Zápisnica
z 5. riadneho zasadnutia OZ v Haliči, konaného dňa 14.09.2017
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny, ktorá je Prílohou č.1 tejto Zápisnice

1/ Otvorenie a schválenie programu
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Halič (ďalej len OZ) otvoril a viedol Juraj
Machava, starosta obce (ďalej len starosta), ktorý privítal všetkých prítomných. Skonštatoval,
že je prítomných 5 poslancov OZ, t.j. zasadnutia OZ sa zúčastňuje nadpolovičná väčšina
poslancov a skonštatoval, že 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 a schváleného plánu zasadnutí OZ na rok 2017 písomnou
pozvánkou a navrhol, aby sa rokovanie OZ riadilo programom podľa pozvánky. Poslanci
program zasadnutia OZ jednohlasne schválili. Rokovanie sa ďalej riadilo nasledovným
programom:
1. Otvorenie a schválenie programu
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Úprava rozpočtu na rok 2017
4. VZN č. 1/2017 o vyhradení miesta a plochy na vylepovanie volebných plagátov v čase
volebnej kampane pre voľby do NR SR, Európskeho parlamentu, VÚC a Samosprávy obce
5. Informácie z komisií OZ
6. Interpelácie poslancov
7. Informácie starostu obce o činnosti
8. Podnety občanov
9. Rôzne
Uznesenie č. 39/2017 zo dňa 14.09.2017
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: 5 prítomných poslancov z 9-tich
Všetci prítomní poslanci hlasovali za schválenie programu, dočasne neprítomná Mgr. Gálová,
Mgr. Švihlová, Ing. Neupauer, Žigo
Uznesenie bolo schválené.
2/Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
Starosta predložil návrh, aby členom návrhovej komisie bola Miroslava Beňovská.
Za overovateľov zápisnice určil Mgr. Igora Kokavca a Jaroslava Linharta. Rozprava
k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia.
Uznesenie č. 40/2017 zo dňa 14.09.2017
Obecné zastupiteľstvo v Haliči
A/berie na vedomie - starosta určil za overovateľov zápisnice Mgr. Igora Kokavca a Jaroslava
Linharta
B/schvaľuje
1. Člena návrhovej komisie Miroslavu Beňovskú
Hlasovanie: 5 za, dočasne neprítomná Mgr. Gálová, Mgr. Švihlová, Ing. Neupauer, Žigo

Uznesenie bolo schválené.
3/ Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí OZ
Správu predložil starosta obce. Od TJ Slovan Halič vyžiadal Stanovy TJ, ktoré sú z roku
2005, zápisnicu z výročnej schôdze z roku 2015 a peňažný denník. Poslanec JUDr. Přibyl
reagoval, že výročná schôdza má byť každý rok a stanovy boli vyžiadané za účelom zistenia,
s kým je možné jednať o situácii v TJ. Zároveň povedal, že nemá význam to teraz riešiť,
k tomuto bodu je potrebná samostatná schôdza poslancov a zástupcu TJ. Požiadal starostu
obce, aby pozval poslancov k preskúmaniu stanov. Poslanec Mgr. Pročko reagoval, že k tomu
je potrebná širšia rozprava, bude sté výročie fungovania futbalu v Haliči. Predseda TJ
Hochholczer povedal, že na výročnú schôdzu neprišli členovia, z toho dôvodu nebola
uznášaniaschopná. Poslanec Mgr. Pročko povedal, že treba privolať aj ľudí, ktorí majú
záujem o šport.
Uznesenie č. 41/2017 zo dňa 14.09.2017
Obecné zastupiteľstvo v Haliči
A/ žiada :
Starostu obce o zvolanie spoločného jednania poslancov a zástupcov TJ Slovan Halič za
účelom riešenia situácie v športovej oblasti.
Hlasovanie: 6 za, neprítomní: Mgr. Švihlová, Ing. Neupauer, Žigo
Uznesenie bolo schválené.
