Zápisnica
z 8.riadneho zasadnutia OZ v Haliči, konaného dňa 16.09.2020
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 8 poslancov OZ a OZ je uznášania schopné, poslanec Paľaga sa
ospravedlnil, bude meškať cca 5-10 minút). Za zapisovateľku zo zasadnutia OZ určil Martinu Nátonovú
Ďuríkovú, 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kontrola plnenia uznesení.
Správa hlavnej kontrolórky obce Halič.
Návrh na prijatie návratne štátnej pomoci v súvislosti s výpadkom podielových daní.
Informácia o stave a priebehu rekonštrukčných prác na budove KD.
Informácie starostu o realizovaných a plánovaných aktivitách.
Interpelácia poslancov.
Informácie z komisií OZ.
Podnety občanov.
Rôzne.

Uznesenie č. 211/2020 zo dňa 16.09.2020
Obecné zastupiteľstvo v Haliči
A)
berie na vedomie – starosta určil za zapisovateľku zo zasadnutia OZ Ing. Martinu Nátonovú
Ďuríkovú, pracovníčku obce,
B)
berie na vedomie – starosta určil za overovateľa zápisnice poslanca Kurčíka Tomáša, do
návrhovej komisie určil poslanca Ľudovíta Póniho,
C)
schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie poslancov: 8 za z 8 prítomných
neprítomný: M. Paľaga
Uznesenie bolo schválené.
1. Kontrola plnenia uznesení
Správu predložil starosta obce:
1. Uznesením č. 202/2020 zo dňa 06.08.2020 zaviazaný k zabezpečeniu minimálne 3 cenových
ponúk z komerčných bánk, z ktorých výberová komisia v zložení členov Obecnej rady vyberie
najvýhodnejšiu ponuku. Termín bol stanovený do najbližšieho zasadania OZ. Starosta
prítomných poslancov informoval, že zabezpečil ponuky z 3 komerčných bánk (SLSP, PB, VÚB),
ponuky rozposlal členom obecnej rady. Zatiaľ neboli vyhodnotené, nakoľko sa nekonalo
zasadnutie, to sa bude konať až v mesiaci október.
2. Uznesením č. 175/2020 zo dňa 30.04.2020 bolo uložené starostovi, aby do 30.09.2020 vyzval
užívateľov obecných pozemkov , aby si vyriešili právny vzťah k týmto pozemkom. Toto
uznesenie sa priebežne plní.

