Zápisnica
z 9. riadneho zasadnutia OZ v Haliči, konaného dňa 26. 9. 2019

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 sú prítomní všetci poslanci a OZ je uznášania schopné. Za zapisovateľku zo
zasadnutia OZ určil Mgr. Janu Vinarčíkovú, 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 rokovania jednohlasne schválili. Následne dal starosta
hlasovať o doplnenie programu OZ – „Prerokovanie účasti obce na zriadení II. lekárskeho
obvodu na zdravotnom stredisku“, ktorý poslanci jednohlasne schválili. Rokovanie sa ďalej
riadilo nasledovným programom.

Kontrola plnenia uznesení.
VZN č. 2/2019 o miestnych daniach
VZN č. 3/2019 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady
Vnútorný predpis, ktorým sa určujú podrobnosti podávania, preverovania a evidovania
oznámení podávaných v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z.
5. Architektonická štúdia rekonštrukcie budovy bývalej materskej školy
6. Prerokovanie účasti obce na zriadení II. lekárskeho obvodu
7. Informácie starostu o realizovaných a plánovaných aktivitách
8. Interpelácie poslancov
9. Informácie z komisií OZ
10. Podnety občanov
11. Rôzne
1.
2.
3.
4.

Uznesenie č. 95/2019 zo dňa 26. 9. 2019
Obecné zastupiteľstvo v Haliči
A/ berie na vedomie – starosta určil za zapisovateľku zo zasadnutia OZ Mgr. Janu Vinarčíkovú,
pracovníčku obce
B/ schvaľuje – program rokovania Obecného zastupiteľstva v Haliči
C/ berie na vedomie – starosta určil za overovateľov zápisnice Ľ. Póniho a Mgr. K. Fajčíka, do
návrhovej komisie určil poslanca Ing. M. Lukáča

1) Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí OZ
Starosta skonštatoval, že z minulého zasadnutia žiadne uznesenie, ktoré ukladá povinnosť nie
je potrebné vyhodnocovať.
Uznesenie č. 96 zo dňa 26. 9. 2019
Obecné zastupiteľstvo v Haliči berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
2) VZN č. 2/2019 o miestnych daniach
Starosta skonštatoval, že VZN o miestnych daniach nebolo prijímané už viac rokov,
nakoľko sa dane nemenili. Návrh na zvýšenie sa netýka celoplošne všetkých daní, oproti roku
2018 sa mení len § 5 ods. 2 na lokalite Horné pole, kde sa zvyšuje sadzba dane z pôvodných
0,52 % zo základu dane na 1,04 % zo základu dane. V lokalite Horné pole sa plánuje výstavba
a obec bude mať zvýšené výdavky na investičnú činnosť. Predseda ekonomickej komisie
doplnil, že ďalej sa mení daň za užívanie verejného priestranstva a to § 24 bod 5/ daň za
umiestnenie prenosnej garáže na obecnom pozemku sa mení z pôvodných 0,80 € za 1m2/rok na
1,20 € za m2/rok a za rezerváciu parkovacieho miesta. Všetky ostatné sadzby dane ostávajú
nezmenené. Ekonomická komisia doporučuje poslancom VZN prijať s tým, aby sa rozšírilo aj
o lokalitu Čepanová, nakoľko aj tam sa plánuje výstavba. Starosta doplnil, že pôvodné VZN č.
9/2014 bolo rozdelené na 2 samostatné VZN a to VZN č. 2/2019 a VZN č. 3/2019. Ing.
Molnárová sa dotazovala, či sa menila výška dane z ubytovania osôb, bolo by vhodné daň
zvýšiť, s tým, že obec by sa zaviazala, že získané financie investuje do cestovného ruchu. Ing.
Lukáč uviedol, že daň sa nemení, výška ostáva 0,70 € za každú osobu a noc, menil sa len text,
boli doplnené viaceré ubytovacie zariadenia, ktoré sú povinné daň platiť, boli tam doplnené aj
rodinné domy, v ktorých sa ubytovanie poskytuje.
Ing. Fabianová upozornila, že zadefinovanie lokality nie je v súlade s § 17a zákona č. 582/2004
Z. z., je potrebné vymenovať súvisiace parcely. Poslanec Rehanek uviedol, že uvedená lokalita
je zadefinovaná v rámci územného plánu, na čo Ing. Fabiánová uviedla, že v zákone nie je
odkaz na územný plán, ale je možnosť zadefinovania ulicou, alebo konkrétnymi parcelami.
Uznesenie č. 97/2019 zo dňa 26. 9. 2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN Obce Halič č. 2/2019 o miestnych daniach, ktorým sa
ruší VZN č. 9/2014, s účinnosťou od 1. 1. 2020 v tom znení ako bolo navrhnuté, s tým, že § 5
ods. 2 sa rozširuje o lokalitu Čepanová a konkrétne parcely, ktoré patria do lokality Horné pole
a Čepanová, budú tvoriť prílohu č. 1 VZN č. 2/2019.
Hlasovanie: 9 poslancov za
Uznesenie bolo schválené.
3) VZN č. 3/2019 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady
Starosta informoval, že sadzby sa nezvyšujú ostávajú tie isté, bližšie o zmenách
informoval predseda ekonomickej komisie. K zmene oproti roku 2018 dochádza len v § 2 ods.
5 s tým, že starobným dôchodcom, samostatne žijúcim, bude poplatok znížený o 20 %.
Poplatok za drobné stavebné odpady oproti roku 2018 ostáva nezmenený. Ing. Fabianová sa
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dotazovala, akým spôsobom bude obec preverovať, že sa jedná o starobného dôchodcu.
Poslanec Rehanek navrhol zahrnúť aj invalidných dôchodcov. Ing. Lukáč navrhol priznať
úľavu starobným dôchodcom a dôchodcom nad 62 rokov, invalidných dôchodcov dáva na
zváženie. Poslanec Rehanek navrhol priznať úľavu každému dôchodcovi nad 65 rokov
a neskúmať, či tam má niekto trvalý pobyt.
Uznesenie č. 98/2019 zo dňa 26. 9. 2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN Obce Halič č. 3/2019 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorým sa ruší VZN č. 9/2014, s účinnosťou od
1. 1. 2020, s tým, že do § 2 ods. 5 sa upravuje: „Poplatníkom – dôchodcom, samostatne žijúcim,
po dovŕšení 62 rokov veku, bude vypočítaný poplatok znížený o 20 %“.
