Zápisnica
z 3. riadneho zasadnutia OZ v Haliči, konaného dňa 30. 4. 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 uznášania schopné. 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
riadilo nasledovným programom:
1. Kontrola plnenia uznesení
2. Záverečný účet obce Halič za rok 2019
3. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu obce Halič za 1. kalendárny štvrťrok 2020
4. Zmena a doplnok č. 3 k Územnému plánu obce Halič
5. Ponuka garantovanej energetickej služby – zmena technológie verejného osvetlenia
6. Informácie starostu o realizovaných a plánovaných aktivitách
7. Interpelácie poslancov
8. Informácie z komisií OZ
9. Podnety občanov
10. Rôzne
Uznesenie č. 170/2020 zo dňa 30. 4. 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 PaedDr. Milana Paľagu, do
návrhovej komisie určil poslanca Vladimíra Rehaneka,
schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva.

Hlasovanie poslancov: 9 poslancov za z 9 prítomných
Uznesenie bolo schválené.
1. Kontrola plnenia uznesení
Správu predložil starosta obce. Skonštatoval, že na poslednom zasadnutí, konanom dňa
20. 2. 2020, mu bolo uznesením č. 169/2020 uložené, aby zabezpečil výber dodávateľa

a spracovanie projektovej dokumentácie (zastavovacej štúdie) na vybudovanie zberného
dvora a to do 30. 6. 2020. Starosta informoval, že firmou PROMOST bola spracovaná
jednoduchá štúdia pre konzultácie možností umiestnenia zberného dvora, či je možný zjazd
k zbernému dvoru a z hľadiska dopadov na životné prostredie.
Uznesenie sa plní.
Uznesenie č. 171/2020 zo dňa 30. 4. 2020
Obecné zastupiteľstvo v Haliči berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
2. Záverečný účet obce Halič za rok 2019
Starosta skonštatoval, že záverečný účet obce, ako aj stanovisko hlavnej kontrolórky
k záverečnému účtu obce bol zaslaný všetkým poslancom v dostatočnom časovom predstihu
a mali možnosť sa s ním oboznámiť. Na úradnej tabuli obce bol zverejnený dňa 12. 3. 2020.
Hlavná kontrolórka predniesla stanovisko k záverečnému účtu, ktoré tvorí Prílohu č. 2
zápisnice a odporúča záverečný účet obce a celoročné hospodárenie schváliť bez výhrad.
Ekonomická komisia doporučuje poslancom OZ schváliť Záverečný účet obce a celoročné
hospodárenie vo výške 68.069,14 € bez výhrad, schváliť vysporiadanie schodku rozpočtu
v sume 173.871,83 a zobrať na vedomie stanovisko kontrolórky obce k záverečnému účtu
obce.
Uznesenie č. 172/2020 zo dňa 30. 4. 2020
Obecné zastupiteľstvo:
a) berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce Halič za rok
2019.
b) schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie vo výške 68.069,14 EUR bez
výhrad.
c) schvaľuje vysporiadanie schodku rozpočtu v sume 173.871,83 EUR, ktorý bol upravený
o nevyčerpané prostriedky zo SR a podľa osobitných predpisov v sume 28.519,71 EUR z:
- finančných operácií v sume
- rezervného fondu v sume