Ďalšou úlohou bolo pripraviť VZN o prevádzkovom poriadku cintorína. Poslanec JUDr.
Přibyl sa opätovne ospravedlnil, že z pracovných dôvodov to nestihol. Plnenie uznesenia sa
prekladá na nasledujúce zasadanie OZ.
Starosta obce požiadal poslancov o možnosť udeliť slovo občanov obce a presunúť podnety
občanov na začiatok rokovania. Do rozpravy sa prihlásila p.Nuotová, ktorá tesne pred
začiatkom zasadania OZ predložila písomnú žiadosť na prenájom priestorov v ZS (bývalá
ordinácia MUDr. Šarkana). Poslanci sa zhodli, že žiadosť bude predmetom rokovania komisií
a následne bude predmetom rokovania OZ.
3/ Úprava rozpočtu obce Halič
Predseda ekonomickej komisie JUDr. Přibyl povedal, že na ekonomickej komisii sa preberala
požiadavka na úpravu rozpočtu obce na rok 2017. Ekonómka obce Ing. Hujová vysvetlila
poslancom, že je potrebné upraviť bežné a kapitálové výdavky obce - presun z bežných na
kapitálové vo výške 4 300,00 € (jedná sa o rozpočet na altánok, nakoľko sú to investičné
náklady), navýšenie rozpočtových prostriedkov pre oblasť športu na pokrytie zabezpečenia
spolufinancovania obce projektu automatického zavlažovania futbalového ihriska vo výške 4
tis. €, navýšenie originálnych kompetencií pre ŠKD pri ZŠsMŠ Halič vo výške 1100,00 €
(účelovo určené na pokrytie faktúry za hĺbkové čistenie telocvične po prevedenej
rekonštrukcii strechy) a navýšenie rozpočtu na rekonštrukciu strechy o 1100 €. Požiadavky na
navýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti sú vykryté zvýšením rozpočtu v príjmovej časti –
podielové dane a dane z ubytovania.
Rozpočtované príjmy obce po úprave sú vo výške 489 936 €, rozpočtované výdavky obce sú
po úprave vo výške 489 936 €. Bežné príjmy sú vo výške 469 205 €, kapitálové príjmy sú vo
výške 1000 €, finančné operácie sú vo výške 19 731 €. Bežné výdavky sú vo výške 376 011
€, kapitálové výdavky sú vo výške 113 925 €. Jedná sa o vlastné príjmy a výdavky
podliehajúce schvaľovaniu OZ. V uvedenej výške príjmov a výdavkov nie sú zahrnuté príjmy
a výdavky nepodliehajúce schvaľovaniu OZ (dotácie zo ŠR na prenesené kompetencie,
transfery z UPRSV, Nadácia Tesco, transfer VUC).

Uznesenie č. 42/2017 zo dňa 14.09.2017
Obecné zastupiteľstvo v Haliči
A/ schvaľuje 2. úpravu rozpočtu Obce Halič na rok 2017 nasledovne:
Príjmy celkom – 1 263 813 € (Obec + ZŠsMŠ Halič)
Výdavky celkom – 576 951 €, Výdavky ZŠsMŠ Halič – 686 862 €.
B/ schvaľuje finančné krytie obce Halič na zabezpečenie spolufinancovania projektu
Automatické zavlažovanie futbalového ihriska pre TJ Slovan Halič vo výške 3 879 €.
Finančné prostriedky budú použité v zmysle uzavretej zmluvy o poskytnutí dotácie.
Hlasovanie: 7 za, neprítomní Ing. Neupauer, Žigo.
Uznesenie bolo schválené.
4/ VZN Obce Halič č.1/2017 o vyhradení miesta a plochy na vylepovanie volebných plagátov
v čase volebnej kampane pre voľby do NR SR, Európskeho parlamentu, VÚC a samosprávy
obce predložil starosta obce. Pripomienky zo strany poslancov neboli vznesené.
