Zápisnica
zo 7. riadneho zasadnutia OZ v Haliči, konaného dňa 11. 7. 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 je prítomných 7 poslancov OZ, 2 poslanci Ing. M. Lukáč a PaedDr. M. Paľaga
svoju neúčasť ospravedlnili 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 – „Zmena navrhovanej činnosti – vyjadrenie obce“, ktorý poslanci
jednohlasne schválili. Rokovanie sa ďalej riadilo nasledovným programom.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kontrola plnenia uznesení.
Spolufinancovanie grantových žiadostí z fondov EÚ a štátneho rozpočtu SR
Zmena navrhovanej činnosti – vyjadrenie obce
Informácie starostu o realizovaných a plánovaných aktivitách
Interpelácie poslancov
Informácie z komisií OZ
Podnety občanov
Rôzne

Uznesenie č. 74 zo dňa 11. 7. 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 OZ
C/ berie na vedomie – starosta určil za overovateľov zápisnice Ing. R. Molnárovú a Ing.
J.Hikkera, do návrhovej komisie určil poslanca J. Zdechovana
1/ Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí OZ
Správu predložil starosta obce. Skonštatoval, že výzva na verejné obstarávanie na dodávateľa
projektovej dokumentácie obnovy budovy bývalej MŠ zatiaľ nebola vyhlásená – uznesenie
nebolo splnené.

Ďalej uviedol, že z posledných zasadnutí OZ ostala otvorená otázka aktualizácie pasportu
dopravného značenia obce. Bola oslovená firma MANAGER plus, s. r. o., Lučenec – Ing.
Jaroslav Ivan, za účelom vypracovania projektu organizácie dopravy a rozmiestnenia trvalého
dopravného značenia. Niektoré požiadavky ktoré boli vznesené, nebolo možné zapracovať
v takom znení, ako bolo navrhnuté. Starosta oboznámil poslancov s vypracovaným návrhom.
Splnenie požiadavky doplniť značku obytnej zóny od ulíc 23. Januára a Hrnčiarskej a následne
celej zóny ulíc Hrnčiarska, Zelená, 23. Januára, Hviezdoslava a Krížna by znamenala, že na
uvedených uliciach by nemohol nikto parkovať, ani tí, ktorí tam bývajú. Ing. Ivan navrhol
nahradiť značku obytná zóna značkou znížená rýchlosť a pohyb chodcov. V danom prípade by
bola znížená rýchlosť na 30 km/h a bude sa môcť parkovať. Tieto značky sú však väčšie a budú
aj drahšie. Potrebujeme cca 14 značiek a predpokladané náklady by boli okolo 2.500,- EUR.
Riešilo by sa to už z budúcoročného rozpočtu. Ďalej predstavil aj ostatné časti pasportu, ktoré
sa budú aktualizovať. Starosta skonštatoval, že uznesenie bolo čiastočne splnené.
Uznesenie č. 75 zo dňa 11. 7. 2019
Obecné zastupiteľstvo v Haliči berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
2/ Spolufinancovanie grantových žiadostí z fondov EÚ a štátneho rozpočtu SR
Starosta informoval poslancov, že boli podané tri žiadosti.
1/ Rozšírenie kapacít materskej školy
Novela zákona o výchove a vzdelávaní zaviedla povinnosť predprimárneho vzdelávania
v materskej škole od 5 rokov veku dieťaťa. Nakoľko je predpoklad navyšovania počtu detí
v materskej škole, je potrebné rozšíriť kapacitu MŠ. Zapojili sme sa do výzvy. Z projektu,
v prípade schválenia, by sme mohli získať dotáciu 133.709,- EUR na komplexnú rekonštrukciu
MŠ. Z uvedenej sumy by boli hradené náklady na stavebné úpravy, výmenu podláh, okien,
zrekonštruovanie kompletnej elektroinštalácie, rozvodov kúrenia, čím by došlo k zníženiu
energetickej náročnosti budovy, nákup nábytku, vybavenie tried, nákup edukačných pomôcok.
