Zápisnica
z 3. riadneho zasadnutia OZ v Haliči, konaného dňa 11.5.2017

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení: Peter Žigo, Miroslava Beňovská

Program:

1. Kontrola plnenia uznesení
2. VZN č. 1 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Halič
3. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Halič na rok 2017
4. Informácie z komisií OZ
5. Interpelácia poslancov
6. Informácie starostu obce o činnosti
7. Podnety občanov
8. Rôzne
Starosta privítal poslancov a ostatných prítomných občanov a oboznámil ich s programom.
Uznesenie č. 22/2017 zo dňa 11.05.2017
Obecné zastupiteľstvo v Haliči
A/ - berie na vedomie –
, že starosta určil za zapisovateľku zo zasadnutia OZ Renatu Padúchovú, pracovníčku obce
B/ - schvaľuje program rokovania Obecného zastupiteľstva v Haliči
Hlasovanie poslancov: 6 prítomných poslancov z 9-tich /Mgr.Gálová – dočasne neprítomná/
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 4 a viac
za: 6 (Jaroslav Linhart, JUDr. Daniel Přibyl, Ing. Ján Neupauer, Mgr. Igor Kokavec, Mgr. Miroslava
Švihlová, Mgr. Jozef Pročko)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené.

2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice:
Starosta predložil návrh, aby členom návrhovej komisie bola Mgr. Miroslava Švihlová. Za
overovateľov zápisnice určil Ing. Jána Neupauera a Jaroslava Linharta- poslancov OZ.

Uznesenie č. 23/2017 zo dňa 12.01.2017
Obecné zastupiteľstvo v Haliči
A/ - berie na vedomie , že starosta určil za overovateľov zápisnice Ing. Jána Neupauera a Jaroslava Linharta - poslancov OZ
B/ schvaľuje:
1. Člena návrhovej komisie Mgr. Miroslavu Švihlovú

Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 4 a viac
za: 6 (Jaroslav Linhart, JUDr. Daniel Přibyl, Ing. Ján Neupauer, Mgr. Igor Kokavec, Mgr. Miroslava
Švihlová, Mgr. Jozef Pročko) Mgr. Gálová – dočasne neprítomná
Proti : 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené.

1. Kontrolu uznesení vykonal starosta obce.
a/ Žiadosť predsedu TJ Slovan Halič – o 25% spoluúčasť obce k projektu SFZ pri zavlažovaní
hracej plochy obecného ihriska
Poslanec JUDr.Přibyl- predseda EK: nepoznáme finančné krytie výdavku
Občan Ing. J.Hikker- výsledky súťaže mužov robia Haliči len hanbu.
16.14 hod. do miestnosti vstúpila Mgr. Gálová – poslankyňa OZ.
Starosta: Investícia slúži do budúcnosti – pre mládež
Občan Turek: je dôležité zveľadiť majetok obce ak je možnosť.
T.Hochholczer, predseda TJ Slovan Halič: treba využiť financie od SFZ, pretože žiadne ďalšie
dotácie v dohľadnej dobe už nebudú.
Uznesenie č. 24/2017 zo dňa 11.5.2017
Obecné zastupiteľstvo v Haliči berie na vedomie:
Žiadosť predsedu TJ Slovan Halič o 25% spoluúčasť obce pri realizácii zavlažovania hracej
plochy ihriska s tým, že po vyhodnotení projektu a uzavretí zmluvy, OZ dohliadne akou
formou sa využijú finančné prostriedky.
Hlasovanie poslancov: 7 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 4 a viac
za: 7 (Jaroslav Linhart, JUDr. Daniel Přibyl, Ing. Ján Neupauer, Mgr. Igor Kokavec, Mgr. Miroslava
Švihlová, Mgr. Jozef Pročko, Mgr. Gálová)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené.

b/ Informácie vo veci – Materské centrum v Haliči:
predsedkyňa sociálnej komisie Miroslava Beňovská sa bola poradiť na Regionálnom úrade
verejného zdravotníctva, je potrebné vypracovať hasičský projekt – zmena účelu stavby
z bytovej jednotky na Centrum oddychu pre občanov Haliče.