Uznesenie č. 43/2017 zo dňa 14.09.2017
Obecné zastupiteľstvo v Haliči schvaľuje VZN č.1/2017 o vyhradení miesta a plochy na
vylepovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane pre voľby do NR SR, Európskeho
parlamentu, VÚC a samosprávy obce.
Hlasovanie: 7 za, neprítomní: Ing. Neupauer, Žigo
Uznesenie bolo schválené.
5. Informácie z komisií
a) Mgr. Švihlová – predsedkyňa komisie školstva informovala, že predložila návrh rozpočtu
na rok 2018. Tento bol posunutý ekonómke do ZŠsMŠ, nakoľko rozpočet školy netvorí obec.
b) ekonomická komisia okrem úpravy rozpočtu prerokovala žiadosť p.Alberta o predĺženie
nájomnej zmluvy na dobu neurčitú, komisia doporučuje žiadosti vyhovieť. Ďalej sa zaoberala
žiadosťou p.Chovancovej o úhradu nákladov za opravu poškodeného náhrobného kameňa, ku
ktorému došlo 24.07.2017 v neskorých popoludňajších hodinách. Komisia doporučuje
žiadosti vyhovieť na základe predloženej fotokópii faktúry za prevedené práce. Zároveň sa
zaoberala možnosťou poistenia cintorína, doporučuje vyčleniť v rozpočte na rok 2018
fin.prostriedky na tento účel, ako aj na celkovú údržbu cintorína (vypiľovanie stromov,...).
Predseda ekonomickej komisie opätovne vyzval všetkých poslancov, aby v termíne do
20.9.2017 predložili svoje žiadosti a požiadavky na rozpočet 2018, aby sa ekonomická
komisia mohla prípravou rozpočtu zaoberať už koncom septembra 2017.
c) stavebná komisia nezasadala, problém riešil osobne poslanec Mgr. Pročko. Žiadosť pani
Markovej o vybudovanie jarku na parcele č. 516/1 odôvodnil s tým, že obec už nejakou
čiastkou na vybudovanie jarku prispela a viac prispievať nebude. Na Ul.hviezdoslavovej je
problém, nakoľko jarkom stále tečie voda a žiada starostu, aby zistil, kto vypúšťa splaškovú
vodu do jarku. Doporučuje dať podnet na Okresný úrad životného prostredia, aby sa danou
problematikou zaoberali. Zároveň chce, aby obec vybudovala jarok, zrušila kruhový objazd
pri starej škole a materiál použila na výstavbu chodníka na Ul.športovej. Druhú žiadosť
predložil p.Žigo, v ktorom žiada o preverenie jeho podnetu na neoprávnené ukotvenie
prístrešku p.Banaša na jeho plot. Týmto spôsobom poškodzuje jeho majetok, nakoľko všetka
dažďová voda tečie na jeho plot a pozemok a na jeho výzvy o odstránenie ukotvenia
prístrešku z jeho plota p.Banaš nereaguje. Doporučuje, aby bol p.Banaš vyzvaný
k odstráneniu ukotvenia prístrešku na základe zápisnice z obhliadky miesta vykonanej
poslancom Mgr. Pročkom.
d) kultúrna komisia vyhodnotila haličské slávnosti, pripravuje zájazd do divadla vo Zvolene
17.10.2017, 22.10.2017 bude stretnutie s jubilantmi o 14,00 hod., vianočný koncert bude
25.12.2017 o 17,00 hod. v rímskokatolíckom kostole a 24.11.2017 bude beseda

„medzinárodný maratón mieru“. Poďakovala poslancom za pomoc pri haličských
slávnostiach a p.Mojžišovi za kvalitné fotografie.
e) sociálna komisia pripravovala požiadavky do rozpočtu na rok 2018, v súvislosti
s dobudovaním altánku pri zdravotnom stredisku bola vznesená požiadavka na zatváranie
brány a podnet na zvýšenie počtu lavičiek na detskom ihrisku.