Uznesenie č. 212/2020 zo dňa 16.09.2020
Obecné zastupiteľstvo v Haliči berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
2. Správa hlavnej kontrolórky obce Halič
Správu predložila a plnenie uznesení zhodnotila hlavná kontrolórka, konštatuje že uznesenia sú
splnené, alebo sa priebežne plnia. Poslanec Rehánek sa dotazoval k pozastavenému uzneseniu č.
108/2019 zo dňa 26.09.2019, kto vyslovil domnienku a čo to znamená. Kontrolórka obce mu následne
uvedené vysvetlila a starosta podotkol, že hneď na ďalšom zasadnutí OZ 10.10.2019 prítomným
poslancom vysvetlil, prečo bolo uvedené uznesenie pozastavené.
Uznesenie č. 213/2020 zo dňa 16.09.2020
Obecné zastupiteľstvo v Haliči:
A) Berie na vedomie Správu hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly plnenia uznesení.
B) Ukladá starostovi obce, aby zabezpečil stanovisko z Ministerstva dopravy, ohľadom možnosti
uzávery cesty Horné Pole a Čepanová.
3. Návrh na prijatie návratnej štátnej pomoci v súvislosti s výpadkom podielových daní
Prítomných poslancov informoval starosta o možnosti čerpania návratnej finančnej pomoci,
s možnosťou odloženia splatnosti o 4 roky. Je tu možnosť, že sa vyjadrením vlády pozmení finančná
pomoc z návratnej na nenávratnú. Obec Halič môže čerpať pomoc maximálne do výšky
prognozovaného výpadku, čo na základe aktualizovanej júnovej prognózy pre našu obec predstavuje
čiastku 34.478,-€. Termín na podanie žiadosti je do 31.10.2020 a jej použitie je určené do konca roka
2020.
Poslankyňa Molnárová sa dotazovala či výpadok dane z príjmov FO mohol spôsobiť taký výpadok
v obecnom rozpočte.
Kontrolórka obce podotkla, že je vhodnejšie mať takúto formu hotovosti, ktorá je bezúročná a k nej
požiadať o menší úver. Finančné prostriedky je možné použiť na bežné výdavky.
Poslanec Rehánek uviedol, že členovia ekonomickej komisie boli o tejto možnosti informovaní.
Uznesenie č. 214/2020 zo dňa 16.09.2020
Obecné zastupiteľstvo v Haliči berie na vedomie informácie starostu o možnosti čerpania návratnej
finančnej štátnej pomoci v súvislosti s výpadkom podielových daní. Termín podania žiadosti je do
31.10.2020. Obecné zastupiteľstvo v Haliči súhlasí s návrhom starostu o odročení uvedeného na ďalšie
obecné zastupiteľstvo po zabezpečení odporúčacieho stanoviska ekonomickej komisie.
4. Informácie o stave a priebehu rekonštrukčných prác na budove kultúrneho domu
Správu o začatých a momentálne prebiehajúcich stavebných prácach na kultúrnom dome, predniesol
starosta. Informoval prítomných, že nebolo pôvodným zámerom zhodiť aj starý strop. Toto zhodnotil
zodpovedný stavbyvedúci ako nutnosť po strhnutí krokiev, z hľadiska bezpečnosti pri ďalších prácach
na streche a už aj tak nevyhovujúcom stave pôvodného stropu. Demontáž a zhotovenie nového stropu
(cca 13.500,-€ bez DPH), sú cenovo na úrovni ceny izolácie starého stropu (14.000,-€ bez DPH).
Zateplenie stropu je možne dodatočne zrealizovať.
Informoval prítomných aj o poškodeniach po prvom daždi: zatečené stropy a podlahy v kancelárii
starostu, hlavnej ekonómky, zatečenie veľkej sály. Za škody až do odovzdania diela je podľa zmluvy
o dielo zodpovedný zhotoviteľ, škoda bola predbežne odhadnutá vo výške 12.000,-€.
V budúcom kalendárnom týždni (39.) stavebné práce pokračujú montážou väzníkového krovu
a zakrytím aspoň fóliou.
Poslanec Póni sa dotazoval na typ krytiny, ktorá bude použitá, starosta uviedol že bude použitá krytina
Bramac s červenou povrchovou úpravou. Neskôr ako stavebné práce pokročia, je možné sa uchádzať
aj o ďalšie finančné zdroje z environmentálneho fondu.