2. VZN č. 1/2017 – o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Halič
Poslanec JUDr. Přibyl – vo VZN chýba, že medzi povinnosťami prevádzkovateľa je aj
vykopanie, zasypanie hrobu a vykonávanie exhumácie- VZN neobsahuje cenník týchto
služieb.

Tento bod sa sťahuje z programu OZ s tým, že JUDr. Přibyl ho prepracuje tak, aby jeho znenie
vyhovovalo právnej norme.
Uznesenie č. 25/2017 zo dňa 11.5.2017
Obecné zastupiteľstvo v Haliči ukladá:
JUDr. D.Přibylovi – dopracovať VZN č. 1/2017 tak, aby vyhovovalo právnym normám do
budúceho zastupiteľstva OZ 13.7.2017.
Hlasovanie poslancov: 7 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 4 a viac
za: 7 (Jaroslav Linhart, JUDr. Daniel Přibyl, Ing. Ján Neupauer, Mgr. Igor Kokavec, Mgr. Miroslava
Švihlová, Mgr. Jozef Pročko, Mgr. Gálová)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené.
3. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Halič na rok 2017. V neprítomnosti
kontrolórky predložil starosta obce. Ospravedlnil jej neúčasť z dôvodu čerpania dovolenky.
Poslanec Mgr. Pročko – prečo nie je prítomná na OZ
Starosta: p. Ing. Fabiánová je na dovolenke
JUDR. Přibyl- plán kontrol je veľmi stručný
Uznesenie č. 26/2017 zo dňa 11.5.2017
Plán kontrol hlavnej kontrolórky na rok 2017
Hlasovanie poslancov: 7 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 4 a viac
za:
1 – J. Linhart
proti: 1 – Ing . Neupauer
zdržal sa: 5 / Mgr. Pročko, Mgr. Gálová, Mgr Švihlová, Mgr. Kokavec, JUDr. Přibyl/
Uznesenie nebolo schválené.

4. Informácie z komisií OZ
Komisia športu: zasadnutie sa konalo 5.4.2017
- 5.4.2017 Mgr. M.Paľaga zorganizoval stolnotenisový turnaj v telocvični ZŠ v Haliči s dotáciou 100€ za
ceny pre víťazov.
- komisia prejednala žiadosť predsedu TJ Slovan Halič na dotáciu pre automatické zavlažovanie plochy
ihriska – komisia súhlasí s pridelením dotácie
- Haličská stovka 2017 sa uskutoční v dňoch 26.-27.5.2017, Haličská dvadsaťpäťka 27.5.2017.
- letný turistický tábor detí bude v termíne 10.-15.7.2017- v Slovenskom raji- penzión SalamanderPalcmanská Maša
- od 1.5.2017 je správcom multifunkčného ihriska p. Milan Zvara, p. Rapčan sa naďalej bude starať
o obecný autobus.
- 17.12.2016 p. Kováč usporiadal hokejový turnaj - „O pohár starostu obce Halič“ – zúčastnili sa 4
mužstvá. 1.4.2017- sa družstvo hokejistov Haliče zúčastnilo na turnaji „O pohár starostu obce
Kalinovo“ – naše mužstvo obsadilo 1. miesto.

