Zápisnica
zo 7. zasadnutia OZ v Haliči, konaného dňa 06.08.2020
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 všetkých 9 poslancov OZ a OZ je uznášania schopné.
Za zapisovateľku zo zasadnutia OZ určil Ing. Editu Hujovú, 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 ďalej riadilo nasledovným programom:
1. Kontrola plnenia uznesení
2. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Obce Halič za 1.polrok 2020
3. Zmena rozpočtu Obce Halič v súvislosti s prehodnotením investičných priorít do konca
roka 2020
4. Sadzobník poplatkov za administratívne úkony, prenájom budov a zariadení
a poskytovaných služieb Obcou Halič.
5. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Halič na 2.polrok 2020
6. Upozornenie prokurátora v súvislosti s dodržiavaním zákona o veterinárnej starostlivosti
v oblasti chovu a odchytu psov.
7. Návrh na udelenie čestného občianstva a ceny Obce Halič
8. Výsledok VO na projekt Rekonštrukcia a modernizácia, prevádzka a údržba zariadení
verejného osvetlenia v Obci Halič
9. Informácie starostu o realizovaných a plánovaných aktivitách
10. Interpelácia poslancov
11. Informácie z komisií OZ
12. Podnety občanov
13. Rôzne
Uznesenie č. 195/2019 zo dňa 06.08.2020
Obecné zastupiteľstvo v Haliči
A/berie na vedomie – starosta určil za zapisovateľku zo zasadnutia OZ Ing. Editu Hujovú,
pracovníčku obce
B/schvaľuje - program rokovania Obecného zastupiteľstva v Haliči
Hlasovanie poslancov: 9 za
Uznesenie bolo schválené.
Určenie overovateľov zápisnice
Starosta za overovateľa zápisnice určil poslanca Ing. Lukáča. Do návrhovej komisie navrhol
poslanca Mgr. Fajčíka. Rozprava k uvedenému bodu nebola.
Uznesenie č. 196/2020 zo dňa 06.08.2020
Obecné zastupiteľstvo v Haliči berie na vedomie - starosta určil za overovateľa zápisnice Ing.
Lukáča, do návrhovej komisie určil poslanca Mgr. Fajčíka.

1/ Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí OZ
Správu predložil starosta obce.
Uznesením č. 189/2020 požiadalo OZ starostu obce jednať s exekútormi za účelom odkúpenia
nehnuteľnosti na ulici Mieru 37/35 Halič, na parcele č. C-KN 266/2a 266/3 do vlastníctva
obce. Uznesenie je v plnení, nakoľko z troch exekútorov zatiaľ len jeden dal súhlas
s odkúpením, dvaja majú lehotu na vyjadrenie.
Uznesenie č. 197/2020 zo dňa 06.08.2020
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
2/ Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Obce Halič za 1.polrok vykonal predseda EK Vladimír
Rehanek.
Skonštatoval, že výpadok podielových daní v súvislosti s koronakrízou sa v plnom rozsahu
prejaví až v II. polroku, plnenie príjmov za I.polrok je na úrovni 55,79 %, plnenie výdavkov
je úrovni 48,71 %. Rozprava k plneniu rozpočtu nebola.
Uznesenie č. 198/2020 zo dňa 06.08.2020
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie vyhodnotenie plnenia rozpočtu podľa stavu
k 30.6.2020.
3/ Zmena rozpočtu Obce Halič v súvislosti s prehodnotením investičných priorít do konca
roka 2020.
Návrh na zmenu rozpočtu predniesol predseda EK. Skonštatoval, že príjmy z predaja
pozemkov boli nadhodnotené a predaj pozemkov v rozpočtovanej výške nie je v tomto roku
reálny, navrhujeme ich znížiť na reálnu výšku a výpadok príjmov navrhujeme navrhujeme
vykryť znížením výdavkov (zníženie odmien na správe OÚ, údržbou DS, znížením nákladov
na rekonštrukciu MK, znížením nákladov na údržbu KD a v oblasti športu nečerpaním
výdavkov na mzdy pre vodičov autobusu). Poslanec Ing. Hikker sa dotazoval, prečo sa
z rozpočtu vylúčil prechod na Telke a autobusové zastávky – zatiaľ sa to z finančných
dôvodov presúva na plnenie v roku 2021. Prioritou pre rok 2020 ostáva výmena strechy na
kultúrnom dome.