Hlasovanie: 9 poslancov za
Uznesenie bolo schválené.
4) Vnútorný predpis, ktorým sa určujú podrobnosti podávania, preverovania
a evidovania oznámení podávaných v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z.
Starosta oboznámil prítomných s uvedeným vnútorným predpisom, ktorý bol poslancom
zaslaný na oboznámenie aj e-mailom. Vysvetlil, že ide o ochranu nahlasovateľa
protispoločenskej činnosti, predpis upravuje postup zamestnancov obce v prípade nahlásenia
protispoločenskej činnosti na obec. Zodpovednou osobou je Ing. Fabianová. Ing. Fabianová
uviedla, že jednou z podmienok v prípade telefonického nahlásenia je nahrávanie telefonického
hovoru a jeho archivácia po dobu 3 rokov, čo ona technicky nevie zabezpečiť. Ďalej upozornila,
že v prípade prijatia oznámenia inou osobou, je povinnosťou bezodkladne postúpiť oznámenie
zodpovednej osobe. Starosta uviedol, že ods. 5 bude z Čl. 3 vypustený. Vnútorný predpis sa
vzťahuje aj na ZŠ a Denné centrum.
Uznesenie č. 99/2019 zo dňa 26. 9. 2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Vnútorný predpis, ktorým sa určujú podrobnosti podávania,
preverovania a evidovania oznámení podávaných v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z.
s doplnenými pripomienkami.
Hlasovanie: 9 poslancov za
Uznesenie bolo schválené.
5) Architektonická štúdia rekonštrukcie budovy bývalej materskej školy
Starosta predstavil návrh architektonickej štúdie na rekonštrukciu bývalej MŠ. Zámer
bude financovaný v rámci programu cezhraničnej spolupráce INTERREG SK-HU s mestom
Sálgótarján. Starosta informoval, že bolo vyhlásené verejné obstarávanie na dodávateľa
projektovej dokumentácie, víťazom je firma PROART Levice. Bola vyhlásená výzva cez
program INTERREG, termín predkladania žiadostí je do 16. 12. 2019. Dovtedy musíme mať
vypracovanú projektovú dokumentáciu. Maximálny možný príspevok je 1,5 mil. € na obidva
partnerské projekty spolu. Dnes sa v rámci zasadnutia Obecnej rady uskutočnilo stretnutie
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s projektantom, ktorý doručil vypracovanú architektonickú štúdiu - návrh. Prvotný zámer je
zachovať pôvodný historický vzhľad budovy z prednej aj zadnej časti, s pôvodnými prvkami
fasády a prístavba by bola v modernom presklennom štýle. Odhadované náklady na
rekonštrukciu starej budovy sú 400.000,- € a výstavba novej 200.000,-€, povinné
spolufinancovanie je 5 %. Ing. Molnárová navrhla vyriešiť zastrešenie terasy. Budúci týždeň
sa starosta a zástupca starostu zúčastnia stretnutia s predstaviteľmi mesta Salgótarján, kde sa
dohodnú ďalšie kroky a termíny.
Uznesenie č. 100/2019 zo dňa 26. 9. 2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predloženú architektonickú štúdiu na rekonštrukciu
a prístavbu obecnej budovy bývalej materskej školy na Haličské múzeum, so zameraním na
Csontváryho. V zmysle architektonickej štúdie bude vypracovaná projektová dokumentácia pre
stavebné povolenie a realizáciu.
Hlasovanie: 9 poslancov za
Uznesenie bolo schválené.
6) Prerokovanie účasti obce na zriadení II. zdravotného obvodu
Starosta obce informoval poslancov o záujme MUDr. Galádovej otvoriť druhú
ambulanciu. Zo začiatku by ordinovala len 2-2,5 dňa do týždňa. Zákon hovorí o 40 hod.
ambulantnej činnosti do týždňa, čím uvedenú podmienku nespĺňa. Starosta jednal s VÚC, môžu
udeliť výnimku. MUDr. Galádová požiadala obec o pomoc s prevádzkovými nákladmi príp.
s úpravou ambulancie, nakoľko ako nový lekár bude začínať s 0 stavom pacientov. Starosta
skonštatoval, že zo strany obce sú možnosti a pomoc prisľúbil aj VÚC. Ekonomická komisia
doporučuje podporiť otvorenie 2 ambulancie aj za cenu finančnej dotácie obce. Starosta ďalej
informoval, že zajtra má naplánované stretnutie s druhým potencionálnym záujemcom.

