Zápisnica
zo 4. zasadnutia OZ v Haliči, konaného dňa 25.05.2022
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 fyzicky prítomných 8 poslancov OZ (poslanec Mgr. Paľaga je
neprítomný). 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 písomnou pozvánkou. Poslanci
program zasadnutia OZ jednohlasne schválili. Rokovanie sa ďalej riadilo nasledovným
programom:
1. Kontrola plnenia uznesení
2. Záverečný účet Obce Halič za rok 2021
3. Informácie starostu o realizovaných a plánovaných aktivitách
4. Interpelácia poslancov
5. Informácie z komisií OZ
6. Podnety občanov
7. Rôzne
Uznesenie č. 397/2022 zo dňa 25.05.2022
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: 8 za, neprítomný Mgr. Paľaga
Uznesenie bolo schválené.
Určenie overovateľov zápisnice
Starosta za overovateľa zápisnice určil poslanca Ing. Lukáča. Do návrhovej komisie navrhol
poslankyňu Ing. Molnárovú. Rozprava k uvedenému bodu nebola.
Uznesenie č. 398/2022 zo dňa 25.05.2022
Obecné zastupiteľstvo v Haliči berie na vedomie - starosta určil za overovateľa zápisnice Ing.
Lukáča, do návrhovej komisie určil poslankyňu Ing. Molnárovú.
1/ Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí OZ
Správu predložil starosta obce.
Uznesením č. 392/2022 zo dňa 21.04.2022 bola stanovená lehota na predĺženie lehoty na
vyhodnotenie ankety ohľadom požiadavky na vybavenie štatútu mesta pre obec Halič.
Nakoľko nebol doručený žiadny ďalší anketový lístok, k výraznej propagácii ankety nedošlo,
všetky doteraz doručené anketové lístky pôjdu na vyhodnotenie do ekonomickej komisie a na
následnom zasadaní OZ bude anketa vyhodnotená.
Verejná obchodná súťaž na predaj pozemkov pod garáže za pekárňou bola vyhlásená.
Uznesenie č. 399/2022 zo dňa 25.05.2022
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.

2/ Záverečný účet Obce Halič za rok 2021
Správu o záverečnom účte Obce Halič za rok 2022 predložila ekonómka obce. Skonštatovala,
že poslancom bol záverečný účet zaslaný elektronicky v marci, stanovisko hlavnej
kontrolórky k záverečnému účtu začiatkom apríla 2022. Poslanci mali možnosť sa s ním
v dostatočnom časovom predstihu oboznámiť.
Schválený rozpočet na rok 2021 bol obecným zastupiteľstvom upravený dvakrát a 5x bol
upravený rozpočtovým opatrením starostu obce. Rozpočet obce v oblasti príjmov bol plnený
na 101,85%, výdavky na 99,39%. Bežný rozpočet bol prebytkový vo výške 86 952,94 €,
kapitálový rozpočet bol schodkový vo výške 127 879,84 €, z rozpočtu bolo vylúčených
103 928,02 € účelovo určených prostriedkov. Upravený schodok bežného a kapitálového
rozpočtu bol vo výške 231 807,86 €. Zostatok finančných operácií vo výške 263 739,67 € bol
použitý na vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v rume 231 807,86 € a vo
výške a zostatok vo výške 31 931,81 € navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu.
Celkové náklady za rok 2021 boli vo výške 1 091 518,73 €, z toho 10 565,20 € boli náklady
na podnikateľskú činnosť. Výnosy za rok 2021 dosiahli výšku 1 137 148,36 €, z toho výnosy
z podnikateľskej činnosti boli vo výške 10 565,20 €. Celkový hospodársky výsledok za rok
2021 bol kladný vo výške 45 629,63 €.
Pravidlá pre používanie návratných zdrojov financovania boli za rok 2021 dodržané.
