Zápisnica
z 5. riadneho zasadnutia OZ v Haliči, konaného dňa 09.09.2016
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Kontrola plnenia uznesení
2. Vyhodnotenie rozpočtu ZŠsMŠ a obce Halič za I.polrok 2016
3. Úprava rozpočtu na rok 2016
4. VZN č. 3/2016 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského
zariadenia
5. VZN č. 4/2016 o určení miestneho poplatku za rozvoj
6. Dodatok č. 2 k VZN č. 9/2014 o poplatku daní z nehnuteľnosti, miestnych
daniach a poplatku za KO a DSO
7. Informácie z komisií OZ
8. Interpelácie poslancov
9. Informácia starostu obce o činnosti
10. Podnety občanov
11. Rôzne

Za overovateľov zápisnice boli určení Mgr. Pročko a JUDr. Přibyl.
Starosta obce požiadal poslancov, aby odsúhlasili program rokovania OZ.
Hlasovanie za program: 6 za (neprítomní: Ing. Neupauer, Mgr. Gálová, Žigo)
1. Kontrola plnenia uznesení – z rokovaní OZ nevyplynuli žiadne úlohy.
2. Vyhodnotenie rozpočtu ZŠsMŠ vykonal riaditeľ školy Mgr. Šimov, informoval poslancov
o prácach na rekonštrukcii školskej kuchyne a poďakoval členom ekonomickej komisie, že pri
úprave rozpočtu na rok 2016 zohľadnili potreby školy. Vyhodnotenie rozpočtu obce vykonal
predseda ekonomickej komisie JUDr. Přibyl. Skonštatoval, že ekonomická komisia prešla
plnenie rozpočtu v príjmovej aj výdajovej časti, na komisii odzneli rôzne otázky k príjmom
a výdavkov, výhrady k plneniu rozpočtu neboli a komisia odporúča vyhodnotenie rozpočtu
zobrať na vedomie.
OZ berie na vedomie vyhodnotenie čerpania rozpočtu ZŠsMŠ a obce Halič za I.polrok 2016
Hlasovanie: 7 za, neprítomní Ing. Neupauer, Žigo
3. Úpravu rozpočtu na rok 2016 predložila poslancom ekonómka obce. Všetci poslanci
dostali v predstihu navrhovanú zmenu rozpočtu tak v príjmovej ako aj výdavkovej časti.
Pripomienky k úprave rozpočtu neboli vznesené. Predseda ekonomickej komisie
skonštatoval, že ekonomická komisia nemala k úprave rozpočtu výhrady a doporučuje
úpravu rozpočtu schváliť.
OZ schvaľuje úpravu rozpočtu Obce Halič na rok 2016 – príjmy vo výške 1 115 623 Eur
a výdavky vo výške 429 233 Eur.
Hlasovanie: 7 za, neprítomní Ing. Neupauer, Žigo
4. VZN č. 3/2016 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia predložil
poslancom JUDr. Přibyl. Povedal, že navrhujeme zmeniť výšku príspevku zákonného zástupcu
v MŠ z 8,00 € na 9,00 € mesačne. Poslankyňa Mgr. Švihlová povedala, že s navýšením
nesúhlasí, nakoľko sa vyberá aj triedny fond a je to finančná záťaž pre rodičov. Poplatok za

MŠ síce vyberajú, ale odovzdávajú ho škole a MŠ z prostriedkov nič nemá. Riaditeľ školy
skonštatoval, že ak by príjmy z poplatkov MŠ neboli v rozpočte originálnych kompetencií, tak
by nenamietal proti tomu, aby prostriedky zostali MŠ. JUDr. Přibyl položil otázku, či je
dosiahnuteľné účelové zvýšenie poplatku. Poslanec Mgr. Pročko mal dotaz, či je zvýšenie
poplatku pre deti dobre alebo zle. Poslankyňa Mgr. Gálová konštatovala, že v základnej škole
prevládajú rôzne tendencie – učitelia hovoria, že škola dopláca na materskú školu,
v materskej škole sa hovorí, že dopláca na školu a je potrebné vysvetľovať rodičom, ako to
funguje a na aký účel sa peniaze použijú. Starosta navrhol, aby sa nezvyšoval triedny fond.
JUDr. Přibyl dal návrh, aby poplatok v MŠ ostal v nezmenenej výške – 8,00 € mesačne.
OZ schvaľuje poplatok na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne vo výške 8,00
€.