Rozpočtový náklad je 140.747,- EUR, pričom spolufinancovanie je 5 %. Stavebnými úpravami
by sa vytvorili dve nové triedy a to jedna by bola z chodby a druhá z cvičnej kuchyne a zároveň
by sa vytvorili 2 umyvárky a toalety. Súčasná kapacita 60 detí by sa rozšírila na 80 detí. Firmou
PROMOST, s. r. o., Gregorova Vieska bola vypracovaná projektová dokumentácia. Poslanec
Ľ. Póni sa dotazoval, či je do budúcna predpoklad nárastu detí v materskej škole. Starosta
uviedol, že po schválení zákona budú musieť všetky 5 ročné deti navštevovať materskú školu.
V našom prípade sa bude jednať najmä o deti zo spádových obcí ako je Ábelová, Políchno,
Mašková. V prípade, že sa kapacity nerozšíria, budeme musieť pristúpiť k tomu, že budeme
uprednostňovať deti s povinnou predškolskou dochádzkou. Jedno riziko tu je, v prípade, ak by
bol zrušený zákon, budeme mať problém naplniť kapacitu 80 detí. V prípade, ak by sme neboli
úspešní predpokladá, že nejaký finančný príspevok bude poskytovať aj Ministerstvo školstva.
Poukázal na to, že v súčasnosti sú hygienické zariadenia v materskej škôlke aj pri kapacite 60
detí nevyhovujúce a je potrebné ich rekonštruovať. Náklady sa predpokladajú cca vo výške
13.000,- – 14.000,- EUR.
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Uznesenie č. 76 zo dňa 11. 7. 2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predloženie žiadosti o NFP na podporu projektu
ROZŠÍRENIE KAPACÍT MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI HALIČ v rámci výzvy na
predkladanie projektov č. OPLZ-PO6-SC612-2018-1 a spolufinancovanie z vlastných zdrojov
vo výške 7 037,36 €. Celkové oprávnené výdavky projektu sú vo výške 140 747,09 € a
požadovaná výška NFP 133 709,73 €.
Hlasovanie: 7 poslancov za, neprítomní Mgr. Lukáč, PaedDr. Paľaga
Uznesenie bolo schválené.
2/ Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice
Žiadosť bola podaná na ministerstvo vnútra. V prípade úspechu by sme mohli získať dotáciu
30.000,- EUR, pričom povinné spolufinancovanie je 5 % t.j. 1.500,- EUR. Rozpočtové náklady
sú dosť vysoké, presahujú 200.000,- EUR. Je potrebné vybúranie podlahy, zníženie vjazdu do
garáže, zbúrať nadstrešnú časť, nadstaviť a zastrešiť. Dotácia je maximálne 30.000,- EUR,
ostatné by muselo ísť z rozpočtu obce. Z dotácie by sa prefinancovalo zníženie zjazdov
a zastrešenie, nemôžu byť z nej hradené neoprávnené výdavky, napr. vytvorenie bytov.
Predpokladá sa s takou možnosťou, že tento rok by sa urobila iba určitá časť, podľa financií,
ďalší rok, v prípade vyhlásenia výzvy a úspešnosti, by sa pokračovalo ďalej. Poslanec V.
Rehanek sa dotazoval, či projektant zisťoval, z čoho je urobený strop, nakoľko má také
vedomosti, že sú tam cestné panely. Ak projektant uvedenú skutočnosť nezistí, mohla by tam
vzniknúť záťaž pri nadstavbe.
Uznesenie č. 77 zo dňa 11. 7. 2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predloženie žiadosti o NFP na podporu projektu Hasičská
zbrojnica rekonštrukcia a nadstavba objektu v rámci výzvy číslo V. P HaZZ 2019 na
predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej
kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a spolufinancovanie z vlastných zdrojov
minimálne vo výške 5%, t. j. 1.500,- EUR a požadovaná výška NFP 30.000,Hlasovanie: 7 poslancov za, neprítomní Mgr. Lukáč, PaedDr. Paľaga
Uznesenie bolo schválené.