f) komisia verejného poriadku riešila sťažnosť Bohuša Berkyho na Ľubomíra Berkyho
a Boženu Žigovú, konkrétne na neustály štekot ich troch psov. Po šetrení bolo zistené, že psi
sú len zámienka a medzi nimi sú zlé medziľudské vzťahy. Sťažnosť p.Martinkovej na
nevhodné správanie p.Kubaliaka voči jej synovi bola komisiou vybavená dohovorom,
p.Kubaliak priznal hádzanie petardy a oľutoval to.
Uznesenie č. 44/2017 zo dňa 14.09.2017
Obecné zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie informácie z komisií ekonomickej, stavebnej, sociálnej, školstva
a verejného poriadku
B/ súhlasí: - s predĺžením nájomnej zmluvy pre Štefana Alberta na dobu neurčitú
- s preplatením nákladov za opravu poškodeného náhrobného kameňa p.
Chovancovej na základe predloženej faktúry
C/ žiada starostu obce o zistenie podmienok poistenia cintorína – hrobov pre prípad živelnej
pohromy
Hlasovanie: 7 za, neprítomní: Ing. Neupauer, Žigo
Uznesenie bolo schválené.
6. Interpelácie poslancov
Poslanec Mgr. Pročko upozornil, že p.Kubaliak ničí káble, dáva z nich dole bužirku a páli to.
Doporučuje riešiť to v komisii verejného poriadku na základe zápisnice z obhliadky miesta,
príp. na základe fotodokumentácie. Požiadal o riešenie prechodu pre chodcov na Ul.mieru
pred L-café, zároveň tam dať dva retardéry. V žiadosti ho podporil aj poslanec JUDr. Přibyl.
Starosta reagoval, že prechod pre chodcov a retardér je už v riešení, zároveň oznámil
poslancom, že na Ul.moyzesovej sa umiestni retardér a sú možnosti aj opravy retardéra na
Ul.družstevnej, ale podnety z komisie obchodu, dopravy a cestovného ruchu nie sú
predložené. Ďalej sa poslanec Mgr. Pročko dotazoval na Ul.zámockú a lipovú, nakoľko
dochádza k jej poškodzovaniu autami spoločnosti IMET (momentálne sa rieši údržba
rybníka). Zároveň upozornil na problémy s parkovaním áut na Ul.mieru pred Teskom, treba
dať tabuľu „zákaz státia“. Starosta prisľúbil vyvolať jednanie s p.Paľagom a požiadať ho
o spoluprácu pri parkovaní áut pred jeho predajňou.
Uznesenie č. 45/2017 zo dňa 14.09.2017
Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce o zabezpečenie vybudovania prechodu pre chodcov
na Ul.mieru pred L-café a umiestnenie dvoch retardérov pred prechodom pre chodcov.
Hlasovanie: 7 za, neprítomní Ing.Neupauer, Žigo
Uznesenie bolo schválené.
Do rozpravy sa zapojili občania p.Švihlová a p.Žigo. Opäť upozornili poslancov na problém
s rodinou Banašovou. Skonštatovali, že p.Chovancová po zabezpečení kamerového systému
na vlastné náklady má s rodinou Banašovou pokoj, problémy sa presunuli na nich. Poslanec
Mgr. Pročko reagoval na informáciu, skonštatoval, že rodina Banašová je problematická a
zároveň prisľúbil, že sponzorsky zabezpečí kamerový systém pre rodinu Švihlovú a Žigovú,
nakoľko obec nemôže monitorovať súkromný majetok osôb.
Poslanec Mgr. Pročko ďalej žiadal o vybudovanie klziska. Starosta informoval, že má ponuku
na vybudovanie klziska z certifikovaných materiálov v hodnote 20 tis. €, obec to nemôže
riešiť bez stavebného povolenia, nakoľko by sa jednalo o čiernu stavbu. Obec je ochotná

podporiť akékoľvek združenie, ktoré by sa podujalo to urobiť spojpomocne. Poslanec Mgr.