Hlasovanie: 7 za, neprítomní Ing. Neupauer, Žigo
OZ schvaľuje upravené VZN č. 3/2016 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského
zariadenia
Hlasovanie: 7 za, neprítomní Ing. Neupauer, Žigo
5. VZN č. 4/2016 o určení miestneho poplatku za rozvoj predložil poslancom predseda
ekonomickej komisie JUDr. Přibyl. Povedal, že bol prijatý zákon č. 447/2015 Z.z., ktorý
stanovuje poplatok za rozvoj v rozpätí od 10 € do 35 €. Obec navrhuje poplatok v najnižšej
výške – 10,00 € za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nadzemnej časti stavby.
OZ schvaľuje VZN č. 4/2016 o určení miestneho poplatku za rozvoj.
Hlasovanie: 7 za, neprítomní Ing. Neupauer, Žigo
6. Dodatok č. 2 k VZN č. 9/2014 o poplatku dane z nehnuteľnosti, miestnych daniach
a poplatku za komunálne odpady a DSO predložil poslancom predseda ekonomickej komisie
JUDr. Přibyl. Obec navrhuje úpravu poplatku za KO z doterajších 0,0165 € za liter odpadu na
0,0175 € za liter odpadu pre fyzické osoby a pre právnické osoby z doterajších 0,019 € na
0,020 € za liter odpadu. Po predložení návrhu sa rozprúdila debata o tom, prečo pri vývoze
KO sa neberú igelitové tašky s odpadom položené vedľa kuky nádoby, ale len tie, ktoré sú
položené na kuke nádobe. Poslanec Mgr. Pročko skonštatoval, že má zlé skúsenosti
s Meposom a mal dotaz, prečo si obec sama nevyváža smeti. Mohla by ušetriť na nákladoch,
pre obec je jednoduchšie, keď smeti vyváža niekto iný. Pozná obce, kde si kúpili vlečku
a sami realizujú vývoz odpadu a majú ušetrené peniaze.
OZ schvaľuje dodatok č. 2 k VZN č. 9/2014 o poplatku dane z nehnuteľnosti, miestnych
daniach a poplatku za KO a DSO.
Hlasovanie: 7 za, neprítomní Ing. Neupauer, Žigo
7. Informácie z komisií:
- komisia obchodu, dopravy a cestovného ruchu mala jednu žiadosť o prenájom priestorov –
bolo riešené na mimoriadnom OZ
- komisia verejného poriadku obdržala sťažnosť p. Chovancovej na suseda Jozefa Banaša.
Z časových dôvodov nebola komisia zvolaná, ale je potrebné riešenie problémov
prostredníctvom polície. Poslanec Mgr. Pročko povedal, že aj napriek tomu je potrebné
zvolať komisiu a sťažnosťou sa zaoberať, udeliť pokutu. Poslankyňa Mgr. Švihlová sa
dotazovala, či sa to nedá riešiť urgentnejšie. Poslanec JUDr. Přibyl skonštatoval, že p.Banaš
sa predvolať môže, ale ak obec uloží pokutu, nebude sa to dať riešiť cez políciu a on osobne
nedoporučuje uloženie pokuty. Ak sa na obec obráti polícia a požiada o pomoc, obec
vypracuje na p. Banaša posudok. Občianka Chovancová povedala, že nemôže chodiť ani po
svojom pozemku bez toho, aby sa p. Banaš do nej nestaral a nemal nevhodné poznámky.

- ekonomická komisia sa zaoberala žiadosťou p. Chovancovej o umiestnenie monitorovacej
kamery pred jej rodinným domom z dôvodu problémov s p. Banašom. Komisia neodporúča
žiadosti vyhovieť, nakoľko to nie je možné technicky zabezpečiť a kamerový systém
zabezpečuje ochranu verejného majetku, nie osobného.
OZ nesúhlasí s umiestnením monitorovacieho zariadenia – monitorovacej kamery pred RD p.
Chovancovej.
Hlasovanie: 7 za, neprítomní Ing. Neupauer, Žigo
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku požiadal o bezplatný nájom priestorov
malej sály, kuchyne a sociálneho zariadenia dňa 14.11.2016 z dôvodu pracovného stretnutia
evanjelických farárov Novohradského seniorátu. Komisia doporučuje žiadosti vyhovieť.
