Uznesenia
zo 6. riadneho zasadnutia OZ, konaného dňa 13.11.2015

A/ Berie na vedomie:
1. podnety občanov Ing. Hikkera
2. vyhodnotenie čerpania rozpočtu obce a ZŠsMŠ Halič za rok III.Q. 2015
3. návrh rozpočtu Obce Halič na roky 2017 a 2018
4. stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2016 a návrhu viacročného rozpočtu na
roky 2017 a 2018
5. informácie z komisií športovej, dopravy, školstva, kultúrnej, sociálno-zdravotnej, životného prostredia a
ekonomickej
6. informácie starostu obce o činnosti

B/ Schvaľuje
1. Dodatok č. 1 k VZN Obce Halič č. 9/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
2. VZN Obce Halič č. 2/2015 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
3. Prílohu č. 2 k VZN Obce Halič č. 3/2013 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva
4. VZN Obce Halič č. 3/2015 o vyhradení miesta a plochy na vylepovanie volebných plagátov v čase
volebnej kampane pre voľby do NR SR
5. Rozpočet Obce Halič na rok 2016 – príjmy 1 053 643 €, výdavky 408 094 €, výdavky ZŠsMŠ vo výške
645 549 €.
6. Prenájom obecného pozemku, parc.č. KN-C 51/55 o výmere 48m2 pre Štefana Svorada na obdobie 5
rokov, t.j. do 31.12.2020
7. Prenájom obecného pozemku, parc.č. KN-C 461/189 o výmere 137,5m2 pre Štefana Alberta na obdobie
2 rokov, t.j. do 31.12.2017
8. Schvaľuje splátkový plán Ing. Adriany Palíkovej na úhradu kúpnej ceny za novovzniknutý pozemok,
parc.č. KN-C o výmere 137m2 vo výške 2466,00 € na obdobie jedného roka. Návrh na vklad bude Správe
katastra predložený až po úhrade poslednej splátky.
9. predaj obecných pozemkov, parc.č. KN-C 462/2, druh zastavané plochy a nádvoria o výmere 85m2
a parc.č. KN-C 462/72, druh záhrady o výmere 142m2 pre Bc. Gabriela Orlaia s manželkou za cenu
stanovenú VZN Obce Halič č. 2/2010, t.j. 18,00 €/m2.
10. odmeny zástupcovi starostu vo výške 23,71% a hlavnej kontrolórke vo výške 20,14% za obdobie roka
2015

C/ Nesúhlasí
1. s poskytnutím finančného príspevku pre Váradiovú Vlastu na kúpu elektrocentrály
2. so znížením ceny za predaj obecných pozemkov pre Bc. Orlaia Gabriela

D/ Volí
1. členov školskej rady za obec v zložení Mgr. Udvardy Alexander, Hikkerová Katarína, Ing. Molnárová
Roberta, Beňovská Miroslava

2. členov inventarizačnej komisie v zložení: predseda – Mgr. Kokavec, členovia – Ing. Neupauer, Ing.
Hujová, Václavíková, Padúchová, Veselovská

V Haliči, dňa 13.11.2015
Zapísala:
Ing. Hujová
Overovatelia: Mgr. Udvardy
Ing. Neupauer

Juraj Machava
starosta obce