Pročko povedal, že by vedel sponzorsky zabezpečiť drevo na mantinely.
Poslanec Mgr. Pročko skonštatoval, že voľba hlavnej kontrolórky bola veľmi nešťastná, keď
nechodí na zastupiteľstvá. Predchádzajúca kontrolórka na zasadania OZ chodila. Pýtal sa,
aký je medzi nimi rozdiel pri rovnakom úväzku, prečo jedna mohla chodiť na zasadania OZ
a druhá nie. Ekónomka obce Ing. Hujová zaujala stanovisko k podnetu. Minulá kontrolórka
svoj úväzok plnila účasťou na rokovaniach OZ, terajšia kontrolórka obce vykonáva svoju
činnosť v súlade so zákonmi, kontroluje prevažne prácu ekonómky a pokladníčky, kontroluje
funkčnú, ekonomickú a programovú štruktúru rozpočtu, kontrolovala majetok obce v hodnote
niekoľkých miliónov €, ukončila kontrolu pokladne, momentálne kontroluje došlé faktúry.
Z pohľadu obce je to veľmi dôležité, nakoľko nesprávnym účtovaním a následnou opravou sa
predchádza chybám, ktoré by boli vytknuté pri kontrole zo strany NKÚ. Povedala, že sa
nepovažuje za neomylnú a je rada, keď je na chyby upozornená a môže ich odstrániť. Reakcia
poslankyne Gálovej – to sme nevedeli.
Poslankyňa Beňovská na dotazovala na stav riešenia autobusového spojenia Halič-Lučenec,
starosta reagoval, že v tomto čase sa pripravuje nový grafikon a teraz sa to pripomienkuje.
Zároveň sa dotazovala, či sa pri rekonštrukcii kultúrneho domu uvažuje aj s rekonštrukciou
bytu po p.Jančovej. Starosta odvetil, že áno.
Poslankyňa Mgr. Gálová skonštatovala, že došlo k zahájeniu nového školského roka, bolo by
dobre upraviť dvor v areáli školy a odkvapy zo strechy.
Poslanec Mgr. Kokavec sa zaujímal, či obec obdržala petíciu občanov ohľadom chodníka na
Ul.staničnej. Momentálne sa rieši aktualizácia projektu, na rok 2018 sa uvažuje so začatím
prípravných prác. Poslankyňa Beňovská upozornila na nevyhovujúci stav chodníka na
Ul.družstevnej.
7. Informácie starostu obce o činnosti – 21.8.2017 bol v ZŠsMŠ Halič predstavený nový
riaditeľ školy p. Radoslav Čičmanec všetkým zamestnancom. Zároveň sa poďakoval
odchádzajúcemu riaditeľovi. 22.8.2017 bolo ústne pojednávanie spojené s obhliadkou miesta
na Ľadove ohľadom výrubu stromov v trase cyklotrasy. Momentálne sa čaká na rozhodnutie
k výrobu, následne sa môže žiadať o vydanie stavebného povolenia. Situáciu skomplikovalo
OZ Nádej z Bratislavy, ktoré sa stalo účastníkom konania vo výrube stromov.
K materskému centru sa dalo vypracovať protipožiarne zabezpečenie stavby, ktoré
v plánovaných priestoroch nie je z hľadiska požiarnej bezpečnosti možné vytvoriť. Na
materskom centre sa vymenil zámok, aby sa zabezpečili priestory pred používaním.
Obec dostala dve ponuky projektu na výstavbu bytového domu určeného na nájomné bývanie.
Starosta vyzval poslancov, aby zvažovali možnosť využitia bytu v zdravotnom stredisku.
Poslankyňa Beňovská reagovala a dotazovala sa o možnosti zriadenia materského centra
v uvolnenom byte v budove základnej školy. Je ochotná ísť na túto tému rokovať s riaditeľom
školy.