Starosta zároveň informoval poslancov, že sa mu podarilo skontaktovať s vlastníkmi
pozemkov na Hornom poli, ktoré sú určené na IBV a sú ochotní svoj podiel pozemkov predať
obci. Jedná sa o cca 41 tis. m2 za cca 93 tis. €. Vzhľadom k skutočnosti, že obec uvedenou
finančnou čiastkou nedisponuje a nemá ani vytvorený rezervný fond v dostatočnej výške,
navrhujeme kúpu pozemkov financovať z dlhodobého investičného úveru. Návratnosť
vynaloženej investície by sa mala začať vracať o 2-3 roky – po zabezpečení všetkej potrebnej
dokumentácie k predaju stavebných pozemkov. Poslanci k navrhovanému riešeniu nemali
žiadne pripomienky.
Uznesenie č. 199/2020 zo dňa 06.08.2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu Obce Halič na rok 2020 nasledovne:
200/nedaňové príjmy
109480 €
600/bežné výdavky
1412830 €
700/kapitálové výdavky
124000 €
Hlasovanie poslancov: 9 za
Uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 200/2020 zo dňa 06.08.2020

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer Obce Halič odkúpiť pozemky v lokalite Horné pole
od vlastníkov – fyzických osôb a kúpnu cenu uhradiť z dlhodobého investičného úveru.
Hlasovanie poslancov: 9 za
Uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 201/2020 zo dňa 06.08.2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje financovanie kúpnej ceny pozemkov v lokalite Horné pole
pomocou dlhodobého úveru.
Hlasovanie poslancov: 9 za
Uznesenie bolo schválené
Uznesenie č. 202/2020 zo dňa 06.08.2020
Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce, aby zabezpečil min. 3 cenové ponuky komerčných
bánk, z ktorých výberová komisia v zložení členov Obecnej rady vyberie najvýhodnejšiu
ponuku. Termín: do najbližšieho zasadania OZ.
Hlasovanie: 9 za
Uznesenie bolo schválené.
4/ Sadzobník poplatkov za administratívne úkony, prenájom budov a zariadení
a poskytovaných služieb obcou Halič predložil poslancom starosta obce.
Starosta obce informoval poslancov, že sa veľmi množia požiadavky občanov na
poskytovanie služieb našimi zamestnancami – odvoz BRO, kosenie a pod. Z toho dôvodu
obec pripravila dve smernice – jednu o cenách a poplatkoch za používanie zariadenia obce
Halič a druhú o spoplatnení vybraných služieb poskytovaných obcou Halič v súlade so
živnostenským listom obce Halič. Na dotazy poslancov – čo všetko by si mohli objednať –
reagoval zástupca starostu, ktorý skonštatoval, že zmyslom nie je, aby obec začala vo veľkom
poskytovať služby za poplatok a podnikať. Na to nemáme personálne kapacity. Cieľom je
odbremeniť zamestnancov obce od množiacich sa požiadaviek na opiľovanie stromov,
kosenie, odvoz zeleného odpadu, konárov mimo obdobia vegetačného kľudu. Kto bude
chcieť využívať takéto služby mimo obdobia vegetačného kľudu, bude si za to musieť
zaplatiť, alebo si takýto odpad v prípade požiadavky odvozu vyvezie na skládku BRO sám.
V období vegetačného pokoja bude obec tieto služby poskytovať bezplatne ako doposiaľ.
Uznesenie č. 203/2020 zo dňa 06.08.2020
Obecné zastupiteľstvo ruší Smernicu č. 1/2018 a schvaľuje Smernica č. 01/2020 o cenách
a poplatkoch za používanie zariadenia obce Halič s účinnosťou od 01.09.2020.
Hlasovanie: 9 za
Uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 204/2020 zo dňa 06.08.2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Smernicu č. 02/2020 o spoplatnení vybraných služieb
poskytovaných obcou Halič s účinnosťou od 01.09.2020.
Hlasovanie: 9 za
Uznesenie bolo schválené.
5/ Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Halič na 2.polrok 2020 (Príloha č. 2)
predložila poslancom HK s tým, že v dostatočnom časovom predstihu bol zaslaný všetkým
poslancov. Poslanec Ing. Hikker sa dotazoval na vykonanie kontroly účtovania v TJ.
Kontrolórka vysvetlila, že ona môže kontrolovať len finančné použitie poskytnutých
prostriedkov, nie použitie fin.prostriedkov z iných zdrojov.