193.454,30 EUR
8.937,24 EUR

Hlasovanie poslancov: 9 poslancov za z 9 prítomných
Uznesenie bolo schválené.
3. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu obce Halič za 1. kalendárny štvrťrok 2020
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu obce predniesol predseda ekonomickej komisie.
Skonštatoval, že podklady boli poslancom zaslané e-mailom v dostatočnom časovom
predstihu. Plnenie príjmov za sledované obdobie je vo výške 588.236,79 €, čo je 37,15 %.
V uvedenom plnení príjmov sú započítané aj transfery zo ŠR pre ZŠ a MŠ Halič od ÚPSVaR,
normatívy a nenormatívy a príjem z výnosu dane z príjmov pre MŠ, ŠKD a ŠJ. Plnenie výdavkov
za sledované obdobie je vo výške 176.767,68 €, čo je 26,08 %. Upozornil na to, že výnos dane
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z príjmov poukázaný územnej samospráve za sledované obdobie ešte nebol ovplyvnený
pandémiou koronavírusu, do budúcna sa predpokladá s poklesom výnosu dane. Hlavná
kontrolórka upozornila, že na bežných výdavkoch je 26 % čerpanie, čo je na 1. Q vysoké.
Uviedla, že je potrebné stanoviť si východiská pre budúci rok. Starosta informoval, že už sme
pristúpili k úsporným opatreniam. Boli pozastavené všetky väčšie projekty a akcie, pristúpilo
sa k mzdovým úpravám v MŠ a ZŠ a na obecnom úrade, nakoľko nefungujú školské zariadenia,
došlo aspoň k poklesu prevádzkových nákladov. Jediný projekt, ktorý sa v súčasnosti realizuje
je obnova strážneho domčeka, kde bola obci odsúhlasená i ďalšia dotácia z Programu obnovy
dediny vo výške 5.000,- €. Poukázal na to, že dopad koronakrízy na obecný rozpočet
predstavuje aj nákup rúšok 9.000,- € a dezinfekčných prostriedkov, ktoré neboli kalkulované
v rozpočte. Dobrou správou je, že štát by mohol preplatiť časť nákladov v súvislosti s
koronakrízou. Máme vyčísliť náklady, ktoré sme mali, nákup rúšok, dezinfekcia priestorov.
Predpokladá sa príjem do rozpočtu obce aj za odpredaj pozemkov.
Uznesenie č. 173/2020 zo dňa 30. 4. 2020
Obecné zastupiteľstvo v Haliči berie na vedomie vyhodnotenie plnenia rozpočtu obce Halič za
1. kalendárny štvrťrok 2020.
Riaditeľ ZŠ a MŠ v Haliči informoval o činnosti školy. Všetci zamestnanci školy sú doma,
okrem účtovníčky, školníka, raz do týždňa chodia upratovačky, ktoré dezinfikujú priestory.
Učitelia ZŠ zasielajú deťom materiály elektronicky a prebieha online výučba. Deťom, ktoré
nemajú prístup k počítaču nosia úlohy raz do týždňa priamo domov, jedná sa o deti zo sociálne
slabších rodín. Zamestnanci šijú deťom rúška, aby každý žiak mal zabezpečené jedno rúško.
Aktuálne prebieha aj zápis do MŠ. Od 4. 4. 2020 po novele Zákonníka práce bude pristúpené
k zníženiu pracovného úväzku na 80 % na nevyhnutnú dobu u technických pracovníkov,
kuchárok a upratovačiek.
4. Zmena a doplnok č. 3 k Územnému plánu obce Halič
Starosta informoval poslancov s procesom zmeny Územného plánu obce v súvislosti so
žiadosťou p. Kupca. Kompletná dokumentácia a návrh uznesenia bol zaslaný poslancom emailom. Zmenu územného plánu musí odobriť Okresný úrad, odbor výstavby Banská Bystrica.
Nakoľko do dnešného dňa nebolo vydané stanovisko OÚ BB, zmena územného plánu sa
nemôže dnes schvaľovať. Starosta navrhol, že keď OÚ vydá súhlasné stanovisko, bude zvolané
mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, na ktorom sa bude schvaľovať zmena
územného plánu. Na dotaz Ing. Hikkera starosta uviedol, že na všetkých stavbách v danej
lokalite musia byť šikmé strechy. Predsedníčka stavebnej komisie uviedla, že stavebná komisia
neodporúča prijať zmenu územného plánu. Pridržiava sa pôvodného stanoviska, ktoré
predniesli v novembri.
5. Ponuka garantovanej energetickej služby – zmena technológie verejného osvetlenia
Starosta oboznámil poslancov s ponukou energetickej služby firmy GREP - zmena
technológie verejného osvetlenia na led technológiu. Súčasné verejné osvetlenie funguje na
báze sodíkových výbojok a ponuka s využitím led technológie predstavuje potenciál výraznej
úspory na spotrebu elektrickej energie. Firmou GREP bola vypracovaná svetelno-technická
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štúdia, v rámci ktorej vypočítali potencionálnu úsporu na platbách za elektrickú energiu
a návratnosť investície v prípade, že by sa v obci vymenili všetky svietidlá za led svietidlá + 19
nových svietidiel (15 parkových svietidiel na cintorín a 4 reflektory ku kostolom), vrátane
inštalácie. Firma GREP garantuje počas 12 rokov rovnakú ročnú platbu ako sú súčasné ročné
náklady na elektrickú energiu a údržbu. V splátke sú zahrnuté poplatky za energiu, vrátane
všetkých nákladov na prevádzku systému. Bol by to spôsob, ako by obec bez investovania
dodatočných finančných zdrojov mohla uskutočniť prechod na novú technológiu. Starosta
poukázal na to, že prevádzka súčasného osvetlenia je drahá, nakoľko po 5 rokoch svietidlá
vypadávajú, na výmenu je potrebná plošina, čím sa náklady na údržbu len zvyšujú. Výrobca
uvádza životnosť svietidiel 100 000 hodín, cca 25 rokov. Poslanci sa dotazovali, či sa budú
svietidlá inštalovať aj na iných miestach v obci napr. pri pekárni, či v prípade výpadku stačí
vymeniť len ledky alebo celý panel, do akej doby od nahlásenia poruchy sú schopní zabezpečiť
opravu, či sa budú meniť aj rozvádzače a bude nová technológia, či sú svietidlá nastavené na
maximálny výkon alebo ich je možné regulovať, či je možná kombinácia aj s obnoviteľnými
zdrojmi. Poslanci navrhli, aby sa zistila spokojnosť v obciach, kde ich už majú inštalované.
Starosta uviedol, že uvedené skutočnosti zistí a bude poslancov informovať na nasledujúcom
zastupiteľstve. Poslanec Rehanek uviedol, že členovia komisie berú do úvahy začínajúcu
ekonomickú krízu a z toho očakávaný pokles podielových daní zo ŠR a preto navrhujú návrh
starostu obce prejednať až po vyhodnotení rozpočtu za 1. polrok 2020.