Uznesenie č. 215/2020 zo dňa 16.09.2020
Obecné zastupiteľstvo v Haliči berie na vedomie informácie starostu o stave a priebehu
rekonštrukčných prác na budove kultúrneho domu.
5. Informácie starostu o realizovaných a plánovaných aktivitách
Starosta informoval prítomných o nasledovnom:
- 17.09.2020 bude spustená online konzultácia, ktorej cieľom je správne pripraviť podklady
k žiadosti o nenávratnú finančnú pomoc, ktorá by mala byť použitá na rekonštrukciu starej
škôlky. Následne bude vyhlásené verejné obstarávanie.
- k domu p. R. Berkyho bolo zabezpečené vyčíslenie výšky exekúcií a po zosumarizovaní
všetkých exekúcií, predloží starosta komplexnú správu a návrh na odkúpenie predmetnej
nehnuteľnosti.
- čo sa týka domu pri Gaštane, starosta informoval, že zatiaľ nenašiel vhodný spôsob na
vysporiadanie a odkúpenie nehnuteľnosti.
- o počtoch zakúpených rúšok pre seniorov a o podanej žiadosti na refundáciu nákladov s tým
spojených, ktoré by mohli byť preplatené v druhom kole.
- úradom práce boli bežiace projekty pozastavené, a bola prijatá len 1 zamestnankyňa.
- odoslaná žiadosť o refundáciu časti nákladov na mzdy pracovníkov v predškolskom zariadení
bola schválená a suma 17.000,-€ bude poukázaná v dohľadnom čase na účet obce.
Uznesenie č. 216/2020 zo dňa 16.09.2020
Obecné zastupiteľstvo v Haliči berie na vedomie informácie starostu o realizovaných a plánovaných
aktivitách.
6. Interpelácia poslancov
Poslanec Fajčík žiada starostu o preverenie a poskytnutie informácie o počte prihlásených obyvateľov
na ulici Zelenej, č.d. 34.
7. Informácie z komisií OZ
Poslanec Hikker - informoval prítomných poslancov o priebehu posledného zasadnutia kultúrnej
komisie, ktorého sa zúčastnili všetci členovia, vypracovali prehľad akcií na rok 2021. Tento poskytol
k nahliadnutiu aj prítomným poslancom. Súčasťou je aj návrh výšky finančných prostriedkov,
potrebných na ich realizáciu, ktoré boli predložené ekonomickej komisii. Ďalej poukázal na fakt, že nie
je vhodné aby kapela Haličan odmietala účasť na obecných akciách a vyberala si len niektoré. Bolo by
vhodné ich na túto skutočnosť upozorniť. Stretnutie jubilantov k príležitosti prejavenia úcty k starším
bolo kvôli koronavírusu zrušené, vianočný koncert sa bude konať v katolíckom kostole a rozlúčka so
starým rokom a privítanie nového sa uskutočnia na námestí.
Poslanec Rehánek – oboznámil prítomných o výške poskytnutého finančného príspevku na úhradu
časti mzdových nákladov pre zamestnávateľov, v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového
stavu alebo výnimočného stavu alebo odstránenia ich následkov. Fin. príspevok bol poskytnutý v rámci
národného projektu, a obci Halič boli poskytnuté prostriedky vo výške 17.507,57€. Ekonomická komisia
odporúča použiť uvedené prostriedky na refundáciu časti mzdových nákladov pre ZŠ s MŠ za obdobie
13.03.2020 do 30.06.2020.
Ďalej ekon. komisia prerokovala návrhy zvýšených sadzieb (daní) pre stavby rodinných domov, garáží,
pozemkov, ekonómka p. Hujová pripraví všeobecne záväzné nariadenie obce ktoré predostrie
poslancom na ďalšom zastupiteľstve.
Komisia prerokovala aj návrhy na zvýšenie poplatku za vývoz triedeného komunálneho odpadu: 1x
mesiac 32€, 2x mesačne 60,-€. Starosta k uvedeným návrhom podotkol, že od Nového Roka je obec
povinná zabezpečiť aj zber kuchynského odpadu, preto zvýšené poplatky budú slúžiť aj na vykrytie
nákladov s tým spojených.

Poslankyňa Molnárová – prečítala správu stavebnej komisie, riešili nasledovné žiadosti:
- žiadosť p. B. Balagovej: žiadala obec o odkúpenie pozemku pri jej nehnuteľnosti a žiadala aj
obec o výstavbu oporného múru po celej dĺžke pozemku. Kalkulovaná suma za tieto stavebné
práce je cca 35.000,-€. Poslanci sa vyjadrili, že suma je to vysoká, tiež diskutovali
o nebezpečenstve odkopávania ďalšej zeminy a zosuve pôdy. Nesúhlasia zatiaľ ani
s odpredajom priľahlého pozemku, zhodli sa na tom že je možné jednať so žiadateľom o výške
sumy akou sa bude obec podieľať na stavebných prácach. Poslankyňa Molnárová navrhla nájsť
úsporné opatrenie, ktorým sa zastabilizuje oporný múr len pozdĺž domu. Poslanec Rehánek
navrhol osloviť projektanta z B.B, ktorý by vypracoval alternatívny projektový návrh. Poslanci
sa zhodli na tom, že bude nutné zazmluvniť žiadateľa pri odkúpení pozemku, že v prípade
odkopania ďalšej zeminy budú znášať prípadné škody.
Uznesenie č. 217/2020 zo dňa 16.09.2020
Obecné zastupiteľstvo v Haliči žiada starostu o zabezpečenie alternatívnej projektovej dokumentácie,
ktorá rieši problematiku výstavby oporného múru okolo nehnuteľnosti p.Balagovej Beaty. K jej žiadosti
odkúpenia priľahlého pozemku sa bude OZ vyjadrovať až po vyhotovení nového projektu.
-