Uznesenie č. 101/2019 zo dňa 26. 9. 2019
Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce, aby pokračoval v rokovaniach s potencionálnymi
záujemcami o prevádzkovanie II. obvodu na zdravotnom stredisku a o ďalšom postupe
informoval poslancov obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie: 9 poslancov za
Uznesenie bolo schválené.

Riaditeľ ZŠ a MŠ v Haliči informoval o činnosti školy. Uviedol, že k 15. 9. 2019
navštevuje ZŠ 239 žiakov, čo je nárast oproti predchádzajúcemu školskému roku o 18 žiakov,
z toho 30 žiakov je integrovaných a v tomto roku pribudli aj 2 deti s diagnózou autizmus.
52 detí navštevuje MŠ. Školský klub detí navštevuje 63 detí, bola vytvorená III. pomocná
družina. V súvislosti s „obedmi zadarmo“ škola zaznamenala nárast stravníkov o 100, jedáleň
je kapacitne postačujúca. V súčasnej dobe sa implementuje čipový systém, ktorý poskytne
vedúcej jedálne reálne informácie o stravníkoch, zatiaľ je v skúške. Tento rok oslávi škola 40.
výročie vzniku, slávnostná akadémia sa plánuje na marec 2020. Ministerstvo školstva schválilo
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názov školy ZŠ Hany Ponickej Halič. Názov sa môže používať až po prevzatí certifikátu,
plánujeme v rámci slávnostnej akadémie v marci 2020. V spolupráci so starostami obcí Halič a
Tomášovce bola podaná žiadosť na SAD o zmenu spojov z Tomášoviec do Haliče v ranných
hodinách, žiadosti bolo zo strany SAD vyhovené. Ďalej informoval, že 12. 9. 2019 sa
uskutočnilo plenárne rodičovské združenie, kde prebehla aj voľba zástupcov rodičov. V októbri
končí funkčné obdobie Rade školy. Škola vydala 239 vzdelávacích poukazov na krúžkovú
činnosť, z toho bolo 213 vrátených. Jeden vzdelávací poukaz má hodnotu 32,- €. 15. 11. 2019
sa uskutoční deň otvorených dverí pre rodičov predškolákov. Ďalej informoval, že po odchode
p. Švihlovej na MD bola za zástupkyňu zvolená p. Kováčová, prebehlo výberové konanie na 1.
miesto učiteľky a p. Rusnák ostáva ako asistent v rámci projektu. Od septembra bola prijatá
jedna kuchárka a od októbra dve pomocné sily – kuchárky, všetko v rámci projektov. Poslanec
Hikker sa dotazoval, kedy sa uskutoční Štoplík. Riaditeľ uviedol, že Štoplík sa prekladá na
marec v rámci slávnostnej akadémie. Poslanec Paľaga informoval, že od pondelka bude
stolnotenisový krúžok a v decembri sa plánuje 14. ročník stolnotenisového turnaja.
Ing. Molnárová sa dotazovala, kedy sa dokončí antuka na ihrisku a že by bolo vhodné tam
vytrhať trávu. Riaditeľ skonštatoval, že momentálne sa rieši areál pred škôlkou.
9) Informácie z činnosti komisií
a) stavebná komisia zasadala dňa 17. 9. 2019 a prejednávala nasledovné vlastné podnety a
žiadosti od občanov:
1) Na zasadnutie obecného zastupiteľstva bol prizvaný aj p. Š. Molnár, ktorý uviedol, že
pozemok parc. č. C-KN č. 522/26 kúpil od p. Hajtola za sumu 6.000,- €, so zámerom
vybudovania parkoviska pre 2 autá – 1 nákladné auto a 1 báger. Na pozemku neplánuje
vybudovanie skládky, ani stavať a neplánuje ani odkúpenie ďalšieho pozemku. Má v pláne
postaviť len niečo malé, drevené, čo sa bude dať rozobrať, nakoľko objekt bude potrebné
strážiť. Poslankyňa Molnárová sa dotazovala, či ide kúpiť ďalší pozemok od pána Hajtola, na
čo prehlásil, že nie. Stavebná komisia neodporúča obecnému zastupiteľstvu schváliť
umiestnenie parkoviska.