6. Informácie starostu o realizovaných a plánovaných aktivitách
Starosta informoval poslancov, že do dnešného dňa nebolo Envirofondom rozhodnuté
o našej žiadosti o poskytnutie dotácie na opravu strechy kultúrneho domu, žiadosť je
v poradovníku, taktiež ani o dotácii na mechanizmy, z uvedeného dôvodu v zmysle uznesenia
z predchádzajúceho zasadnutia OZ nebola podpísaná zmluva o poskytnutí regionálneho
príspevku. Na projekt Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti už máme vydané stavebné
povolenie, čakáme na vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný
príspevok. Na Ministerstvo financií bola podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok na
vybudovanie bezbariérového vstupu na obecný úrad, p. Neupauerom bola vypracovaná
projektová dokumentácia na rampu. Taktiež sme sa zapojili do výzvy na obnovu vojnových
hrobov, týka sa to len hrobov z 2. svetovej vojny. Ďalej informoval, že na Lesy SR bola podaná
žiadosť o stanovisko k získaniu lesíka do osobného vlastníctva obce.
Starosta informoval poslancov, že žiadosť o poskytnutie nenávratných finančných
prostriedkov na výstavbu bytového domu bola ŠFRB vrátená. Vysvetlil bližšie dôvody
zamietnutia žiadosti a zároveň uviedol, že rieši aj ďalšie možnosti na spustenie budúci rok sa
opäť zapojíme do projektu.
7. Interpelácia poslancov
Ing. Hikker sa dotazoval, kedy sa predpokladá otvorenie strážneho domčeka, nakoľko
pôvodný termín bol stanovený na 15. 4. 2020 a v akom stave sa nachádza projekt Interreg, na
čo starosta uviedol, že vzhľadom na zákaz zhromažďovania sa otvorenie bude zrejme
presunuté až na júl – august. Projekt Interreg prešiel formálnou kontrolou a výsledok
hodnotiteľov mal byť známy v máji.
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8. Informácie z komisií OZ
Predseda kultúrnej komisie Ing. Hikker zhodnotil Fašiangy 2020 a Fašiangový karneval,
akcie boli veľmi dobre pripravené, od občanov prišli len kladné spätné väzby. Ďalej informoval,
že divadelné predstavenie, ktoré sa malo uskutočniť 23. 3. 2020 vo Zvolene bolo kvôli
koronavírusovej epidémii pozastavené. Na mesiac máj má kultúrna komisia naplánovaných 5
akcií, uvidí sa, ako to bude s ďalším zhromažďovaním. Komisia vypracovala prvý návrh
programu Haličských slávností. Starosta informoval, že VÚC nám schválil na Haličské slávnosti
dotáciu 2.000,- € a na detský turistický tábor 1.000,- €, ale všetky schválené dotácie boli
pozastavené.
Predseda ekonomickej komisie Rehanek informoval, že ekonomická komisia sa okrem
záverečného účtu obce a vyhodnotenia plnenia rozpočtu obce zaoberala aj žiadosťou Jána
Hanusku a Mgr. Jany Hanuskovej o kúpu obecného pozemku parc. č. C-KN 674. V prípade, že
poslanci schvália odpredaj časti obecného pozemku, ekonomická komisia doporučuje sumu
za 1 m2 vo výške 18,- € za m2 s tým, aby geometrický plán na odčlenenie predávaného pozemku
dala vyhotoviť obec.
Uznesenie č. 174/2020 zo dňa 30. 4. 2020
Obecné zastupiteľstvo v Haliči schvaľuje zámer predaja časti pozemku parc. č. C-KN 853/1,
ohraničeného jestvujúcim plotom v zmysle ustanovení §9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991
Zb. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov žiadateľom Jánovi Hanuskovi s manželkou
Mgr. Janou Hanuskovou. Presná výmera odpredávaného pozemku bude stanovená na základe
geometrického plánu, ktorý dá vypracovať obec a náklady na geometrický plán budú súčasťou
kúpnej ceny. Cena za odpredávaný 1 m2 je vo výške 18,- € + náklady na geometrický plán.
Hlasovanie poslancov: 9 poslancov za z 9 prítomných
Uznesenie bolo schválené.
Ekonomická komisia prejednávala aj návrh starostu obce o kúpu pozemku medzi
budovou bývalej železničnej stanice a domčeka, ktorý odkúpila obec a toho času je
v rekonštrukcii. Členovia komisie doporučujú poslancom obce odsúhlasiť kúpu pozemku, ak
v podobnej výške predáme obecné pozemky, aby sa nečerpal rezervný fond. Stavebná komisia
odporučila odkúpiť pozemok.
Poslanci vyzvali starostu ukladacím uznesením, aby do 30. 9. 2020 vyzval užívateľov obecných
pozemkov, aby si vyriešili právny vzťah k týmto pozemkom, pokiaľ ich chcú naďalej užívať.
Uznesenie č. 175/2020 zo dňa 30. 4. 2020
Obecné zastupiteľstvo v Haliči ukladá starostovi obce, aby do 30. 9. 2020 vyzval užívateľov
obecných pozemkov, aby si vyriešili právny vzťah k týmto pozemkom.
Hlasovanie poslancov: 9 poslancov za z 9 prítomných
Uznesenie bolo schválené.
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Uznesenie č. 176/2020 zo dňa 30. 4. 2020
Obecné zastupiteľstvo v Haliči schvaľuje kúpu pozemku parc. č. 883/5 o výmere 665 m2
zapísaný na LV č. 396 od vlastníka Juraja Mittera a Anny Mitterovej za cenu 10.000,- €.
Hlasovanie poslancov:

4 poslanci za (Fajčík, Hikker, Kurčík, Molnárová)
1 poslanec sa zdržal (Rehanek)
4 poslanci proti (Lukáč, Paľaga, Póni, Zdechovan)

Uznesenie nebolo schválené.
Ekonomická komisia prejednávala aj rekonštrukciu strechy kultúrneho domu. Členovia
doporučujú s rekonštrukciou počkať do júla a potom podľa výšky prichádzajúcich podielových
daní a prípadných úsporách na iných pripravovaných investičných akciách rozhodnúť
o pokračovaní. Zároveň doporučuje niektoré pripravované investičné akcie v roku 2020
obmedziť a dať prednosť len jednej a to rekonštrukcii strechy kultúrneho domu.
Predsedníčka stavebnej komisie uviedla, že stavebná komisia prejednávala okrem
vyššie uvedených vecí aj zorganizovanie obecnej brigády - sadenie stromčekov, zbieranie
odpadkov v obci.
Uznesenie č. 177/2020 zo dňa 30. 4. 2020
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie z komisií kultúrnej, ekonomickej
a stavebnej.
9. Podnety občanov
Podnety od občanov neboli žiadne.
10. Rôzne
Starosta informoval poslancov, že v obci sa pohybujú nedôveryhodné osoby. Pohybujú sa
na osobných automobiloch – zelený Passat combi ev. č. ZH a biely Opel Meriva zn. RS.
Ďalej informoval, že v našej obci sa včera objavil jeden podozrivý prípad na ochorenie
COVID 19, obvodnou lekárkou MUDr. Garajovou bola pacientka odoslaná na odbery do
Lučenca, nakoľko sa naďalej zdržiavala v našej obci, bola MUDr. Garajovou privolaná hliadka
PZ.
Keďže program rokovania OZ bol vyčerpaný, starosta sa poďakoval všetkým poslancom za
účasť na rokovaní OZ a rokovanie ukončil.

V Haliči, 30. 4. 2020
Zapísala: Mgr. J. Vinarčíková
Overil: PaedDr. M. Paľaga
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