OZ schvaľuje bezplatný prenájom priestorov malej sály, kuchyne a sociálneho zariadenia pre
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku dňa 14.11.2016
Hlasovanie: 7 za, neprítomní Ing. Neupauer, Žigo
- Štefan Molnár predložil žiadosť o dlhodobý prenájom obecného pozemku, parc. č. 121/10
za účelom parkovania nákladných áut. Ekonomická komisia to odporučila posunúť do
komisie dopravy, ale zaujala negatívne stanovisko k žiadosti, nakoľko je to jediná spevnená
plocha v obci na skládku materiálu pri akejkoľvej investičnej akcii obce, je to pri vstupe do
obce a navyše by si to vyžadovalo stavebné úpravy (lapač olejov). Poslanec Mgr. Pročko
povedal, že je dôležité, aby obec mala miesto na uskladnenie materiálu. Žiadosť bola
posunutá na rokovanie do komisií stavebnej a dopravy, obchodu a cestovného ruchu.
- občan Rajprich sa dotazoval, prečo mu poslanci neodsúhlasili umiestnenie prenosnej
garáže. Poslanec Mgr. Pročko mu totiž povedal, že má najprv odstrániť čiernu stavbu a dať
novú žiadosť. Ak to neumožníme p. Rajprichovi, tak to neumožnime nikomu. Starosta
reagoval tým, že mu to bolo už 2x zamietnuté. Poslanec JUDr. Přibyl povedal, že prvá žiadosť
bola zamietnutá, nakoľko garáž bola postavená skôr ako bola žiadosť prerokovaná a na
súkromnom stretnutí poslancov so starostom obce nebolo dohodnuté žiadne riešenie
ohľadom všetkých prenosných garáží. Pán Rajprich povedal, že jeho syn bol za starostom
a starosta mu dal súhlas na postavenie prenosnej garáže. Starosta oponoval, nakoľko jeho
vyjadrenie znelo – ak to odsúhlasí OZ, pretože on sám súhlas nemôže dať. Poslanec Mgr.
Pročko povedal, že odstránili čiernu stavbu, dali novú žiadosť a je potrebné sa s ňou
zaoberať. Keď dovolíme jednému postaviť garáž, tak dovoľme aj druhému. Poslanec JUDr.
Přibyl skonštatoval, že žiadosť p. Rajpricha otvorila dlhodobý problém s parkovaním
a garážami, navrhuje jednotný postup, nech sa určia pravidlá a nech sú zverejnené na
obecnej tabuli. Žiadosťou sa budú zaoberať komisie stavebná, dopravy, obchodu
a cestovného ruchu a ekonomická.
- sociálna komisia nerokovala, ale bol dotaz na riešenie situácie okolo Márie Rekšákovej.
Starosta informoval poslancov, že obec požiadala o zbavenie spôsobilosti na právne úkony
pre Máriu Rekšákovú, Okresný súd v Lučenci stanovil znalca pre posúdenie zdravotného
stavu p.Rekšákovej. Je to v procese vybavovania.
- komisia školstva prejednávala poplatky v materskej škole a postup prác pri riešení
vykurovania v MŠ
- stavebná komisia nezasadala, ale predseda komisie Mgr. Pročko na základe sťažnosti p.
Chovancovej doporučuje, aby obec poslala p. Banašovi list a požiadala ho o vykonanie
nápravy. Starosta reagoval, že predvolá p. Banaša a celá záležitosť sa bude riešiť komplexne.

- komisia kultúry zasadala pred haličskými slávnosťami, preberala samotné haličské slávnosti,
vatru SNP, pripravuje zájazd na gaštanové slávnosti do Modrého Kameňa 8.10.2016
a zároveň boli poslanci informovaní, že na vianočný koncert pozvali kvarteto.
8. Interpelácie poslancov
Poslanec Mgr. Pročko sa dotazoval na Milana Oláha, ktorý so svojou družkou robí hanbu
obci. Treba ho predvolať a porozprávať sa s ním. Oláhovci na Ul.Mieru majú ďalšieho psa,
ktorý robí problémy. Dotazoval sa, či obec vyriešila sťažnosť p.Očovanovej na pekáreň,
z komína ktorej stúpa čierny dym. Starosta reagoval, že tam bol, technicky nie je možné, aby
okrem štiepky spaľovali aj niečo iné. Mohla to byť nedobre vysušená štiepka ale
predpokladá, že na základe dotazu majiteľ pekárne urobí všetko preto, aby sa to viac
neopakovalo. Poslanec Mgr. Pročko ďalej upozornil, že p. Ľupták Jozef a Jaško Karol v noci
pália odpad. Je potrebné vyhlasovať, že obec má kompostovisko, kam sa môže vyviesť
biologický odpad.