Uznesenie č. 102/2019 zo dňa 26. 9. 2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vydanie záväzného stanoviska obce pre žiadateľa Štefana
Molnára a manželku Ingrid Molnárovú k dočasnému vyňatiu parcely C-KN č. 522/26
z pôdneho fondu na dobu 10 rokov, z dôvodu dodatočného povolenia zrealizovaných
stavebných prác pri budovaní parkoviska.
Hlasovanie: 9 poslancov za
Uznesenie bolo schválené.
Poslanec Zdechovanom odišiel zo zasadnutia OZ o 18.50 h.
2) Žiadosť Petra Fajčíka a Lenky Fajčíkovej o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce na parc.
č. 516/1 o výmere 438 m2, vedeného na LV č. 650, k. ú. Halič. Komisia odporúča predaj
pozemku a rozhodnutie o kúpnej cene bolo posunuté ekonomickej komisii.
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Uznesenie č. 103/2019 zo dňa 26. 9. 2019
Obecné zastupiteľstvo v Haliči schvaľuje
a/ podľa § 9a ods. 8 písm. b/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov predaj, geometrickým plánom č. 11932856-46/2019 zo dňa 20.8.2019. úradne
overeným Okresným úradom Lučenec, katastrálnym odborom č. G1 - 396/2019 zo dňa
27.8.2019, novovytvorených pozemkov :
- parc. C-KN č. 516/76 o výmere 31 m2 zastavané plochy a nádvoria,
- parc. C-KN č. 516/77 o výmere 162 m2 zastavané plochy a nádvoria,
- parc. C-KN č. 516/79 o výmere 245 m2 zastavané plochy a nádvoria,
ktoré pozemky boli odčlenené od parc. C-KN č. 516/1 o výmere 8866 m2 – TTP, ktorý
pozemok je vlastníctvom obce Halič a novovytvorený pozemok parc. C-KN č. 516/76 je
zastavaný stavbou garáže bez súpisného čísla, ktorú kupujúci nadobudol v dražbe a pozemky
parc. C-KN č. 516/77 a 516/79 tvoria priľahlú plochu k pozemkom parc. C-KN č. 422/10,
422/12, 422/16 zastavanými stavbami vo vlastníctve kupujúceho a pozemky, ktoré sú
predmetom predaja svojim využitím tvoria nedeliteľný celok so stavbami a pozemkami vo
vlastníctve kupujúceho a pre obec sú nevyužiteľné.
b/ predaj pozemku pre kupujúcich :
Peter Fajčík a Lenka Fajčíková, bytom 23. januára 554/37, 985 11 Halič
Hlasovanie: 8 poslancov za, neprítomný Zdechovan
Uznesenie bolo schválené.
Predseda ekonomickej komisie informoval, že komisia prejednala žiadosť p. Petra
Fajčíka o možnosti uhradiť cenu za kúpu obecného pozemku pri jeho rodinnom dome formou
splátok, po dobu 2 rokov. Komisia doporučuje poslancom obecného zastupiteľstva odsúhlasiť
výšku ceny za kupovaný pozemok formou navrhnutých splátok za podmienky, že kúpna zmluva
sa dá na zavkladovanie na KÚ Lučenec len po vyplatení poslednej splátky.
Uznesenie č. 104/2019 zo dňa 26. 9. 2019
Obecné zastupiteľstvo určuje kúpnu cenu za predávané nehnuteľnosti vo výške 18 eur za 1 m2,
čo je za odpredávanú výmeru 438 m2 suma 7.884,- eur, /slovom
Sedemtisícosemstoosemdesiatštyri eur/. Kúpna cena bude vyplatená v štyroch rovnakých
splátkach do 31. 12. 2021. Účinky kúpnej zmluvy nastanú až po zaplatení plnej kúpnej ceny.
Hlasovanie: 8 poslancov za, neprítomný Zdechovan
Uznesenie bolo schválené.
3) Žiadosť Márie Koskovej a Juraja Kosku o odkúpenie pozemku parc. č. 516/68 o výmere
150 m2, vedeného na LV č. 650. Komisia odporúča predaj pozemku po predložení
geometrického plánu a zároveň odporúča vyzvať rodinu Rapčanovú a p. Hámorníka
k odkúpeniu danej parcely, nakoľko ju tiež užívajú. Komisia žiadosť posunula na jednanie pri
zasadaní najbližšieho OZ.
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4) Sťažnosť p. Bohuša Berkyho na p. Nováka z dôvodu zatekania dažďovej vody na múr zadnej
steny domu. Komisia odporúča vyzvať p. Nováka na vyriešenie odtoku dažďových vôd.
Poslanec Zdechovan sa vrátil o 19.10 h.
5)Žiadosť Mgr. Miriam Portelekyovej o zabezpečenie nápravy v odvádzaní dažďových vôd
z pozemku p. Antala. Komisia uvedenú žiadosť posunula na jednanie pri zasadaní najbližšej
komisie.
6) Žiadosť Ing. E. Dorazilovej a Mgr. E. Vasiľkovej o nápravu hrobu Zlaty Novákovej rod.
Botkovej. Komisia odporúča zvážiť vypílenie stromu, ale opravu hrobu zabezpečiť na vlastné
náklady.
Uznesenie č. 105/2019 zo dňa 26. 9. 2019
Obecné zastupiteľstvo v Haliči
A/ Žiada starostu obce zabezpečiť vypílenie stromu v cintoríne pri hrobe Zlaty Novákovej
r. Botkovej
B/ Neschvaľuje realizáciu opravy hrobu z prostriedkov obce.
Hlasovanie: 8 poslancov za, zdržal sa 1 (Rehanek)
Uznesenie bolo schválené.
7) Žiadosť Miroslava Cvancingera o riešenie zmeny využitia územia pred bytovkou. Komisia
odporúča informovať obyvateľov, že obec plochu plánuje využiť na výstavbu garáží.
Uznesenie č. 106/2019 zo dňa 26. 9. 2019
Obecné zastupiteľstvo ukladá starostovi obce pripraviť prieskum verejnej mienky o využití
územia medzi lokalitou bytových domov a rodinných domov s alternatívami: parkovanie
vozidiel, garáže, detské ihrisko, komunitná záhrada a ovocný sad.
Hlasovanie: 9 poslancov za
Uznesenie bolo schválené.
Stavebná komisia žiada starostu obce, aby vyzval Alfréda Katiho na odstránenie vraku
auta zaparkovaného za garážami a to v lehote 30 dní.
Uznesenie č. 107/2019 zo dňa 26. 9. 2019
Obecné zastupiteľstvo ukladá starostovi obce vyzvať Alfréda Katiho na odstránenie vraku auta
zaparkovaného za garážami a to v lehote 30 dní.
Hlasovanie: 9 poslancov za
Uznesenie bolo schválené.
Starosta obce informoval poslancov o zámere vyhlásiť stavebnú uzáveru na lokalite
Horné pole a Čepanová, z dôvodu plánovanej investičnej výstavby v daných lokalitách.
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Uznesenie č. 108/2019 zo dňa 26. 9. 2019
Obecné zastupiteľstvo ukladá starosti obce započať kroky pre vyhlásenie stavebnej uzávery na
lokalite Horné pole a Čepanová.
Hlasovanie: 9 poslancov za
Uznesenie bolo schválené.
Poslanci Póni a Ing. Molnárová odišli zo zasadnutia OZ o 19.30 h.
b) komisia na ochranu verejného záujmu zasadala 5. 8. 2019 a riešila žiadosť Jozefa a Jany
Banášovej o preskúmanie postupu Okresnej prokuratúry Lučenec JUDr. P. Porubského vo veci
Jozefa Banáša v konaní o obmedzení spôsobilosti na právne úkony a podnet na správanie A.
Udvardyho voči jeho osobe. Po preskúmaní žiadosti komisia skonštatovala, že z uvedeného
dokumentu nedokáže posúdiť vhodné, alebo nevhodné správanie A. Udvardyho voči osobe J.
Banáša a nemá kompetenciu ani právomoc zasahovať do činnosti Okresnej a Krajskej
prokuratúry.

