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Zápisnica
zo 7. riadneho zasadnutia OZ v Haliči konaného dňa 18.11.2021
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 9 poslancov OZ a OZ je uznášaniaschopné. Za zapisovateľku
zo zasadnutia OZ určil Ing. Martinu Tomanovú, pracovníčku obce. Starosta uviedol, že
zasadnutie OZ bolo zvolané na základe zákona NR SR č. 369/1999 Zb. v znení neskorších
predpisov písomnou pozvánkou. Poslanci program zasadnutia OZ jednohlasne schválili.
Rokovanie sa ďalej riadilo nasledovným programom:
Kontrola plnenia uznesení.
Úprava rozpočtu obce Halič na rok 2021.
Návrh VZN č. 4/2021 o určení školského obvodu ZŠ s MŠ Hany Ponickej.
Prerokovanie návrhu Programu rozvoja obce Halič na roky 2021 – 2027, zapracovanie
pripomienok a návrhov opatrení pre splnenie strategických cieľov PRO.
5. Zámena časti pozemkov vo vlastníctve obce v časti zóny Halič-Horné pole ako dôvod
hodný osobitého zreteľa za účelom zabezpečenia vlastníctva k pozemkom pre
výstavbu potrebnej infraštruktúry
6. Ponuka ŽSR na priamy predaj budovy železničnej stanice
7. Predloženie žiadostí o NFP na Min. investícií a regionálneho rozvoja – informácia
o Na projekt „Obojstranný chodník na ul. Mieru II. Etapa
o Na projekt „Úprava existujúceho priechodu pre chodcov, existujúcej
autobusovej zastávky a vybudovanie novej autobusovej zastávky, Halič, časť
Dolná Telka“ a „ Autobusové zastávky – prístrešky“
8. Predloženie žiadosti o NFP na Ministerstvo kultúry – „Zvuková, svetelná a projekčná
technika pre veľkú sálu kultúrneho domu v Haliči“.
9. Informácie starostu o realizovaných a plánovaných aktivitách.
10. Interpelácia poslancov.
11. Informácie z komisií OZ.
12. Podnety občanov.
13. Rôzne.
1.
2.
3.
4.

Uznesenie č. 333/2021 zo dňa 18.11.2021
Obecné zastupiteľstvo v Haliči:
A) berie na vedomie – starosta určil za zapisovateľku zo zasadnutia OZ Ing. Martinu
Tomanovú – pracovníčku obce,
B) schvaľuje program rokovania Obecného zastupiteľstva v Haliči
Hlasovanie poslancov: 8 poslancov za
1 sa zdržal – Ing. Hikker
Uznesenie bolo schválené.
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Určenie overovateľov zápisnice:
Starosta za overovateľa zápisnice určil poslanca Ing. Lukáča. Do návrhovej komisie navrhol
poslanca Fajčíka.
Uznesenie č. 334/2021 zo dňa 18.11.2021
Obecné zastupiteľstvo v Haliči berie na vedomie - starosta za overovateľa zápisnice určil
poslanca Ing. Lukáča. Do návrhovej komisie určil poslanca Fajčíka.
Poslanec Ing. Hikker navrhol doplniť do programu OZ ďalší bod Prerokovanie návrhu
projektu rekonštrukcie hlavnej budovy TJ Slovan Halič, ako aj novej návrh tribúny pre 250 až
300 ľudí v zmysle projektu ako bod programu č. 9.
Uznesenie č. 335/2021 zo dňa 18.11.2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh doplnenia bodu programu Prerokovanie návrhu
projektu rekonštrukcie hlavnej budovy TJ Slovan Halič, ako aj návrh novej tribúny pre 250 až
300 ľudí v zmysle projektu ako bod č. 9.
Hlasovanie poslancov: 9 poslancov za z 9 prítomných
Uznesenie bolo schválené.
Starosta navrhol vypustiť z programu bod č. 2 Úpravu rozpočtu obce Halič na rok 2021.
Nakoľko na ekonomickej komisií nebola úprava rozpočtu dostatočne prerokovaná, presunie
sa na decembrové zasadnutie OZ.
Uznesenie č. 336/2021 zo dňa 18.11.2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vypustenie bodu č. 2 Úprava rozpočtu obce Halič na rok
2021 z programu zasadnutia OZ.
Hlasovanie poslancov: 9 poslancov za z 9 prítomných
Uznesenie bolo schválené.