Hlavná kontrolórka predložila poslancom stanovisko k záverečnému účtu, ktorý tvorí prílohu
č. 2 tejto zápisnice so stanoviskom – záverečný účet obce a celoročné hospodárenie schváliť
bez výhrad.
Uznesenie č. 400/2022 zo dňa 25.05.2022
Obecné zastupiteľstvo:
a) Berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok
2021
b) Schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie vo výške 45 629,63 € bez
výhrad
c) Schvaľuje vysporiadanie schodku rozpočtu v sume 127 879,84 €, ktorý bol upravený
o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 103 928,02 €
z finančných operácií v sume 231 807,86 €
d) Schvaľuje tvorbu rezervného fondu vo výške 31 931,81 €.
Hlasovanie: 8 za, neprítomný Mgr. Paľaga
Uznesenie bolo schválené.
3/ Informácie starostu obce o realizovaných a plánovaných aktivitách
Starosta informoval poslancov, že od SPF nám bude delimitovaný pozemok pod autobusovou
zastávkou na Ul. Partizánskej. Taktiež aj pozemok pod chodníkom na ul. Partizánskej, len je
potrebné k tomu doložiť majetkovú kartu, resp. stavebné povolenie, prípadne vyhlásenie
o výstavbe chodníka, ktorý slúži nepretržite občanom obce. Poslanec Rehanek informoval, že
chodník bol realizovaný v rámci akcie „Z“ bez stavebného povolenia a nie všetky pozemky sú
vo vlastníctve SPF, niektoré sú aj vo vlastníctve fyzických osôb bývajúcich na danej ulici.
Uznesenie č. 401/2022 zo dňa 25.05.2022
Obecné zastupiteľstvo vyhlasuje, že chodník na Ul. Partizánskej bol vybudovaný v 80-tych
rokoch v rámci akcie „Z“ a do dnešného dňa slúži nepretržite pre občanov obce pre účely
bezpečného prechodu.
Hlasovanie: 7 za, Ing. Lukáč sa zdržal, neprítomný Mgr. Paľaga

Ďalej starosta informoval, že v spolupráci s BBSK by bola možnosť zabezpečiť obsadenie
druhého obvodu praktického lekára pre dospelých. Prevádzkové náklady i mzdu lekára ako aj
obstaranie prístrojového vybavenia a nábytku by zabezpečoval BBSK. Nástup lekára je
možný od 1.1.2023. Dovtedy je potrebné zo strany obce zabezpečiť stavebné úpravy, výmenu
podlahovej krytiny a prerobiť elektroinštaláciu. Predpoklad nákladov je cca 35 tis. €.
Poslankyňa Ing. Molnárová navrhla realizáciu vlastnými zamestnancami za účelom zníženia
nákladov. Na rekonštrukciu celej budovy zdravotného strediska je už vypracovaná projektová
dokumentácia, ktorá by ale nebola použiteľná pre rekonštrukciu jednej ambulancie.
Uznesenie č. 402/2022 zo dňa 25.05.2022
Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce o zabezpečenie kalkulácie nákladov na
rekonštrukciu ambulancie, jej predloženie do ekonomickej komisie a následne na rokovanie
OZ.
Termín: do najbližšieho zasadania OZ
Hlasovanie: 7 za, Ing. Lukáč sa zdržal, neprítomný Mgr. Paľaga
Uznesenie bolo schválené.
Starosta ďalej informoval poslancov, že okresná prokuratúra robila kontrolu výrubu drevín.
Kontrola dopadla dobre, zákonné pochybenia neboli zistené, len odporúča podrobnejšie
popisovať stav a postup pri výrube drevín.
4/ Interpelácia poslancov
Poslanec Ing. Hikker sa dotazoval na hospodára TJ. Starosta informoval, že má pripravenú
výzvu na správcu TJ, ale musí ju ešte detailnejšie špecifikovať. Kontrolórka upozornila na
skutočnosť, že pracovná náplň musí byť v súlade s činnosťami, ktoré zabezpečuje obecný
úrad pre občanov, nakoľko TJ je samostatný subjekt.