c) sociálna komisia zasadala dňa 24. 9. 2019 a prejednávala žiadosť Vlasty Váradiovej
o poskytnutie jednorázovej dávky v hmotnej núdzi. Sociálna komisia odporúča priznať rodine
Váradiovej jednorázovú dávku v hmotnej núdzi vo výške 100,- € na nevyhnutné ošatenie
a obuv.
Uznesenie č. 109 /2019 zo dňa 26. 9. 2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie jednorazového finančného príspevku na
nevyhnutné ošatenie a obuv na účel podľa § 2 ods. 4 VZN obce Halič č. 1/2013 o poskytovaní
jednorazovej dávky v hmotnej núdzi vo výške 100,- € pre rodinu Váradiovú.
Hlasovanie: 7 poslancov za, neprítomní: Póni, Molnárová
Uznesenie bolo schválené.
Starosta obce informoval, že dňa 13. 10. 2019 sa v kine Apollo Lučenec uskutoční
Benefičný koncert pre Marka Gála. Partnerom je Mesto Lučenec a Obec Halič. Haličania budú
mať zabezpečenú bezplatnú prepravu autobusom na koncert do kina Apollo. Obec Halič
preplatí spevákovi skupiny Komajota cestovné náklady vo výške 100,- €. Poslanci navrhli
schváliť rodine Gálovej jednorázový finančný príspevok vo výške 210,- €.