Ekonomická komisia: zasadnutie sa konalo 3.5.2017
- žiadosť predsedu TJ Slovan Halič na spolufinancovanie zavlažovacieho systému pre ihrisko
Finančné prostriedky obce sa musia vynakladať účelne a hospodárne, komisia doporučuje
poskytnutie dotácie
- žiadosť D.Hajrula- na umiestnenie stolov na Ulici mieru- EK nedoporučuje z dôvodu úzkeho
chodníka.
Mgr. Pročko doproučuje umiestnenie retardéra pred poštu a pred Obecný úrad.
- žiadosť p. Drugdovej- na prenájom školského bytu
EK doporučuje byť ponechať k dispozícii škole- ako stabilizačný byť pre zamestnanca školy
Nakoľko je v súčasnej dobe vypísaný konkurz na riaditeľa školy , EK doporučuje riešenie tejto žiadosti
presunúť do budúceho zastupiteľstva.
- M.Kľaga- tréner futbalového mužstva detí plánuje letné sústredenie 5 dňový kemp detí hráčov
skupiny U13- v chate Bratkovica Detvianska Huta v termíne 17-21.7.2017 a žiada dotáciu pre deti od
OZ.
EK doporučuje z rozpočtu TJ Slovan Halič poskytnúť dotáciu 20€/dieťa s trvalým pobytom na území
obce Halič.
Mgr. Pročko: navrhuje poskytnúť dotáciu pre všetkých žiakov z mužstva U13.
Uznesenie č. 27/2017 zo dňa 11.5.2017
Obecné zastupiteľstvo v Haliči súhlasí:
S poskytnutím dotácie na letný kemp detí hráčov U13 so sumou 20€/dieťa.
Hlasovanie poslancov: 7 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 4 a viac
za: 7 (Jaroslav Linhart, JUDr. Daniel Přibyl, Ing. Ján Neupauer, Mgr. Igor Kokavec, Mgr. Miroslava
Švihlová, Mgr. Jozef Pročko, Mgr. Gálová)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené.
- žiadosť P.Berkyho na odkúpenie pozemku na výstavbu garáže. Zámer nebol zverejnený 15 dní pred
OZ na úradnej tabuli – nemôže sa odsúhlasiť. Zámer predaja pozemku priamym predajom bude
prejednaný na najbližšom zasadnutí OZ. Vyzvať p. Berkyho aby v žiadosti doplnil cenu za ktorú chce
pozemok odkúpiť . Cena má byť navýšená o cenu znaleckého posudku.
Kultúrna komisia:
Zasadala: 26.4.2017
Prejednané- Stavanie mája, uloženie kytice k pamätníku II. sv. vojny, zorganizoval sa zájazd do
Zvolena na divadelné predstavenie Charlieho teta s 43 účastníkmi. Plánujú sa ďalšie akcie: Váľanie
mája 31. mája, 2.6.2017 beseda o Nepále v MS KD, 3.6.2017 Deň detí na Podzámockom námestí.
8.6.2017 umiestnenie pamätnej tabule na budovu bývalej synagógy.
Kultúrna komisia odporúča do plánu investícií zaradiť vybudovanie pódia na Podzámockom námestí
na kultúrne akcie.