Uznesenie č. 205/2020 zo dňa 06.08.2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán činnosti hlavnej kontrolórky Obce Halič na 2. polrok
2020 bez pripomienok.
Hlasovanie poslancov: 9 za
Uznesenie bolo schválené.
6/ Upozornenie prokurátora v súvislosti s dodržiavaním zákona o veterinárnej starostlivosti
v oblasti chovu a odchytu psov.
Starosta informoval poslancov, že od 01.10.2018 nadobudol účinnosť zákon o veterinárnej
starostlivosti, v zmysle ktorého má mať každá obec zriadený útulok, resp. karanténnu stanicu.
Sú to ďalšie prenesené kompetencie na obec bez finančného krytia. V súlade so zákonom je
však aj možnosť mať uzatvorenú dohodu s útulkom v Lučenci, ktorá by túto službu
poskytovala aj pre potreby obce. Starosta pripravil návrh zmluvy s Regionálnym centrom
Slobody zvierat Lučenec.
Uznesenie č. 206/2020 zo dňa 06.08.2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh Zmluvy s Regionálnym centrom Slobody zvierat
Lučenec.
Hlasovanie: 9 za
Uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 207/2020 zo dňa 06.08.2020
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie protest prokurátora v súvislosti s dodržiavaním
zákona o veterinárnej starostlivosti v oblasti chovu a odchytu psov.
7/ Návrh na udelenie čestného občianstva a ceny obce Halič.
Starosta predložil poslancom návrh na udelenie čestného občianstva p. Anne Borešovej,
rodáčke z Haliče. Má záujem o knižné vydanie jej príspevkov publikovaných v Haličských
zvestiach pod názvom „Lastovičky sa vrátili“ vo finančnom náklade 860 € pri počte 300
kusov. Cenu obce Halič navrhuje poskytnúť Ladislavovi Kurucovi vo výške 200,00 € za
bezplatné poskytnutie artefaktov do strážneho domčeka.
Uznesenie č. 208/2020 zo dňa 06.08.2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje udelenie čestného občianstva obce Halič p. Anne Borešovej
a udelenie ceny obce Halič p. Ladislavovi Kurucovi.
Hlasovanie: 9 za
Uznesenie bolo schválené
8/ výsledok VO na projekt Rekonštrukcia a modernizácia, prevádzka a údržba zariadení
verejného osvetlenia v obci Halič
Starosta informoval poslancov o výsledkoch VO na projekt Rekonštrukcia a modernizácia,
prevádzka a údržba zariadení verejného osvetlenia v obci Halič. Do verejného obstarávania sa
zapojili tri firmy – GREP Slovakia, s.r.o., Komenského 22, Komárno; EMPEMONT Slovakia
s.r.o., Michalská 9, Bratislava a Jozef BOHUS HYDRO-B, Plášťovce 460. Komisia v zložení
Ing. Lukáč, Ing. Hujová a Mgr. Vinarčíková na základe hodnotiacich kritérií vyhodnotila ako
víťaznú ponuku cenovú ponuku firmy GREP Slovakia, s.r.o.
Uznesenie č. 209/2020 zo dňa 06.08.2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uzavretie zmluvy s firmou GREP Slovakia, s.r.o. po
dodatočnom zapracovaní pripomienok poslancov pri nedodržaní garantovanej úspory

Hlasovanie: 7 za, zdržal sa: Ing. Lukáč, Ing. Molnárová
Uznesenie bolo schválené.
Na 15 min. sa vzdialil poslanec Zdechovan (17,50 – 18,05 hod.)
9/ Informácie starostu o realizovaných a plánovaných aktivitách – v rámci Programu
cezhraničnej spolupráce INTERREG SK-HU bol odsúhlasený projekt, ktorého cieľom je
prestavba budovy bývalej materskej školy s areálom na obecné múzeum a cezhraničnú
turistickú kanceláriu v celkovej výške 1 262 tis. €, pre nás pripadá čiastka 630 tis. €.
Momentálne sa čaká na doručenie výzvy na predloženie dokladov potrebných k uzavretiu
zmluvy. Riziká spojené s uzavretím zmluvy – dotácia riešená refundáciou nákladov, čo
predstavuje potrebu finančného krytia z vlastných zdrojov.
Na spoločnom stretnutí mikroregiónu Novohradské podzámčie a poiplie sa riešili problémy
s častým výpadkom el.energie a dohodol sa spoločný postup pri riešení problému.