3/ Zateplenie a zastrešenie kultúrneho domu
Starosta informoval, že žiadosť o nenávratný finančný príspevok bola predložená aj na
enviromentálny fond. Bola žiadaná dotácia vo výške 200.000,- EUR na zateplenie kultúrneho
domu a nadstavbu strechy. Rozpočtový náklad je 236.536,- EUR. Žiadali sme 200.000,- EUR,
23.727,63 EUR sú vlastné zdroje a 12.808,37 EUR neoprávnené náklady (podlahové plochy
a nadstavba prístavby bytu).
Uznesenie č. 78 zo dňa 11. 7. 2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predloženie žiadosti o NFP na podporu projektu zvyšovanie
energetickej účinnosti budovy Obecného úradu v Haliči v súlade s Rozšírením špecifikácie
činnosti podpory formou dotácie pre rok 2019 (Činnosť L5AP) na Enviromentálny fond. Výška
dotácie 200.000,- EUR vlastné zdroje 23.727,63 EUR, neoprávnené náklady 12.808,37 EUR,
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Hlasovanie: 7 poslancov za, neprítomní Mgr. Lukáč, PaedDr. Paľaga
Uznesenie bolo schválené.
3/ Zmena navrhovanej činnosti – vyjadrenie obce
Starosta informoval poslancov, že Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné
prostredie obci Halič oznámil, že dňa 3. 7. 2019 bolo okresnému úradu firmou GEOFARMA,
s. r. o., Tuhár doručené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti: „Dobývanie stavebného
a dekoračného kameňa na ložisku Tuhár“. K uvedenej žiadosti máme možnosť do 10 dní
doručiť pripomienky. Investor plánuje voziť kameň aj smerom na Veľký Krtíš cez Starú Halič
– Halič. Predmetné oznámenie bolo poslancom zaslané na oboznámenie aj e-mailom. V žiadosti
uviedol, že sa by sa jednalo o 8 nákladných áut za hodinu. Starosta predmetnú vec konzultoval
aj s pamiatkovým úradom, avšak pamiatkový úrad nevie dať stanovisko, nakoľko je potrebné
urobiť konkrétne merania. Uvedená vec sa riešila aj v rámci mikroregiónu, bude zaslaná
požiadavka na Slovenskú národnú diaľničnú spoločnosť, či sa zaväzuje dať poškodené cesty do
pôvodného stavu. Poslanec Rehanek uviedol, že je potrebné zaviazať majiteľa komunikácie Vyšší územný celok, že prednostne budú opravované tieto cesty. Malo by sa to urobiť pod
hlavičkou všetkých dotknutých obcí. Občan Klinda uviedol, že pripomienkovať môžeme len
tonáž, čas, počet áut, opravu ciest, napr. nie cez víkendy a aby v obci neparkovali.
Uznesenie č. 79 zo dňa 11. 7. 2019
Obecné zastupiteľstvo žiada starostu, aby vzniesol závažné pripomienky k oznámeniu o zmene
navrhovanej činnosti.
Hlasovanie: 7 poslancov za, neprítomní Mgr. Lukáč, PaedDr. Paľaga
Uznesenie bolo schválené.
4. Informácie starostu o realizovaných a plánovaných aktivitách
Starosta informoval poslancov, že dňa 15. 6. 2019 sa na základe pozvania uskutočnila
návšteva družobnej obce Nižná Kamenica. Návštevy sa zúčastnili starosta, zástupca starostu
s manželkou a Ing. J. Hikker. Návštevu zhodnotil veľmi pozitívne, obidve strany prejavili
záujem o pokračovanie družby. Boli tam starostovia aj z iných obcí, ktorí prejavili záujem
o návštevu Haliče.