Uznesenie č. 110/2019 zo dňa 26. 9. 2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančný príspevok v zmysle § 6 ods. 4, na účel podľa § 2 ods.
4 VZN obce Halič č. 1/2013 o poskytovaní jenodnorazovej dávky v hmotnej núdzi vo výške
210,- € pre rodinu Gálovú (Marko Gál).
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Hlasovanie: 7 poslancov za, neprítomní : Póni, Molnárová
Uznesenie bolo schválené.
d) ekonomická komisia zasadala dňa 19. 9. 2019 a prejednávala návrhy VZN č. 2/2019 a č.
3/2019, ktoré boli prejednané v predchádzajúcich bodoch. Okrem toho sa zaoberala žiadosťou
Klubu dôchodcov o zabezpečenie nákupu chladničky. Nakoľko na tento účel má Klub
dôchodcov vyčlenené finančné prostriedky v rozpočte obce na rok 2019 chladnička sa môže
zakúpiť bez zmeny rozpočtu obce.
EK prejednala informáciu starostu obce o požiadavke poslanca Ing. J. Hikkera vyplatiť mu
čiastku 1.000,- € za spoluprácu, resp. čiastočné autorstvo na vydanej knihe o Haliči. Infg.
Hikker doplnil, že odmenu žiada vyplatiť vo výške 1.000,- € v čistom. Komisia a starosta obce
doporučujú poslancom obce neodsúhlasiť výšku odmeny v požadovanej výške a v tomto
období. S uvedenou požiadavkou sa bude potrebné zaoberať v čase, keď bude predpoklad aspoň
čiastočného vrátenia nákladov na vydanie knihy.
e) kultúrna komisia zasadala dňa 9. 9. 2019, predseda zhodnotil Haličské slávnosti vysoko
pozitívne, až na malé nedostatky. Ďalej informoval, že dňa 6. 10. 2019 o 14.00 h sa uskutoční
stretnutie s jubilantami, rozoslalo sa 64 pozvánok, bude zabezpečený program, pohostenie
a darčeky.
f) športová komisia zasadala dňa 18. 9. 2019. Predseda informoval, že ŠK bolo predložených
5 žiadostí o poskytnutie dotácie od OÚ Halič na rok 2020 pre jednotlivé športové organizácie.
Komisia športu doporučuje obecnému zastupiteľstvu, aby takto navrhnuté žiadosti
o poskytnutie dotácie od OÚ Halič na rok 2020 pre jednotlivé športové organizácie boli
zahrnuté do rozpočtu a následne schválené.
g) komisia verejného poriadku zasadala dňa 18. 9. 2019 a prejednávala žiadosť p. T. Róžu
vo veci občianskeho spolužitia na p. J. Berkyho. P. Berkymu bude udelená poriadková pokuta.
Uznesenie č. 111/2019 zo dňa 26. 9. 2019
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie zo stavebnej komisie, komisie na ochranu
verejného záujmu, sociálnej komisie, ekonomickej komisie, kultúrnej komisie, športovej
komisie a komisie verejného poriadku.
7) Informácie starostu o realizovaných a plánovaných aktivitách
Starosta obce informoval o podaní žiadosti na Slovenský futbalový zväz, bola podaná
elektronická žiadosť na tribúnu a striedačky. Predpokladané výdavky sú 30.000,- €, žiadali
sme 20.000,-€, spolufinancovanie je 10.000,-€. Žiadosť bola prijatá, zaevidovaná,
akceptovaná, čakáme na finančné vyjadrenie.
Starosta obce informoval poslancov o zrušení a zatvorení predajne Kačka. Predseda
predstavenstva Družstva budúcnosť p. Ambróž na Klube starostov informoval, že prebiehajú
jednania s COOP JEDNOTOU Krupina, ktorá prisľúbila, že prevezme predajňu v našej obci.
Budova je vo vlastníctve Družstva budúcnosť, v súčasnosti plynie predajni Kačka trojmesačná
výpovedná lehota z nájmu.
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Starosta ďalej informoval, že v rámci výjazdového rokovania vlády nám bolo
pridelených 20.000,- € na zvýšenie energetickej účinnosti telocvične. Kúrenie je v havarijnom
stave, bola podaná žiadosť aj na OÚ, zároveň bola podaná žiadosť na OÚ aj na výmenu okien
a fasádu. Je tu predpoklad schválenia určitých finančných prostriedkov.
Bola podaná žiadosť o regionálny príspevok na zberný dvor, ktorá bola vrátená a boli
sme nútení znížiť žiadanú sumu a aj záväzok prijatia pracovníkov z 5 na 2.
Starosta ďalej informoval, že je plánovaná delimitácia správy k pozemkom SPF – jedná
sa o pozemky, ktoré neprešli delimitáciou do správy obce. V našej obci sa jedná napr. o dom
smútku, miestnu komunikáciu na ulici Družstevnej pri telocvični, miestnu komunikácia na
ulici Staničnej, Partizánskej.
Boli vydané stavebné povolenia na obojstranný chodník na ulici Mierovej a rekonštrukciu
a nadstavbu Požiarnej zbrojnice. Starosta zablahoželal Mgr. Fajčíkovi za 5. miesto v súťaži
DHZ vo Veľkom Krtíši a ďalej informoval, že bola podaná žiadosť o techniku požiarneho
vozidla IVECO, boli sme zaradení do výberu. Taktiež bude zaslaná žiadosť o zaradenie do
celoplošného rozmiestnenia síl kategórie B.
Na Enviromentálny fond bola podaná žiadosť o NFP na zateplenie a zastrešenie
kultúrneho domu. Bolo vyhlásené verejné obstarávanie na dodávateľa prác. VO robil externý
dodávateľ a to firma VEROSS B. Bystrica, víťazom VO je firma SOMA. Podpísaná zmluva
+ rozpočet prác bol zaslaný na EF. Bola nám schválená dotácia vo výške 50.000,-€,
podmienkou je, že financie musia byť preinvestované do 29. 11. 2019.
Starosta informoval poslancov, že Obec
činnosť aj pre okolité obce a to na základe
činnosti pre určenie odkázanosti na sociálnu
obcou. Sociálnu posudkovú činnosť bude
Vinarčíková.