1. Kontrola plnenia uznesení.
Uznesením 327/2021 zo dňa 29.09.2021 poslanci požiadali starostu, aby do
najbližšieho zasadnutia OZ pripravil prevádzkový poriadok pohrebiska s jasnými pravidlami.
Starosta požiadal poslancov o presunutie povinnosti na najbližšie zastupiteľstvo s tým, že sa
rovno zverejní na úradnej tabuli, aby bolo možné tento poriadok rovno schváliť ako VZN
a aby mohlo byť účinné od 1.1.2022.
Ďalšou úlohou bolo vypracovanie harmonogramu vývozu BRO. Starosta navrhol, aby
sa vývoz riešil 1 deň v týždni vo štvrtok a v jarných a jesenných mesiacoch by bol vývoz
bezplatný.
Ing. Lukáč navrhol ako vývozný deň BRO utorok, keďže ľudia cez víkend pracujú na
záhradách. Poslanci s návrhom súhlasili.
Vývoz BRO bude aj súčasťou stolového kalendára. Podarilo sa dosiahnuť výrazné
zníženie ceny kalendára z 1700€ na 1022€.
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Uznesenie č. 337/2021 zo dňa 18.11.2021
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
2. Úprava rozpočtu obce Halič na rok 2021.
Bod 2 je presunutý na decembrové zasadnutie OZ.
3. Návrh VZN č. 4/2021 o určení školského obvodu ZŠ s MŠ Hany Ponickej
V pôvodnom VZN o určení školského obvodu z roku 2004 je zahrnutá len Obec Halič.
Riaditeľ ZŠ s MŠ upozornil, že pokiaľ vo VZN nebudú zahrnuté ostatné obce, resp. Mesto
Lučenec, ktorých deti navštevujú ZŠ s MŠ Hany Ponickej, nemuseli by im byť refundované
náklady na dopravu. Jedná sa o formálnu úpravu VZN, bude potrebné doložiť dohodu medzi
obcami a starostami.
Uznesenie č. 338/2021 zo dňa 18.11.2021
a) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN o určení školského obvodu ZŠ s MŠ Halič.
Hlasovanie poslancov: 9 poslancov za z 9 prítomných
Uznesenie bolo schválené.
b) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uzavretie dohôd o zriadení spoločného školského obvodu
s obcami uvedenými v čl. 3 VZN obce Halič č. 4/2021.
Hlasovanie poslancov: 9 poslancov za z 9 prítomných
Uznesenie bolo schválené.
4. Prerokovanie návrhu Programu rozvoja obce Halič na roky 2021 – 2027,
zapracovanie pripomienok a návrhov opatrení pre splnenie strategických cieľov PRO.
Starosta vyzval poslancov, aby návrhy a pripomienky doplnili čo najskôr, keďže
program rozvoja je potrebné predložiť k budúcoročným výzvam. Aktualizácia programu bude
potrebná už budúci rok, vzhľadom na to, že ešte nie sú dostupné výsledky sčítania
obyvateľov. Do investičných zámerov bude potrebné zapracovať východiskové údaje zo
sčítania obyvateľov.
Poslanec Rehanek sa dotazoval, či ostávajú pôvodné ciele zo starého PRO.
Starosta odpovedal, že ciele, ktoré neboli splnené zostávajú ďalej a prechádzajú do ďalšieho
obdobia.
Uznesenie č. 339/2021 zo dňa 18.11.2021
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrh Programu rozvoja obce Halič na roky 2021 –
2027.
5. Zámena časti pozemkov vo vlastníctve obce v časti zóny Halič-Horné pole ako dôvod
hodný osobitého zreteľa za účelom zabezpečenia vlastníctva k pozemkom pre výstavbu
potrebnej infraštruktúry
Zámer, ktorý bol odsúhlasený na minulom zastupiteľstve, bol zverejnený. Neboli
doručené žiadne pripomienky.
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Uznesenie č. 340/2021 zo dňa 18.11.2021
Obecné zastupiteľstvo v Haliči schvaľuje pre účely získania pozemkov potrebných pre
budovanie prislúchajúcej infraštruktúry pre individuálnu bytovú výstavbu v lokalite HaličHorné pole zámenu pozemkov vytvorených geometrickým plánom na rozdelenie
nehnuteľností a určenie vlastníckych práv k predmetným nehnuteľnostiam číslo
geometrického plánu 44918119-04/2020 úradne overeným dňa 10.6.2020 pod č. G1260/2020, a to pozemky registra C, zapísané na LV č. 650 pre obec Halič, okres Lučenec, kat.