Dňa 21. 6. 2019 sa uskutočnilo odhalenie pamätnej tabule maliara a lekárnika Tivadara
Kosztku Csontváryho, pri príležitosti 100.-ho výročia jeho úmrtia. Súčasťou bola aj výstava
reprodukcií jeho obrazov. Na akciu boli pozitívne ohlasy.
Dňa 20. 7. 2019 sa uskutoční akcia pri príležitosti 100.-ho výročia založenia futbalového
klubu v obci Halič. O uvedenej akcii bude bližšie informovať poslanec Ľ. Póni.
V auguste budú Haličské slávnosti, konkrétny program a úlohy sa budú riešiť na
najbližšom zasadnutí OZ.
Starosta informoval poslancov, že v súvislosti s rekonštrukciou budovy a areálu bývalej
materskej školy sa uskutočnilo stretnutie so zástupcom projekčnej spoločnosti PROART, bola
mu predstavená naša vízia, jeho konkrétny výstup zatiaľ nie je, ale v krátkom čase čakáme jeho
vyjadrenie. V septembri bude vyhlásená výzva na podávanie žiadostí o nenávratný finančný
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príspevok. Do tej doby by sme chceli mať spracovanú projektovú dokumentáciu a stavebné
povolenie, dostali by sme viac bodov. Postačuje aj štúdia, ale je menej bodovo ohodnotená.

5. Interpelácia poslancov
Ing. Molnárová upozornila, že pri multifunkčnom ihrisku sa zlomila časť čerešni, bolo
by vhodné sa na to pozrieť, nakoľko je to nebezpečné. Jednou časťou zasahuje do cesty
a druhou do ihriska.
Starosta informoval, že rozvojová agentúra BBSK schválila dotáciu 9.000,- EUR na
rekonštrukciu železničného domčeka, niečo budeme financovať z rozpočtu obce. Stav je taký,
že strecha a strop sa prepadávajú, zámerom je čo najviac dodržať pôvodný stav. Projektovú
dokumentáciu zabezpečuje firma PROMOST.
Ing. Molnárová sa dotazovala, ako je to s testovacou verziou obecného rozhlasu.
Starosta uviedol, že bola odsúhlasená zmena rozpočtu, kde bola zahrnutá kúpa v sume 2.500,EUR. Ing. Molnárová uviedla, že by bolo vhodné radšej investovať na niečo iné, napr.
informačná aplikácia pre smartfóny, aby aj občania, ktorí nie sú doma a nemôžu si vypočuť
hlásenie boli informovaní o dianí v obci.Starosta poukázal na to, že predmetný rozhlas má aj
ďalšie funkcie napr. hlásenie po odznení v rozhlase bude automaticky pridané na web stránku
alebo zaslanie SMS hlásenia na registrované telefónne čísla. Aj súčasný poskytovateľ obecnej
web stránky firma Gallileo má tiež v ponuke mobilnú informačnú aplikáciu. Zistí ročné
navýšenie poplatku za web stránku.
Poslanec K. Fajčík sa dotazoval, či sa uvažuje o rekonštrukcii multifunkčného ihriska.
Upozornil na to, že tam deti nechávajú po sebe neporiadok - rozhádzané fľaše, obaly z keksíkov,
sáčky. Poslanec V. Rehanek poukázal na to, že pokiaľ tam nikto nie je, kto by to kontroloval,
tak tam bude bordel. Bolo by dobré to zamkýnať. Ing. Molnárová skonštatovala, že ako je
ihrisko otvorené, tak každý deň sa tam deti hrajú, predtým tam nikto nechodil. Starosta uviedol,
že na multifunkčnom ihrisku je problém aj s mantinelmi. Technik odporučil, aby boli
z bezpečnostných dôvodov odstránené. Taktiež sú už dlhšiu dobu roztrhané siete na bránkach.
Nejaký rozpočet tam je, ale treba vyriešiť otázku s mantinelmi.