Ďalej starosta informoval poslancov, že v súvislosti s dobudovaním kanalizácie je potrebné
dať súhlas so zriadením vecného bremena na pozemky, ktorými kanalizácia prechádza.
Vyzval poslancov, aby schválili uznesenie na zriadenie vecného bremena.
Uznesenie č. 46/2017 zo dňa 14.09.2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zriadenie vecného bremena na pozemky vedené na LV č.
650, k.ú. Halič, obec Halič, okres Lučenec
- parc. č. 40/2, druh záhrada, výmera 299 m2,
- parc.č. 121/6, druh trvalé trávnaté porasty, výmera 1394 m2,
- parc. č. 121/9, druh trvalé trávnaté porasty, výmera 268 m2,
- parc.č. 121/10, druh trvalé trávnaté porasty, výmera 1259 m2,

- parc. č. 121/13, druh trvalé trávnaté porasty, výmera 232 m2,
- parc. č. 121/16, druh trvalé trávnaté porasty, výmera 275 m2,
- parc. č. 848/1, druh zastavané plochy a nádvoria, výmera 7872 m2,
- parc. č. 848/16, druh zastavané plochy a nádvoria, výmera 63 m2,
- parc. č. 883/17, druh zastavané plochy a nádvoria, výmera 6150 m2,
- parc. č. 120/1, druh trvalé trávnaté porasty, výmera 2838 m2,
- parc. č. 121/1, druh trvalé trávnaté porasty, výmera 2715 m2,
- parc. č. 848/1, druh ostatné plochy, výmera 187 m2,
- parc. č. 857, druh ostatné plochy, výmera 2917 m2.
Hlasovanie: 6 za, neprítomní: JUDr. Přibyl, Ing. Neupauer, Žigo
Uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 47/2017 zo dňa 14.09.2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer obce postaviť nájomné byty.
Hlasovanie: 6 za, neprítomní: JUDr. Přibyl, Ing. Neupauer, Žigo
Uznesenie bolo schválené.
Starosta ďalej informoval poslancov, že spoločnosť O2 chce v obci vybudovať zosilovač.
Lokalita, ktorú vybrala spoločnosť, bola zo strany obce zamietnutá, nakoľko v tých
priestoroch má stáť bytovka s nájomnými bytmi. Ponúkla firme alternatívne riešenie
(súkromný pozemok), avšak výsledok dohody nepoznáme.
9. Rôzne
Nakoľko z poslancov nemal nik žiadne ďalšie pripomienky, občan Turek sa dotazoval za
finančné vyhodnotenie haličských slávnosti. Skonštatoval, že jarmok bol slabší, na nižšej
úrovni ako roky predtým. Poznamenal, že by bolo treba program zabezpečiť ináč – stačili by
dve skupiny, jedna ľudová, druhá moderná. Zaujímalo ho, ako bola uzavretá zmluva na
Slovenské tango, pretože vystúpenie trvalo cca pol hodinu, namiesto plánovanej hodiny.
Nielen on, ale aj občania na dĺžku ich vystúpenia reagovali negatívne.
Poslankyňa Mgr. Švihlová sa dotazovala na možnosť archivácie dokumentácie z materskej
školy na obecnom úrade. Nakoľko aj priestory budovy obecného úradu sú obmedzené, bolo
jej odporučené postupovať v zmysle zákona o úschove písomnosti, konkrétne zákona NR SR
č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov a vyhlášky
Ministerstva vnútra SR č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú ustanovenia zákona o archívoch
a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.

Keďže program rokovania OZ bol vyčerpaný, starosta poďakoval poslancom za účasť
a ukončil rokovanie.

V Haliči, 14.09.2017
Zapísala: Ing. Hujová
Overili: Mgr. Kokavec
Linhart

Juraj Machava
starosta obce

