RUN- štafetový beh s horiacou pochodňou,
ktorý bude mať prestávku v našej obci v čase od 10,15-10,45 hod. , kde zo strany
usporiadateľov je niekoľko možností: zasadiť mierový strom, krátky kultúrny program
alebo občerstvenie pre bežcov. Požiadavky budú odovzdané predsedovi športovej komisii
Mgr. Igorovi Kokavcovi.
Ďalej starosta informoval, že rekonštrukcia detského ihriska nad námestím bola dokončená.
Takisto prebehla regenerácia skalky.
Poslanci doporučujú vyvesiť na ihrisko upozornenie, že „Priestor je monitorovaný kamerovým
systémom , v prípade registrovania poškodenia majetku hláste na Obecný úrad.“
Dňom 16.5.2016 bude spustená nová webová stránka obce, ktorá je zmodernizovaná
a technicky prevádzkovaná firmou Galileo Corporation, s.r.o, Čierna Voda.
Na stránke bude zverejnená čierna listina dlžníkov, ktorí nezaplatili dane a poplatok za vývoz
komunálneho odpadu.
Medzi kontaktami na poslancov na webovej stránke obce sú uvedené len mailové adresy,
starosta sa preto pýtal, či poslanci súhlasia s tým, aby boli uverejnené aj čísla súkromných
mobilných telefónov. Poslanci nesúhlasili.
Na obec bola zaslaná zápisnica z dražby starej školy, ktorú vydražila firma KU – BAU, s.r.o,
Mieru 61, Halič, za 140 000 €. Po 25.5.2016 sa nový majiteľ budovy vyjadrí, za akým účelom
bude objekt v budúcnosti využívaný.

Ďalej ekonomická komisia schválila zakúpenie 70 ks kníh „NOVOHRAD Z NEBA“
Za 1050.-€ bez DPH s tým, že bude možné zakúpiť ešte 30 ďalších kníh za 4,50 €. Kniha sa
bude predávať po 15€.
Hlasovanie: 5 za. /neprítomní Ing. J.Neupauer, Mgr.Švihlová, Mgr. Kokavec/

9. Podnety občanov

Hospodár TJ Slovan Halič Tibor Hochholczer informoval, že je havarijný stav strechy nad
spoločenskou miestnosťou a šatňou hostí. Zateká, keď prší.
Ďalej od 22.7.2016 sa uskutoční už III. Ročník futbalového TANGO CUPu v spolupráci s ŠK
Novohrad, ktorému sa vystavila faktúru za prenájom ihriska vo výške 100€.
Z preplatkov za energie /elektrika a plyn/ bude zakúpená nová chladnička na nápoje pre TJ
Slovan Halič vo výške 250€.
Občan Turek mal pripomienku, že nepočuť obecný rozhlas.
10. Starosta informoval OZ, že obecný traktor je momentálne v skúšobnej prevádzke.
Od 1.7.2016 nadobúda platnosť nový registratúrny poriadok obce.
Hlasovanie: 5 za. /neprítomní Ing. J.Neupauer, Mgr.Švihlová, Mgr. Kokavec/

Starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie obecného zastupiteľstva.

V Haliči, 13.5.2016
Zapísala: R. Padúchová
Overil: Mgr. Jozef Pročko
Jaroslav Linhart

Juraj Machava
starosta obce