Nakoľko sa Mgr. Pružincová odsťahovala z obce a Ing. Tomanová je na materskej dovolenke, kultúrna
komisia odporúča doplniť medzi členov KK p. Boženu Hikkerovú a Zuzanu Svoreňovú, ktoré sa aktívne
zapájajú do kultúrneho diania obce.
Uznesenie č. 28/2017 zo dňa 11.5.2017
Obecné zastupiteľstvo v Haliči volí:
Za členov kultúrnej komisie p. Boženu Hikkerovú a Zuzanu Svoreňovú.
Hlasovanie poslancov: 7 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 4 a viac
za: 7 (Jaroslav Linhart, JUDr. Daniel Přibyl, Ing. Ján Neupauer, Mgr. Igor Kokavec, Mgr. Miroslava
Švihlová, Mgr. Jozef Pročko, Mgr. Gálová)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené.
Stavebná komisia:
- žiadosť p. Tomana o nadstavbu nad starou lekárňou, zámer je vybudovať školiace stredisko.
Výstavbu vežičky neschválil pamiatkový ústav. Komisia doporučuje výstavbu strechy.
- občania Telky si stavajú svojpomocne detské ihrisko, komisia doporučuje príspevok na zakúpenie
šmýkačky pre deti.
- na posúdenie stability monumentu v areáli školy je potrebné zavolať statika
Starosta osloví Ing. Petra Pašku – statika z Bratislavy, aby sa prišiel pozrieť na stavbu.
- komisia doporučuje vystavanie spevnenej plochy v areáli TJ Slovan Halič, kde sa bude môcť v zime
prevádzkovať klzisko.
Komisia životného prostredia:
- žiadosť p. Gergišákovej – o vypílenie stromu na cintoríne, nakoľko drevina svojim koreňovým
systémom narúša statiku hrobov – komisia doporučuje vypíliť dva smreky pri hroboch
- žiadosť p. Milana Paľagu na preskúmanie bezpečnosti olivy pri školskej bráne. Oliva bola opílená
pracovníkmi OÚ.
borovice sú naklonené na budovu školy – komisia doporučuje 2 z nich vypíliť, p. Paľaga upozorňuje
na 2 ks vŕby, ktoré majú nebezpečne nízko konáre- konáre boli medzitým opílené
- žiadosť Mgr. Pročka o vypílenie 3 gaštanov v areáli soľného úradu. Komisia doporučuje stromy
zachrániť, opíliť konár, ktorý zasahuje do vežičky. Starosta osloví Vladimíra Novodomského, aby
zhodnotil ako sa dajú stromy ešte zachrániť.
Mgr Pročko bol riešiť na ulici 23. januára – prečo J. Kukla vypílil orech pred domom J. Korbélyiho.
Doporučuje podať trestné oznámenie na neznámeho páchateľa.
Komisia verejného poriadku:
- vo veci sťažnosti Evy Chovancovej na J. Banaša nenastala žiadna náprava, je to neriešiteľný problém,
ktorý riešia aj orgány činné v trestnom konaní. Komisia VP tento problém nevyrieši.
- žiadosť p. Kovaľančíkovej na riešenie správania sa mládeže pri budove synagógy. Boli pozvaní všetci
rodičia, ktorí sa medzitým oboznámili s problémom a dohovorili deťom. Mládež sa tam už nestretáva.
P. Jarábek poznamenal, že pri synagóge nie je umiestnený smetný kôš.

Komisia dopravy: / zasadala 4.5.2017 /
- žiadosť M. Koskovej na osadenie dopravného značenia – na zákaz prechodu nákladných áut na ulici
23. januára. Po nahliadnutí do pasportu obce – kde sa takéto označenie nenachádza- komisia
osadenie takéhoto dopravného značenia neodporúča.
Starosta obce prejedná obmedzenie prechodu nákladného auta po ulici 23. januára s p. Júliusom
Hámorníkom.
- DK nedoporučuje umiestnenie stolov pre Flamengo z Ulice mieru, iba z Ulice športovej , po splnení
nasledovných podmienok: vodorovné dopravné značenie a oddeliť stoly od ulice kvetináčmi
5. Interpelácie poslancov
- Mgr. Pročko pri stavebnom zámere Ľ.Tomana žiada zrušiť poplatok za rozvoj pre všetkých
občanov.