úz. Halič, parc. č.
 861/3 – zast. plocha – výmera 437 m2
 861/4 – zast. plocha – výmera 306 m2
 861/5 – zast. plocha – výmera 275 m2
 861/7 – zast. plocha – výmera 374 m2
 861/8 – zast. plocha – výmera 30 m2
 861/9 – zast. plocha – výmera 232 m2
 500/186 – orná pôda – výmera 157 m2
 500/192 – orná pôda – výmera 339 m2
v celkovej výmere 2150 m2,
ktoré budú vymenené za pozemky registra C, ktoré vznikli odčlenením od parcely č. E-KN
514 vyššie spomenutým geometrickým plánom, pre obec Halič, okres Lučenec, kat. úz.
Halič, vlastníctvo evidované na LV č. 1314, parc. č.
 500/194 – orná pôda – výmera 58 m2
 500/196 – orná pôda – výmera 1181 m2
 500/204 – orná pôda – výmera 137 m2
 500/208 – orná pôda – výmera 222 m2
 500/209 – orná pôda – výmera 73 m2
 500/210 – orná pôda – výmera 935 m2
v celkovej výmere 2606 m2 podielovom vlastníctve Kováčová Ida, r. Dávidová, Ing. v 1/3
k celku, Molnárová Dana, r. Mičiniová v 1/3 k celku a Gáfriková Dana r. Gubišová v 1/3
k celku, a to ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb., schvaľovaný trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, ktorým je potreba
vzájomného usporiadania pozemkového vlastníctva bez finančného vyrovnania ako
nevyhnutný predpoklad umožnenia individuálnej bytovej výstavby v tejto lokalite v zmysle
regulatívov platného Územného plánu zóny Halič-Horné pole.
Hlasovanie poslancov: 9 poslancov za z 9 prítomných
Uznesenie bolo schválené.
6. Ponuka ŽSR na priamy predaj budovy železničnej stanice
Po zrušenej verejnej obchodnej súťaži nám bol doručený návrh kúpnej ceny
železničnej stanice, súp. č. 2 na pozemku C-KN č. 885, rodinný dom a pozemok o výmere
252 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie. Jedná sa o predaj majetku formou
priameho predaja v zmysle čl. 5 smernice ods. 1 písm. e) prevod majetku na obec alebo vyšší
územný celok alebo nimi zriadenú organizáciu uvedenú v osobitnom predpise za podmienok,
že nadobúdateľ, teda Obec Halič bude majetok využívať vo svojom mene na poskytnutie
všeobecne prospešných služieb alebo na výstavbu verejnoprospešných stavieb, pričom
nadobúdateľ sa zaväzuje dodržať alebo zabezpečiť verejnoprospešný účel využívania
prevádzaného majetku a nepreviesť vlastnícke právo k nemu v prospech tretích osôb do 10
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rokov odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva k nemu. Navrhovaná kúpna cena je 26 400€.
V prípade súhlasu je potrebné doplniť uznesenie OZ o súhlase s prevodom, súhlas
s navrhovanou kúpnou cenou, prehlásene o dodržaní verejnoprospešného účelu a počas 10
rokov odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva nepreviesť vlastnícke právo k predmetnej
nehnuteľnosti, správu obce, doklad o zvolení starostu a doklad o IČO.
Obecná rada dala pripomienku, aby sa požiadalo o splátkovanie. Splátka bude zaplatená
v dvoch ročných splátkach, jedna v roku 2022 a druhá v roku 2023.
Nájomcovia môžu naďalej obývať nájomné byty, z ktorých bude aspoň nejaký príjem pre
obec.
Uznesenie č. 341/2021 zo dňa 18.11.2021
a) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prevod majetku v správe ŽSR za dohodnutú kúpnu cenu
so splatením kúpnej ceny v jednej, resp. dvoch splátkach v roku 2022 a 2023.
b) OZ v Haliči prehlasuje, že dodrží verejnoprospešný účel a počas 10 rokov odo dňa
nadobudnutia vlastníckeho práva neprevedie vlastnícke právo k predmetnej nehnuteľnosti na
tretiu osobu.