Halič bude vykonávať sociálnu posudkovú
Zmluvy o vykonávaní sociálnej posudkovej
službu, ktorá bude uzatvorená s konkrétnou
vykonávať pracovníčka obce Mgr. Jana

Uznesenie č. 112/2019 zo dňa 26. 9. 2019
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s uzatvorením Zmluvy o vykonávaní sociálnej posudkovej
činnosti pre určenie odkázanosti na sociálnu službu s Obcou Mašková.
Hlasovanie: 7 poslancov za, neprítomní: Póni, Molnárová
Uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 113/2019 zo dňa 26. 9. 2019
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s uzatvorením Zmluvy o vykonávaní sociálnej posudkovej
činnosti pre určenie odkázanosti na sociálnu službu s Obcou Ľuboreč.
Hlasovanie: 7 poslancov za, neprítomní: Póni, Molnárová
Uznesenie bolo schválené.
Starosta informoval, že bola vyhlásená súťaž Csontváryho slnečná cesta detskými očami
pre deti základných a základných umeleckých škôl. 16. 10. 2019 sa uskutoční v Lučenci
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konferencia a 17. 10. 2019 vernisáž výstavy detských prác u nás na obecnom úrade.
Financované je to z Fondu na podporu kultúry.
Ďalej informoval, že sa začalo s rekonštrukciou železničného domčeka. Práce sa
predražia, nakoľko sa postupuje tradičnými metódami. Vo vnútri sa plánuje expozícia zrušenej
trate.
8) Interpelácie poslancov.
Neboli žiadne.

10) Podnety od občanov.
Neboli žiadne.

Keďže program rokovania OZ bol vyčerpaný, starosta poďakoval všetkým poslancom
za účasť na rokovaní OZ a ukončil 9. riadne zasadnutie OZ.

V Haliči, 26. 9. 2019.

Zapísala: Mgr. Jana Vinarčíková
Overili : Ľ. Póni:
Mgr. K. Fajčík :

Mgr. Alexander Udvardy
starosta obce
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