6. Informácie starostu obce
- p. M.Rekšáková bola prevezená z neštátneho zariadenia v Tatranskej Kotline do Veľkého
Blhu pri Rimavskej Sobote.
- starosta sa zúčastnil 4.4.2017 s p. Nátonom školenia o prevádzkovaní pohrebiska v praxi.
Požiadal o cenovú ponuku spoločnosť Topset, ktorá sa týka pasportizácie cintorína vrátane
programu Wincity.
- dňa 7.4.2017 sa starosta, p. Linhart, Ing. J. Hikker a zástupcovia firmy Stoco dohodli na
obnove náhrobných kameňov v cintoríne na hroboch rodiny Forgách.
- 25.4.2017 podal starosta žiadosť na vypracovanie protipožiarneho zabezpečovacieho
projektu, ktorý je potrebný predložiť Hasičskému záchrannému zboru k vyjadrenie na zmenu
účelu stavby z bytu na zdravotnom stredisku na centrum oddychu pre občanov Haliče.
- dňa 4.5.2017 sa uskutočnilo stretnutie pri zdravotnom stredisku ohľadom výstavby
záhradného altánku. J. Linhart vypracoval projekt „Chlieb náš každodenný“ cez nadáciu
TESCO. Projekt bol úspešný a 1300€ preinvestujeme na výstavbu pece na pečenie chleba pri
spomínanom altánku v areáli zdravotného strediska.
-27. mája bude uzavreté námestie a Ulica mieru z dôvodu konania Haličskej motorkárne
v dobe od 9,00 hod- 16,00 hod. – je potrebné vyhlasovať pre občanov, že autobusová
zastávka na Ulici mieru pri námestí bude mimo prevádzky. V prevádzke bude len zastávka na
Ulici mieru /pri vstupe do obce/ a na Ulici partizánskej.
- 11.5.2017 bolo vyhlásené výberové konanie na obsadenie pozície riaditeľa školy. Záujemci si
môžu podávať žiadosti do 1.6.2017, otváranie obálok sa uskutoční 5.6.2017.
- regionálny úrad verejného zdravotníctva vyzval obec, že má vykonať deratizáciu. Deratizácia
sa bude vykonávať v centre obce.
- spoločnosť Slovakregión, kde prebiehalo internetové hlasovanie o najkrajšiu obec Slovenska
za rok 2016 a Halič s umiestnila na druhom mieste, vyzvala obec, aby sa zapísala do ich
lexikónu s tým, že je potrebné poslať text a fotografiu obce, ktoré nám v lexikóne uverejnia
za poplatok 300€.
Uznesenie č. 29/2017 zo dňa 11.5.2017
Obecné zastupiteľstvo v Haliči berie na vedomie:
Informácie z komisií OZ
Interpelácie poslancov
Informácie starostu obce o činnosti

Hlasovanie poslancov: 7 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 4 a viac
za: 7 (Jaroslav Linhart, JUDr. Daniel Přibyl, Ing. Ján Neupauer, Mgr. Igor Kokavec, Mgr. Miroslava
Švihlová, Mgr. Jozef Pročko, Mgr. Gálová)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené.

8.Rôzne

Poslanci OZ sa presunuli na Ulicu mieru pred prevádzku D.Hajrulovej FLAMENGO aby priamo
na mieste zhodnotili situáciu umiestnenia stolov. Umiestnenie stolov z Ulici mieru je kvôli
bezpečnosti zákazníkov ako aj cestnej premávke neprípustné. Z Ulice športovej sa OZ
uznieslo a vyzýva žiadateľa, aby predložil návrh, ako by umiestnil stoly a zároveň zabezpečil
bezpečnosť svojich zákazníkov.

Uznesenie č. 30/2017 zo dňa 11.5.2017
Obecné zastupiteľstvo v Haliči ukladá:
Vyzvať D.Hajrulovú na predloženie zámeru na vystavanie terasy z Ulice Športová, po
prípadnom schválení, bude tento prenájom spoplatnený.
Hlasovanie poslancov: 7 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 4 a viac
za: 6 (Jaroslav Linhart, JUDr. Daniel Přibyl, Ing. Ján Neupauer, Mgr. Igor Kokavec, Mgr. Jozef Pročko,
Mgr. Gálová)
proti: 1 / Mgr. Švihlová/
zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené.
Starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie obecného zastupiteľstva.
V Haliči, 11.5.2017
Zapísala: R. Padúchová
Overil: Ing. Ján Neupauer PhD
Jaroslav Linhart

Juraj Machava
starosta obce