ÚPRSV rieši žiadosť ZŠsMŠ o kompenzáciu nákladov na mzdy zamestnancov materskej
školy v súvislosti s koronakrízou; zamestnanci obce momentálne dávajú do poriadku areál TJ,
budova je zvnútra vymaľovaná, vymenené sú batérie; upravuje sa schodisko z areálu ZŠ na
ihrisko; máme dve ponuky na kúpu autobusu – za 1700 € (podmienka plne funkčný) a za
1000 € v aktuálnom stave. Poslanci sa zhodli, že pre obec je výhodnejšia ponuka za 1000 €,
ako investovať do opravy autobusu.
Starosta požiadal poslancov, aby do nasledujúceho zasadania OZ pouvažovali nad
kronikárom obce.
10/ Interpelácia poslancov - neboli
11/ Informácie z komisií OZ
a) Ekonomická komisia – prejednávala vyhodnotenie rozpočtu za 1.polrok 2020, úpravu
rozpočtu na rok 2020 a ponuku na predaj pozemkov v lokalite Horné pole
b) Kultúrna komisia sa zaoberala programom na Hasičskom dni dňa 15.08.2020;
21.8.2020 o 16,00 hod. bude pietny akt pri hrobe Hany Ponickej; 29.8.2020 o 18,00
hod. bude vatra SNP v areáli ZŠsMŠ a pred tým o 17,00 hod. bude akt kladenia
vencov pri pamätníku SNP v lesíku a v cintoríne.
c) Komisia verejného poriadku nebola schopná riešiť problém pre neúčasť pozvaného
Erika Vabca
Starosta informoval, že Matica slovenská má záujem o realizovanie celoslovenskej literárnej
konferencie v Haliči, pri ktorom by sa odhalil pamätník Gejzu Horáka. Návrh je len umiestniť
pamätnú tabuľu na námestie – k tabuliam Hany Ponickej a Csontváryho.
Uznesenie č. 210/2020 zo dňa 06.08.2020
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie z komisií.
12/ Podnety občanov – prítomná Erika Fajnorová poďakovala zamestnancom obce za aktívnu
pomoc pri riešení nákupov v čase pandémie pre dôchodcov.
13/ Rôzne
Starosta informoval, že oslovil Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu, na ktorú bol
postúpený podnet pána Stieranku ohľadne nadmerného chovu zvierat pánom Potočným.
Poslanec Mgr. Paľaga zhodnotil detský turistický tábor a poďakoval hlavne Danke
Václavíkovej za mimoriadnu aktivitu a obci za finančný príspevok. V tábore bolo celkom 31
detí. Tábor sa uskutočnil v Telgárte. Na dotaz Ing. Molnárovej, prečo boli uprednostnené deti
z Lučenca bolo odpovedané, že sú deťmi členov turistického oddielu, prihlásili sa medzi

prvými, zúčastňovali sa táborov aj v predchádzajúcich rokoch a platili vyšší poplatok ako deti
z Haliče. Jednalo sa o 2 deti z 31. Väčšia propagácia tábora robená nebola, nakoľko sa do
poslednej chvíle nevedelo s určitosťou, či sa bude tábor vôbec realizovať. Turistický oddiel
nemá záujem zvyšovať kapacitu, nakoľko je daná jednak kapacita autobusu a bolo by
potrebné navýšiť počty dozoru dospelých na počty detí,možno z rodičov detí.
Haličské zvesti budú vydané vo štvrtok 13.08.2020.
Poslankyňa Ing. Molnárová sa dotazovala, kedy sa bude maľovať križovatka. Je to záležitosť
VUC a je na ich rozhodnutí, v akom poradí bude svoje aktivity realizovať.
Sťažnosť obyvateľov ul.Staničnej na podmývanie v súvislosti s výstavbou chodníka je VUC
ochotná práce realizovať za podmienky výmeny vlastníckych vzťahov pozemkov pod cestou.
Ďalej starosta informoval poslancov, že od 1.08.2020 je zástupca starostu Ing. Lukáč
zástupcom na plný úväzok a je plne zodpovedný na prácu zamestnancov v robotníckych
profesiách a zamestnancov financovaných cez projekty ÚPRSV.
Keďže program rokovania OZ bol vyčerpaný, starosta poďakoval všetkým poslancom za
účasť na rokovaní OZ a ukončil rokovanie.

V Haliči, 06.08.2020
Zapísala: Ing. Hujová
Overili: Ing. Lukáč
Mgr. Alexander Udvardy
starosta obce