6/ Informácie z komisíí OZ
Starosta skonštatoval, že komisie do dnešného dňa nezasadali. Poslanec Ľ. Póni
informoval, že komisia verejného poriadku bude zasadať dňa 17. 7. 2019 o 17.00 h. Starosta
doplnil, že dňa 12. 6. 2019 podali navrhovatelia Ing. Eva Bánovská a Eva Chovancová návrh
na vydanie predbežného opatrenia na ochranu proti zrejmému zásahu do pokojného stavu
v zmysle § 5 Občianskeho zákonníka. Neskôr podali totožný návrh aj Š. Žigo a Dana Švihlová.
V uvedenej veci boli predvolaní navrhovatelia, odporcovia Jozef Banáš, Jana Banášová, Renata
Banášová, Jozef Banáš ml. a navrhnutí svedkovia na ústne konanie vo veci zabezpečenia
predbežnej právnej ochrany, týkajúcej sa narušovania dobrých susedských vzťahov. Upozornil,
že sa jedná o neverejné konanie. Do miestnosti môžu vstúpiť len účastníci konania a predvolaní
svedkovia, prípadne svedkovia, ktorí budú navrhnutí najneskôr pred začatím ústneho konania.
Zámerom je dosiahnuť v uvedenej veci zmier.
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Poslanec V. Rehanek poukázal na to, že predmetnú vec je potrebné riešiť súdnou cestou. Súd
by mal zobrať do úvahy všetko, čo sa v tejto veci za tie roky robilo. Obec má obmedzené
možnosti.
Poslanec Ľ. Póni predniesol návrh na schválenie ďalšieho člena komisie verejného
poriadku a to p. Pavla Látku, bytom Halič, Ľ. Štúra 46.
Uznesenie č. 80 zo dňa 11. 7. 2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za člena komisie verejného poriadku p. Pavla Látku.
Hlasovanie: 7 poslancov za, neprítomní Mgr. Lukáč, PaedDr. Paľaga
Uznesenie bolo schválené.
7/ Podnety od občanov
Podnety od občanov neboli žiadne.
8/ Rôzne
Poslanec Ľ. Póni informoval prítomných o pripravovanej akcii pri príležitosti 100.-ho
výročia založenia futbalového klubu v obci Halič, ktorá sa uskutoční dňa 20. 7. 2019 na ihrisku
TJ. Pripravený je aj sprievodný program, vrátane 10. ročníka Memoriálu Jozefa (Pocoka)
Molnára. Pozvaní sú hostia z ObFZ Lučenec, KFZ Banská Bystrica. Osobná pozvánka bola
zaslaná aj p. Kováčikovi, ktorý sa ospravedlnil, že pozvanie registruje, ale v danom termíne
bude odcestovaný v zahraničí. Prisľúbil účasť pri najbližšej príležitosti . V rámci akcie sa bude
hrať celodenný turnaj, prihlásené sú 4 družstvá. Cez prestávku bude zápas žiakov HaličBušince. V rámci akcie sa budú odmeňovať aktívni členovia, budú odovzdávané diplomy za
dlhoročnú prácu a občerstvenie. Akcia bude prebiehať od rána do cca 01.00 h. V tejto súvislosti
požiadal starostu o povolenie, aby akcia mohla prebiehať do 01.00 h. Poslanec V. Rehanek
navrhol, aby bola podaná oficiálna žiadosť na obec. Starosta uviedol, že obec je
spoluorganizátorom. Povolenie bude podmienené tým, aby bol na ihrisku zabezpečený
poriadok a o 01.00 h bola akcia už ukončená a ihrisko vyprázdnené. Poslanec V. Rehanek
navrhol, že by bolo vhodné položiť veniec na hrob J. Molnára, J. Kubovčíka, K. Cvancingera,
na znak úcty. Poslanec Ľ. Póni ďalej informoval, že Slovenskí internacionáli prisľúbili účasť
na akciu dňa 3. 8. 2019.