Hlasovanie poslancov: 7 poslancov za
1 sa zdržal – V. Rehanek
1 proti – Ing. Lukáč
Uznesenie bolo schválené.
7. Predloženie žiadostí o NFP na Min. investícií a regionálneho rozvoja – informácia
a) Na projekt „Obojstranný chodník na ul. Mieru II. etapa
Projektová dokumentácia už bola spravená, stavebné povolenie bolo vydané, bolo
treba požiadať o predĺženie platnosti stavebného povolenia, keďže bolo z roku 2019. Žiadosť
bola zadarmo spracovaná v rámci Centra efektívnej verejnej správy v Tomášovciach. Žiadosť
sme predložili do 20.10.2021, čím sme získali 10 bonusových bodov. Výzva bola určená pre
málo rozvinuté okresy. Je možno získať 250 000€, z čoho by bolo možné zrealizovať
chodník, vybudovať novú autobusovú zastávku, lavičky, smetné koše a zábradlie.
Uznesenie č. 342/2021 zo dňa 18.11.2021
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie predloženie žiadosti o NFP na Min. investícií
a regionálneho rozvoja na projekt „Obojstranný chodník na ul. Mieru II. etapa.
b) Na projekt „Úprava existujúceho priechodu pre chodcov, existujúcej autobusovej
zastávky a vybudovanie novej autobusovej zastávky, Halič, časť Dolná Telka“ a „
Autobusové zastávky – prístrešky“
Termín predloženia žiadosti je do 6.12.2021. Je potrebné uznesenie OZ, že súhlasí
s predložením žiadosti a s vyčlenením potrebných 5% spolufinancovania. Realizáciou
projektu by boli vybudované odbočovacie pruhy pre autobus na oboch stranách, chodník
a autobusová čakáreň. V rámci toho by bolo možné zrealizovať výmenu autobusových
čakární na Staničnej ulici a v centre obce. Celkový náklad by mal byť 130 000€ až 140 000€,
ktoré budeme žiadať z Min. investícií a regionálneho rozvoja.
Poslanec Rehanek apeloval na starostu, že poslanci by podľa Zákona o obecnom
zriadení mali byť informovaní o všetkých plánovaných aktivitách a mali by ich odsúhlasiť.
V prípade potreby je možné zvolať mimoriadne zasadnutie OZ.
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Starosta sa vyjadril, že predloženie žiadosti nevyvoláva nároky na obecný rozpočet,
ktorý je schválený a parametre výzvy nevyžadujú vyjadrenie OZ, bola by škoda sa nezapojiť,
keďže žiadosť bolo treba predložiť do termínu 20.10.2021, čím sme získali bonusové body.
Uznesenie č. 343/2021 zo dňa 18.11.2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predloženie žiadosti o NFP z Min. investícií a regionálneho
rozvoja na projekt „Úprava existujúceho priechodu pre chodcov, existujúcej autobusovej
zastávky a vybudovanie novej autobusovej zastávky, Halič, časť Dolná Telka“ a „
Autobusové zastávky – prístrešky“, schvaľuje 5 % spolufinancovanie nákladov projektu
a prípadné neoprávnené výdavky, ktoré by počas realizácie vznikli.
Hlasovanie poslancov: 9 poslancov za z 9 prítomných
Uznesenie bolo schválené.

8. Predloženie žiadosti o NFP na Ministerstvo kultúry – „Zvuková, svetelná a projekčná
technika pre veľkú sálu kultúrneho domu v Haliči“.
Projekt sa týka inštalácie zvukovej techniky, svetelnej techniky a projekčnej techniky
na znovuobnovenie fungovania kina. Projekt spracoval p. Kováč za 1000€. Ak sa odsúhlasí
predloženie žiadosti na Min. kultúra, môžeme získať 200 000€. Povinné spolufinancovanie je
5%. Podmienkou výzvy sú aj hygienické opatrenia. Bol vypracovaný projekt „Rekonštrukcia
toaliet a vstupného vestibulu“, na ktorý je rozpočet vo výške 35 000€ na prerobenie. V rámci
úprav by sa vybudovalo WC pre ZŤP a šatňa. Podmienky sú, že žiadateľ musí predloží doklad
o zabezpečení spolufinancovania projektu, scan uznesenia zastupiteľstva, v ktorom schvaľuje
zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizácie projektu vo výške
celkovej sumy 226 000€, z toho požadovaná suma je 200 000€, povinné spolufinancovanie je
10 000€ a neoprávnené výdavky sú 16 000€, ktoré sú nad rámec disponibilných zdrojov.