Poslanec Póni sa dotazoval na akciu Motorkáreň 2022, ktorá sa má uskutočniť 28.05.2022.
Starosta informoval, že podmienky zo strany obce boli organizátorovi zaslané, pripomienky
k nim neboli žiadne. Uzávera cesty by mala byť od 10,00 – 16,00 hod., zatiaľ sme písomné
vyrozumenie nedostali.
5/ Informácie z komisií OZ
Stavebná komisia riešila žiadosť Petra Rajpricha o osadenie plechovej garáže na parc. č.
452/39 na dobu neurčitú. Komisia neodporúča žiadosti vyhovieť.
Uznesenie č. 403/2022 zo dňa 25.05.2022
Obecné zastupiteľstvo v Haliči súhlasí s osadením plechovej garáže na obecnom pozemku,
parc. C-KN č. 452/39, k.ú. Halič na dobu neurčitú vo výmere 3x5m.
Hlasovanie: 0 za, 6 proti, zdržal sa Ing. Lukáč a Mgr. Fajčík.
Uznesenie nebolo schválené.
Ing. Matúš Toman plánuje nad garážami v jeho vlastníctve zrealizovať nadstavbu garáže, čím
by vznikli hromadné garáže. K tomu je potrebný súhlas obce s príjazdom ku garážam.
Komisia odporúča žiadosti vyhovieť.
Uznesenie č. 404/2022 zo dňa 25.05.2022
Obecné zastupiteľstvo dáva súhlas na vybudovanie príjazdu ku garážam na obecnej parcele
C-KN č. 452/2.
Hlasovanie: 7 za, proti Ing. Lukáč, neprítomný Mgr. Paľaga.
Uznesenie bolo schválené.

Poslanci Ing. Lukáč a Rehanek navrhli, aby sa v obci vytvorili parkovacie miesta
a odporúčajú stavebnej komisii nájsť lokality a možnosti na ich vytvorenie. Ing. Lukáč by
uprednostnil vytváranie parkovacích miest v daných lokalitách bytových domov pred
výstavbou garáží, nakoľko postavené garáže by si nemuseli kúpiť majitelia priľahlých bytov
a autá by naďalej parkovali na miestnych komunikáciách.
Komisia sa ďalej zaoberala žiadosťou Spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových
priestorov, Družstevná 7, Halič o odstránenie vraku vozidla z obecného pozemku, nakoľko
Tibor Novotný, majiteľ vraku, na výzvy obyvateľov bytovky nereagoval. Starosta aj poslanci
skonštatovali, že niekoľkokrát vyzvali Tibora Novotného na odstránenie vraku, žiaľ poštu
vôbec nepreberá. Poslanec Ing. Lukáč navrhol zaslať oficiálny list s odpoveďou, že obec
v danej veci koná, niekoľkokrát sa mu posielali výzvy, ktoré si vôbec neprevzal, vyrubený
poplatok za užívanie verejného priestranstva nezaplatil, na zasadanie komisie verejného
poriadku, na ktorú bol predvolaný, sa nedostavil. Poslanec Rehanek doplnil Ing. Lukáča
a navrhol preveriť cestou právnika legálny postup na odstránenie vraku, aby zo strany obce
nedošlo k porušeniu zákona o ochrane osobného vlastníctva.
Uznesenie č. 405/2022 zo dňa 25.05.2022
Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce o zistenie legálneho postupu na zabezpečenie
odstránenia vraku, ktorý sa nachádza na obecnom pozemku pred bytovkou na Ul. Družstevná
č. 7 a zaslanie písomnej informácie Spoločenstvu vlastníkov bytov a nebytových priestorov,
Družstevná 7, Halič ohľadom vykonaných krokov pri riešení ich žiadosti.
Hlasovanie: 8 za, neprítomný Mgr. Paľaga
Uznesenie bolo schválené.