Starosta informoval, že dňa 11. 7. 2019 bola na Obec Halič podaná žiadosť predsedu
DHZ Halič Lukáša Hronca o finančnú dotáciu vo výške 3.000,- EUR na vecné vybavenie, ktoré
je nevyhnutné k činnosti DHZ a na opravu cisternového automobilu, ktoré tento rok neprešlo
STK a je nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke. Na cisterne je veľa chýb, ktoré je
potrebné odstrániť. Najväčšou položkou budú gumy cca 2.000,- EUR, ďalej je potrebné opraviť
brzdy a výstražné svetlá. DHZ nebol činný 5 rokov, vybavenie je znehodnotené a je potrebné
aspoň časť nahradiť novým, aby mohli pokračovať v činnosti. Poslanec K. Fajčík uviedol, že
hadice sú už staré a treba nové. Starosta poukázal na to, že už boli robené dve úpravy rozpočtu
a je potrebné nájsť prostriedky. Zároveň poukázal na to, že v súčasnej dobe nemáme zásahové
vozidlo v prípade požiaru. Ocenil však prácu DHZ, ako aj ich vlastnú iniciatívu na získanie
finančných prostriedkov. Poslanec V. Rehanek navrhol podporiť DHZ, aby mali motiváciu
a chuť ďalej pokračovať vo svojej činnosti. Poslanec Ľ. Póni vyzdvihol ich prácu v zime.
Poslanec Ing. Hikker predniesol poslanecký návrh, žiada starostu, aby našiel 3.000,- Eur
a poskytol ich DHZ.
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Uznesenie č. 81 zo dňa 11. 7. 2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyčleniť ďalších 3.000,- EUR na požiarnu ochranu.
Hlasovanie: 7 poslancov za, neprítomní Mgr. Lukáč, PaedDr. Paľaga
Uznesenie bolo schválené.
Starosta ďalej informoval, že v posledných dňoch dochádza v našej obci k častým
krátkodobým výpadkom elektrickej energie. Porucha bola nahlásená na poruchovú linku
Stredoslovenskej energetiky a starosta intenzívne komunikoval s p. Uhrinom zo SSD.
V uvedenej veci bola podaná aj sťažnosť, ktorá bola zo strany distribučnej spoločnosti
vyhodnotená ako neopodstatnená. Z vyjadrenia SSD vyplýva, že chyba nevznikla na ich strane
a dodávateľ energie má právo na nevyhnutný čas prerušiť dodávku elektrickej energie, aby sa
predišlo väčším škodám. Prevádzkovateľ vo svojom vyjadrení prenáša zodpovednosť na
užívateľov, užívateľ je podľa nich povinný mať zabezpečenú prepäťovú ochranu a záložný
zdroj. Uvedený problém majú aj okolité obce. V rámci mikroregiónu bude zaslaný podnet na
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Ing. Molnárová upozornila na to, že uvedenú skutočnosť
je potrebné oznámiť aj občanom, aby vedeli, že daný problém sa rieši.
Starosta ďalej poukázal na problém s čiernymi stavbami v obci a vypustenými
pozemkami. Obec prichádza o značné finančné prostriedky. Nedá sa to riešiť naraz, ale
postupne sa budú vykonávať kontroly. Bude predložený návrh na stavebnú komisiu. Poslanec
V. Rehanek navrhol, že najjednoduchšie riešenie by bolo pozrieť protokol na stavby, ktorý je
vedený na obecnom úrade a podľa toho sa dá zistiť, či bolo vydané povolenie, alebo sa jedná
o čiernu stavbu.
Starosta informoval poslancov, že v období 28. 6. – 3. 7. 2019 firma SAS – R. S., s. r.
o., Rimavská Sobota vykonala čistenie a opravu pamätníkov a náhrobných pomníkov v obci
Halič.