V cene je zahrnutá aj opona a zatieňovanie okien.
Uznesenie č. 344/2021 zo dňa 18.11.2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a
zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
Modernizácia technického vybavenia kultúrneho domu v obci Halič so zvýšením
hygienických štandardov v boji proti COVID-19 vo výške minimálne 9 916,13€ a
financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z vlastného rozpočtu.
Hlasovanie poslancov: 8 poslancov za
1 sa zdržal - Póni
Uznesenie bolo schválené.
9. Prerokovanie návrhu projektu rekonštrukcie hlavnej budovy TJ Slovan Halič, ako aj
návrh novej tribúny pre 250 až 300 ľudí.
Poslanec Hikker informoval poslancov, že ihrisko je vyťažené celý týždeň. Na
prezliekanie sú k dispozícií len dve miestnosti, čo je nepostačujúce na fungovanie, preto
navrhuje rekonštrukciu hlavnej budovy.
Ing. Lukáč upozornil, že je potrebné najprv vypracovať projektovú dokumentáciu
a tento ani budúci rok to nie je rozpočtované.

7
Poslanec Hikker vyzýva ekonomickú komisiu aj pána starostu, aby budúci rok našli
financie nie len na projektovú dokumentáciu, ale aj začatie rekonštrukcie troch šatní pre malé
deti v zmysle projektu, ktorý je navrhnutý.
Starosta súhlasí s návrhom rekonštrukcie s tým, že sa budeme snažiť získať finančné
prostriedky hlavne z externých zdrojov.
Ing. Lukáč upozornil, že peniaze nie sú, na projekty, ktoré sú momentálne rozbehnuté
budeme do roku 2023 potrebovať 250 000€ až 300 000€.
Uznesenie č. 345/2021 zo dňa 18.11.2021
Obecné zastupiteľstvo žiada starostu, aby boli v návrhu rozpočtu na rok 2022 kalkulované
náklady na spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu budovy šatní, ako aj
vybudovanie tribúny pre 250 až 300 divákov v areáli TJ Slovan Halič.
Hlasovanie poslancov: 8 poslancov za
1 sa zdržal - Zdechovan
Uznesenie bolo schválené.
10. Informácie starostu o realizovaných a plánovaných aktivitách.
Obci Halič bola schválená dotácia aj úver na obstaranie nájomných bytov. Celkový
rozpočet je 1 104 000€ na výstavbu bytoviek aj s prislúchajúcou technickou vybavenosťou,
schválený úver zo ŠFRB na technickú vybavenosť je 87 700€, na výstavbu nájomných bytov
je 551 140€. Schválená dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky na
technickú vybavenosť je 38 780€ a na zabezpečenie výstavby nájomných bytov je 296 770€.
Oproti pôvodnému rozpočtu nám chýba suma 130 000€. Povinnosť splácať úver máme hneď,
ako bude otvorený čerpací účet. Účet sme povinní otvoriť do 60 dní od podpisu úverovej
zmluvy. Do 20 pracovných dní je potrebné odsúhlasiť podpísanie úverových zmlúv. Výška
mesačnej splátky úveru na bytovú výstavbu je 1 148,21€ po dobu 40 rokov a 365,42€ na
technickú vybavenosť po dobu 20 rokov s 0% úrokom
Ekonomická komisia doporučuje podpísať Zmluvu o úvere č. 600/234/2021 za účelom
zabezpečenia výstavby 14 nájomných bytov v obci a zároveň doporučuje podpísať Zmluvu
o úvere na technickú vybavenosť č. 600/235/2021.
Uznesenie č. 346/2021 zo dňa 18.11.2021
a) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podpísanie Zmluvy o úvere č. 600/234/2021 za účelom
zabezpečenia výstavby 14 nájomných bytov zo ŠFRB.
b) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podpísanie Zmluvy o úvere č. 600/235/2021 na technickú
vybavenosť zo ŠFRB.
c) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podpísanie Zmluvy o dotácií č. 0107-PRB/2021 za
účelom zabezpečenia výstavby 14 nájomných bytov z Ministerstva dopravy a výstavby
Slovenskej republiky.
d) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podpísanie Zmluvy o dotácií č. 0108-PRB/2021 na
technickú vybavenosť z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.