Kultúrna komisia zhodnotila už uskutočnené akcie: stretnutie s Matejom Tóthom, majáles,
deň matiek. Predseda informoval, že 3.6.2022 o 19,00 hod. sa uskutoční váľanie mája,
4.6.2022 je naplánovaná akcia MDD v zámockom parku – Rozprávkový park, 1.06.2022 sa
oficiálne otvárajú priestory zrekonštruovanej knižnice, 27.06.2022 bude odhalenie pamätnej
tabule Timkovi (posledný štúrovec), 29.06.2022 sa uskutoční prezentácia makety železničky
pri strážnom domčeku. V sobotu 13.8.2022 budú Haličské slávnosti, program sa priebežne
pripravuje a dopĺňa.
Poslanec Mgr. Fajčík informoval, že 02.07.2022 sa v areáli školy bude konať memoriál
Ondrej Pivku – 2.ročník.
6/ Podnety občanov
Za obyvateľov ulice Budovateľov vystúpila Ing. Hujová, ktorá interpretovala sťažnosť na
konaný ohňostroj dňa 12.05.2022. Požiadala poslancov, aby upustili od schvaľovania
ohňostrojov, alebo aspoň povolili konanie maximálne do 22,00 hod.
Vzhľadom k skutočnosti, že na obecný úrad bolo telefonicky adresovaných viacero sťažností,
poslanec Ing. Hikker navrhol uznesenie č . 396/2022 zrušiť.
Uznesenie č. 406/2022 zo dňa 25.05.2022
Obecné zastupiteľstvo s okamžitou platnosťou ruší uznesenie č. 396/2022 zo dňa 21.04.2022.
Hlasovanie: 8 za
Uznesenie bolo schválené.
7/ Rôzne
SFZ nám bola schválená dotácia 10 tis. € na vybudovanie tribúny na futbalovom štadióne.
Podľa predbežného rozpočtu však náklad na jej vybudovanie vychádza na cca 22 tis. eur

Vzhľadom k skutočnosti, že predpokladaný príjem v roku 2022 je ohrozený, ekonomická
komisia posúdi všetky rozpracované návrhy a pripraví priority ich financovania.
Starosta ďalej informoval, že Hana Ponická by mala 100 rokov a pri tej príležitosti sa
27.8.2022 v Podrečanoch uskutoční spomienková slávnosť. Keďže naša škola nesie názov
Hany Ponickej, starosta v spolupráci s riaditeľom školy navrhol spomienkovú slávnosť
v mesiaci september, ktorá by bola spojená aj s pripomenutím 40. a 70. výročia založenia
školy.
V Lučenci 02.06.2022 o 16,30 hod. sa uskutoční odovzdávanie Cien Emy Goldpergerovej za
roky 2020 a 2021. V kategórii *Zachovanie a prezentácia hmotného a nehmotného kultúrneho
dedičstva 2021* je Obec Halič nominovaná na ocenenie za Otvorenie zrekonštruovaného strážneho
domčeka bývalej železnice v Haliči. Odovzdávanie cien bude v Mestskom múzeu v Lučenci.
Ing. Hujová oboznámila poslancov s výsledkom inventarizácie majetku obce, ktorá sa
vykonala podľa stavu k 31.12.2021. Predmetom inventarizácie bol neobežný majetok, obežný
majetok, vlastné imanie, záväzky, platová inventúra zamestnancov. Výsledkom inventarizácie
bol prebytok vo výške 10 495,30 €, ktorý vznikol evidovaním jednej parcely v evidencii
pozemkov 2x a evidencia bola k 31.12.2021 opravená
Keďže program rokovania OZ bol vyčerpaný, starosta poďakoval všetkým poslancom za
účasť na rokovaní OZ, zároveň poďakoval za prácu za celý uplynulý rok a ukončil rokovanie.

V Haliči, 25.05.2022
Zapísala: Ing. Hujová
Overili: Ing. Lukáč
Mgr. Alexander Udvardy
starosta obce