Poslanec V. Rehanek upozornil, že na katolíckom cintoríne, pri hrobe kňaza Pivku
odpadol epitaf. Zároveň uviedol, že hrob H. Ponickej je zanedbaný, nikto sa oň nestará. Bolo
by vhodné osloviť školu, príp. niekto z obecného úradu, aby aspoň raz za mesiac priniesli na
hrob živé kvety. Poukázal na to, že učitelia v obci sa vôbec nezaujímajú o kultúrne dianie v
obci. Nechodia na žiadne kultúrne akcie, riaditeľ školy by ich mal k tomu aktivizovať. Pri
odhalení pamätnej tabule T. Kosztku tam nebol ani jeden zástupca školy.
Poslanec Mgr. K. Fajčík opustil zasadnutie OZ.
Starosta predstavil prítomným pripravovanú knihu o histórii Haliče. Autori knihy sú
dvaja - Ing. J. Hikker a Ing. P. Fízeľ. Na tvorbe tejto knihy sa podieľali aj viacerí pomocníci
ako napr. J. Klinda, T. Sitár a ďalší iní informátori, ktorí budú uvedení v knihe. Pôvodne mala
mať kniha 350 strán. Kniha má štvorcový formát. Je bohato textovo spracovaná, s farebnou
obrazovou prílohou. Knihu spracúva M. Šesták, bude mať cca 600 strán, bude dosť hrubá, čím
sa výrazne navýšili aj náklady. Čím vyšší náklad, tým je nižšia cena (napr. pri 500 ks – 7.600,EUR, pri 1000 ks – 9.600,- EUR). Je potrebné určiť cenu, za ktorú sa bude kniha predávať
a náklad, v akom bude vydaná. V cene nie je zahrnutá autorská odmena. Cieľom nie je
dosiahnuť zisk, ale aspoň nejakú návratnosť nákladov. Ing. Hikker poukázal na to, že posledná
monografia bola vydaná v roku 1999. Stručne zhrnul obsah knihy - 1. časť knihy je o rode
Forgáčovcov – len haličská vetva, 2. časť je venovaná rodom. V knihe sú úplne nové informácie
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o židoch, jednotlivých rodoch, spolkoch, je tam spracovaná 1. – 2. svetová vojna, železnica,
autobusová doprava, informácie o cintoríne, more, najstarší ľudia od 17. storočia, ľudia ktorí
zahynuli, rozobratý je tam aj šport, futbal, hasiči až po rok 2018. V knihe sú veľmi dobre
spracované jednotlivé rody. Je to robota všetkých ľudí. Kniha sa bude krstiť na Haličských
slávnostiach, budú 3 krstní otcovia. Občan Klinda poukázal na to, že všetky okolité dediny majú
publikácie na slušnej úrovni, len Halič sa nemá čím prezentovať. Kniha je profesionálna práca.
Má historickú a kultúrnu hodnotu. Podľa jeho slov kniha by sa mohla predávať za cenu 25,EUR.
Uznesenie č. 82 zo dňa 11. 7. 2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vydanie knihy Halič – cesta časom.
Hlasovanie: 6 poslancov za, neprítomní Mgr. Lukáč, PaedDr. Paľaga, K. Fajčík
Uznesenie bolo schválené.
Starosta predstavil prítomným knihu „Farnosť svätého Juraja“. Vydáva ju farnosť Halič,
autorom je Ing. Peter Fízeľ. Kniha je celofarebná, má 160 strán, formát A4. Grafickú úpravu
realizovala p. Rozinová. Sú v nej spracované historické informácie o farnosti, historické
fotografie. Kniha bude v predaji aj na Obecnom úrade v Haliči.
Keďže program rokovania OZ bol vyčerpaný, starosta poďakoval všetkým poslancom
za účasť na rokovaní OZ a ukončil rokovanie.

V Haliči, 11. 7. 2019
Zapísala: Mgr. Jana Vinarčíková
Overili : Ing. Ján Hikker
Ing. Róberta Molnárová
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