Hlasovanie: 9 poslancov za z 9 prítomných
Uznesenie bolo schválené.
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Články do Haličských zvestí je potrebné doručiť do 10.12.2021.
Starosta informoval o pripravovanej výzve týkajúcej sa zateplenia kultúrneho domu s
cieľom zníženia energetickej náročnosti budovy. Projektovú dokumentáciu je potrebné
aktualizovať na výzvu. Je potrebný energetický audit, požiarna bezpečnosť stavby a iné.
Prerobenie projektu cca 3380,-.
Uznesenie č. 347/2021 zo dňa 18.11.2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dopracovanie projektovej dokumentácie na zateplenie
kultúrneho domu.
Hlasovanie: 9 poslancov za z 9 prítomných
Uznesenie bolo schválené.
11. Interpelácia poslancov.
Poslanec Rehanek navrhuje, aby sa listy a zelený odpad pre budúcnosť odnášali na
ľavú stranu cintorína. Starosta zobral na vedomie a súhlasil. Ďalej žiada starostu, aby boli
opravené latky na vežičkách na dome smútku. Starosta o danom probléme vie, k oprave dôjde
v priebehu najbližších dní. Momentálne bola na cintorína započatá rekonštrukcia rozhlasov
svojpomocne pracovníkmi obce. Osadené budú nové stĺpy, rozhlasy, vedenie, zároveň budú
doplnené aj rozhlasy na nových miestach v cintoríne.
Poslanec Rehanek ďalej doporučuje starostovi, aby poslancov informoval v
dostatočnom časovom predstihu o pripravovaných investičných akciách, zasielaných
žiadostiach k výzvam, aby poslanci boli včas informovaní o dianí.
V.Rehanek žiadal starostu o informácie vo veci Štefana Molnára a sporných stavieb.
Starosta informoval, že sme zo súdu dostali potvrdenie nariadenia k odstráneniu stavby.
Týmto nám bolo dané za pravdu. Následne bude zo strany obce cez stavebný úrad výzva na
odstránenie stavby.
Ing. Hikker sa v rámci interpelácie pýtal starostu, ako stojí tabuľa k židovskému
cintorínu. Starosta informoval, že uvedené je v štádiu riešenia.
Ing. Hikker konštatoval, že by bolo vhodné v roku 2022 najneskôr 2023 umiestniť aj
pamätnú tabuľu Vít Illeka. Starosta doplnil, že sa bude zároveň osádzať aj tabuľa A.E.Timka
na budovu na ulici Štúra – Rímsko katolícka ľudová škola.
Uznesenie č. 348/2021 zo dňa 18.11.2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje umiestnenie pamätných tabúľ na rodnom dome Víta Illeka a
budove bývalej rímskokatolíckej ľudovej školy pre A. E. Timka orientovaných do verejného
priestranstva.
Hlasovanie: 9 poslancov za z 9 prítomných
Uznesenie bolo schválené.
12. Informácie z komisií OZ.
Ľ. Póni – komisia verejného poriadku
22.10. na komisii bola prejednávaná žiadosť p. Lepiešovej vo veci napadnutia jej psa, ktorého
venčila psom pána Michala Brťku, ktorý sa pohyboval voľne bez košíka. Poškodená žiadala
odškodné za veterinárne poplatky 100,-. Michal Brťka s uvedeným súhlasil na komisii.
Pokuta obcou udelená nebola.
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T. Kurčík – športová komisia
22.10. zadala športová komisia, kde spracovali návrh rozpočtu na šport pre 2022 nasledovne:
TJ 14700,-, HK 2450,-, KST 3100,-. Stolnoteniskový turnaj 600,-.
18:50 odišiel poslanec Póni pre pracovné povinnosti.
R.Molnárová – stavebná komisia riešila tieto žiadosti:
Žiadosť o odkúpenie pozemku IMET – v rámci areálu Tesly. Komisia doporučuje odpreda z
dôvodu osobitného zreteľa, nakoľko obec daný pozemok nevie účelne využiť, dal starosta
hlasovať o odpredaji v cene v zmysle platného VZN 25 eur/m2.
Uznesenie č. 349/2021 zo dňa 18.11.2021
Obecné zastupiteľstvo v Haliči schvaľuje zámer predaja pozemkov vo vlastníctve obce Halič
a to pozemky registra C, zapísané na LV č. 650 pre obec Halič, okres Lučenec, kat. úz. Halič,
parc. č.