-

-

žiadosť firmy PYLON s.r.o. – firma žiada obec o povolenie osadiť betónové pylóny na časti
obecného pozemku a o odpredaj, alebo aspoň dlhodobý prenájom pozemkov, na ktorých budú
osadené pylóny. Firma žiada aj o možnosť vybudovať vstup do svojho areálu z obecného
pozemku. Poslanec Rehánek navrhol, aby bola žiadateľovi povolená stavba altánku, ale nie
vybudovanie hlavného vstupu z obecného chodníka. Starosta sa vyslovil, že k stavebnému
povoleniu mu obec udelila súhlas na používanie tohto obecného pozemku počas stavebných
prác a následne po ukončení sa bude riešiť odkúpenie prípadne prenájom pozemku. Starosta
firme odošle vyjadrenie, že v tejto fáze nie je ich žiadosť riešiteľná v takom smere ako žiadajú,
a až po výstavbe pylónov v max. 6m2 v zmysle projektu sa bude riešiť prípadná možnosť
budovania vstupu z verejného chodníka.
žiadosť D. Přibyla o výrub stromu – smrek, ktorý pravidelne zasahuje konármi do prístupovej
cesty, prerastá telekomunikačné káble a svojou výškou v prípade vyvrátenia zo svahu ohrozí
stabilitu domu na ul. Staničnej 33. Stavebná komisia so žiadosťou súhlasí.
žiadosť J. Paprnákovej – o odkúpenie stavebného pozemku v našej obci na výstavbu rodinného
domu na ul. Hviezdoslavova , parc.č.: 516/1 v k.ú. Halič, vo výmere 800-1000m2. Komisia
navrhuje vyhovieť žiadateľovi.

Poslankyňa oboznámila prítomných, že stavebná komisia pripravila návrhy do budúcoročného
rozpočtu, ktoré postúpia p. Hujovej do konca septembra.
Členovia stavebnej komisie navrhujú vyzvať majiteľov , ktorí majú na obecných pozemkoch pred
svojimi domami stavebný odpad, o jeho legálne odstránenie.
8. Podnety občanov
Pani G.Marková prišla vyjadriť svoj názor, obavu, že prípadný predaj pozemkov na stavebné účely za
ich domom, by sa nemal konať, nakoľko v prípade výstavby hrozí nebezpečenstvo zaplavenia ich
pozemku. Járok potrebné nechať voľne prístupný, pretože tam po prudkých dažďoch stojí voda.
Starosta ju ubezpečil, že nie je záujem odredávať pozemky medzi poľom a odvodňovacím rigolom.
9. Rôzne
Poslanec Zdechovan navrhuje opíliť prerastený orech nad obecným chodníkom na ulici Mieru pri dome
p.Róžu. Poslanec Rehanek navrhuje aby sa voda v cintoríne spúšťala automaticky tak ako v minulosti.

Poslanec Hikker dodal, aby sa nezabudlo na prísľub p. Dorazilovej rod. Botkovej, o odstránení stromu
na cintoríne. Starosta sa vyjadril, že na tento konkrétny strom máme povolenie na vypílenie, ale až
v čase vegetačného pokoja, teda po 1.októbri. Ďalej informoval prítomných o: zámere založiť klub
historikov a stretávať by sa chceli v knižnici, kniha Halič cesta časom sa dostala do celoštátnej súťaže,
p. J. Janičkárová spisovateľka a bývalá kronikárka pozvala p.Hikkera do Nižnej Kamenice. Informoval
sa, v akom štádiu je realizácia cyklotrasy.
Starosta informoval prítomných, že pozemky má v prenájme mesto Lučenec a aktuálne prebieha výber
dodávateľa. Ďalej informoval o schválených fin. prostriedkoch vo výške 21.000,-€ na vypracovanie
energetického auditu na kultúrny dom a verejné osvetlenie.