Poslankyňa Mgr. Švihlová upozornila, že sa ničí detské ihrisko, Mgr. Kokavec upozornil na
chodníky prerastené burinou. Poslankyňa Beňovská sa dotazovala na výsledok projektu
ohľadom altánku – zatiaľ nemáme oznam o výsledku ukončenia výberu projektu. Ďalej
oznámila verejnosti, že od septembra opäť začne pracovať materské centrum. Tiež
upozornila na to, že cesta medzi Hornou Telkou a krížom, kadiaľ má viesť cyklotrasa, je
pooraná. Starosta prisľúbil, že zistí podrobnosti a vyvolá rokovanie o zjednaní nápravy.
9.,11. Starosta obce informoval o svojej činnosti – mesiac august bol zameraný na prípravu
a priebeh Haličských slávností, Vatru SNP, dňa 9.9.2016 navštívil našu obec prezident
Slovenskej republiky, p. Andrej Kiska, 2.9.2016 sa dožila naša občianka p. Mária Rajprichová
100 rokov.
V rôznom starosta obce predložil poslancom doručenú žiadosť p. Kocúrovej o umiestnení
informačnej tabule jej obchodu na plote obecného úradu. Poslanec Mgr. Pročko doporučil
žiadosť predložiť stavebnej a ekonomickej komisii.
Poslankyňa Mgr. Švihlová sa dotazovala, či nebude mimoriadne zastupiteľstvo, starosta
reagoval, že nevidí dôvod. OZ sú plánované v zmysle zákona o Obecnom zriadení, občania si
majú uvedomiť potrebu predkladania svojich žiadosti v dostatočnom časovom predstihu tak,
aby to komisie stihli prerokovať pred zasadaním zastupiteľstva.
Poslanec Mgr. Kokavec mal pripomienku, obec nemá nič pre turistov, nie sú smerové tabule
vedúce k zámku. Predmetná vec je v riešení, je pripravená zmena pasportu ulíc.
Starosta informoval poslancov, že bola doručená žiadosť vodohospodárskej spoločnosti na
určenie zástupcu obce pri meraní spevnených plôch na území obce pre určenie výpočtu
stočného zo zrážkových vôd. Starosta navrhuje, aby zástupcom obce bol p. Náton.
OZ schvaľuje Pavla Nátona ako zástupcu obce pri výmere spevnenej plochy na území obce
pre určenie výpočtu stočného.
Hlasovanie: 6 za, neprítomní JUDr. Přibyl, Ing. Neupauer, Žigo
Ladislav Bukor požiadal o súhlas s vysadením tují pred svojim rodinným domom. Poslanec
Mgr. Pročko reagoval, že nech si vysadí, ale nech si to aj udržiava.

Starosta ďalej informoval poslancov, že v rozpočte na rok 2016 máme rozpočtovanú čiastku
6 tis. € na odkúpenie časti pozemkov v areáli školy od vlastníka Ing. Jozefa Kožíka. Je
potrebné prijať uznesenie k vypracovaniu kúpnej zmluvy. Poslanci s kúpou pozemku súhlasia.
OZ schvaľuje kúpu pozemku, parc. č. 476/70, druh zastavané plochy a nádvoria o výmere
1795 m2 od vlastníka pozemku Ing. Jozef Kožík, nar. 11.02.1959, bytom Ulica Hviezdoslavova
5914/42A, Lučenec v cene 3,30 € za m2.
Hlasovanie: 6 za, neprítomní JUDr. Přibyl, Ing. Neupauer, Žigo
Starosta ďalej informoval poslancom, že vo februári končí funkčné obdobie hlavnej
kontrolórky a bude vyhlásená voľba hlavného kontrolóra.
Ekonómka obce požiadala predsedov komisií, aby v termíne do 10.10.2016 predložili svoje
požiadavky na finančné prostriedky pre rok 2017.
10. Podnety občanov – neboli žiadne.
Starosta ukončil rokovanie a poďakoval prítomným za účasť.
V Haliči, 09.09.2016
Zapísala: Ing. Hujová
Overili: JUDr. Přibyl
Mgr. Pročko
Juraj Machava
starosta obce