•
•

452/18 – zast. plocha – výmera 101 m2
452/19 – zast. plocha – výmera 107 m2

v
celkovej výmere 208 m2, za cenu určenú osobitým predpisom, ktorým je VZN
obce Halič č. 1/2021, konkrétne jeho §2 ods. b), t.j. 25,00€ / m2, teda za celkovú cenu
5200,- € (slovom: Päťtisícdvesto eur),
pre žiadateľa fi Imet, a.s., Bardejovská 1/C, 040 11 Košice, a to ako prípad hodný osobitného
zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb., schvaľovaný trojpätinovou
väčšinou všetkých poslancov, ktorým je, že uvedené nehnuteľnosti nevie obec účelne užívať,
nakoľko prináležia k areálu bývalej manufaktúry a ako také sú pre obec neupotrebiteľné.

Hlasovanie 8 za
1 neprítomný –
Póni
Uznesenie bolo schválené.
Hlasovanie 8 za
1 neprítomný - Póni
Uznesenie bolo schválené.
Erika Lieser žiadala o odkúpenie pozemku za kostolom na ulici Budovateľov, parcela C-KN
č. 82 o výmere 500 m2 v cene 50 eur/m2. Komisia nedoporučila predaj, tak ako v minulosti.
Uznesenie č. 350/2021 zo dňa 18.11.2021
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s odpredajom pozemku C-KN č. 82 na ulici Budovateľov pre
žiadateľa Erika Lieser.
Hlasovanie 0 za
1 sa zdržal – Rehanek
7 proti
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1 neprítomný - Póni
Uznesenie nebolo schválené.
Mgr.Fajčík – nemal komisiu
V.Rehanek – ekonomická komisia
Na EK bola posudzovaná predložená žiadosť o finančnú dotáciu OZ Majáčik na mzdy
a prevádzku Súkromného centra voľného času pre rok 2022 pre deti vo veku od 5 do 15
rokov. Komisia nedoporučuje prideliť finančnú dotáciu z dôvodu, že Obec Halič nedisponuje
VZN obce o prideľovaní dotácií na mzdy a prevádzku súkromného školského zariadenia.
Uznesenie č. 351/2021 zo dňa 18.11.2021
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s poskytnutím finančnej dotácie pre OZ Majáčik pre rok 2022.
Hlasovanie 2 za – Kurčík, Hikker
1 sa zdržal – Paľaga
5 proti – Rehanek, Ing. Molnárová, Ing. Lukáč, Zdechovan, Mgr. Fajčík
1 neprítomný - Póni
Uznesenie nebolo schválené.
Ďalšia žiadosť bola od pána Škamlu na ulici Hviezdoslavovej, ktorý žiada kompenzáciu
nákladov na odkúpeného pozemku od obce - prístupovej cesty ku kúpenému pozemku od
obci. Komisia nedoporučuje uhradiť náklady.
Uznesenie č. 352/2021 zo dňa 18.11.2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť o Ing. Ivana Škamlu o odpočítanie preukázaných
nákladov súvisiacich s vyčistením a spevnením prístupovej komunikácie vo vlastníctve obce
od kúpnej ceny pozemku C-KN 516/86.
Hlasovanie 0 za
8 proti
1 neprítomný - Póni
Uznesenie nebolo schválené.
Ján Hikker – kultúrna komisia
6.10. mala zasadnutie kultúrna komisia. Poslanec Hikker informoval o pripravovaných
a zrušených akciách – úcta k starším, výročie od ukončenia prvej svetovej vojny – preložená
na r. 2022. Zároveň informoval o pripravovanej haličskej estráde, ktorú pripravuje Ľubo
Novák – odložené tak isto na budúci rok.
13. Podnety občanov
Neboli žiadne.
14. Rôzne
Poslanec Paľaga pozval poslancov OZ na stolnotenisový turnaj, ktorý sa bude konať
25.12.2021, pokiaľ to opatrenia dovolia.
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Keďže program rokovania OZ bol vyčerpaný, starosta poďakoval všetkým poslancom za
účasť na rokovaní OZ a ukončil rokovanie.

V Haliči dňa 27.11.2021

Zapísala: Ing. Tomanová
Overil: Ing. Marcel Lukáč

Mgr. Alexander Udvardy
starosta obce

