Zápisnica
zo 3. riadneho zasadnutia OZ v Haliči, konaného dňa 21.06.2018
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny, ktorá je Prílohou č.1 tejto Zápisnice

1/ Otvorenie a schválenie programu
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Halič (ďalej len OZ) otvoril a viedol Juraj
Machava, starosta obce (ďalej len starosta), ktorý privítal všetkých prítomných. Skonštatoval,
že je prítomných 8 poslancov OZ, t.j. zasadnutia OZ sa zúčastňuje nadpolovičná väčšina
poslancov a skonštatoval, že 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. Nakoľko jedným z bodov
rokovania malo byť aj preškolenie poslancov OZ z nového zákona o ochrane osobných
údajov a školiteľ Ing. Nosáľ sa z dôvodu hospitalizácie v zdravotníckom zariadení rokovania
nezúčastnil, program bol opätovne schválený bez tohto bodu. Rokovanie sa ďalej riadilo
nasledovným programom:
1. Kontrola plnenia uznesení
2. Zásady odmeňovania poslancov
3. Vyhodnotenie rozpočtu Obce Halič k 31.05.2018
4. Úprava rozpočtu Obce Halič na rok 2018
5. Rozsah výkonu funkcie starostu a počet poslancov na nové funkčné obdobie vo volebnom
období rokov 2018 - 2022
6. Interpelácie poslancov
7. Informácie z komisií OZ
8. Podnety občanov
9. Rôzne
Uznesenie č. 83/2018 zo dňa 21.06.2018
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 prítomných poslancov z 9-tich
Všetci prítomní poslanci hlasovali za schválenie programu, neprítomní Žigo
Uznesenie bolo schválené.
Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
Starosta predložil návrh, aby členom návrhovej komisie bol Jaroslav Linhart. Za overovateľov
zápisnice určil poslancov poslankyňu Beňovskú a Mgr. Pročka. Rozprava k uvedenému bodu
nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia.
Uznesenie č. 84/2018 zo dňa 21.06.2018
Obecné zastupiteľstvo v Haliči
A/berie na vedomie - starosta určil za overovateľov zápisnice Beňovskú a Mgr. Pročka
B/schvaľuje
1. Člena návrhovej komisie Linharta.
Hlasovanie: 8 za, neprítomní Žigo

-

Uznesenie bolo schválené.
2/ Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí OZ
Správu predložil starosta obce. Skonštatoval, že na poslednom OZ konanom dňa 14.05.2018
mu neboli uložené žiadne úlohy.
3/ Zásady odmeňovania poslancov
Zásady predložil starosta obce. Vzhľadom k novele zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení a zmene podmienok odmeňovania zástupcu starostu je v prvom rade potrebné zrušiť
uznesenie č. B/8 zo dňa 7.5.2015 a následne schváliť nové zásady odmeňovania poslancov.
Uznesenie č. 85/2018 zo dňa 21.06.2018
Obecné zastupiteľstvo v Haliči ruší uznesenie č. B/8 zo dňa 7.5.2015.
Hlasovanie: 8 za, neprítomní: Žigo
Uznesenie bolo schválené.
Následne starosta informoval o nových zásadách odmeňovania poslancov. Po vznesených
pripomienkach na ekonomickej komisii sa v predloženom návrhu zásad sa mení Článok 3,
bod 2. nasledovne: OZ môže zástupcovi polročne schváliť odmenu, pričom jej výška nesmie
presiahnuť polovicu mesačného základného platu starostu obce včetne odmien podľa čl.2
a čl.4.
Poslanec JUDr. Přibyl povedal, že na EK sa rozoberala aj alternatíva ročnej výšky odmeny
zástupcu starostu 1500,00 €, avšak o tomto sa nerokovalo.
Uznesenie č. 86/2018 zo dňa 21.06.2018
Obecné zastupiteľstvo v Haliči schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií
pri Obecnom zastupiteľstve Halič.
Hlasovanie: 8 za, neprítomní: Žigo
Uznesenie bolo schválené.
4. Vyhodnotenie rozpočtu Obce Halič k 31.05.2018
5. Úprava rozpočtu obce Halič na rok 2018
Vyhodnotenie rozpočtu spolu s úpravou rozpočtu na rok 2018 predniesol predseda
ekonomickej komisie. Prešiel plnenie príjmov aj výdavkov a spolu s ekonómkou obce
prezentovali požadovanú úpravu rozpočtu. K uvedeným bodom diskusia nebola.
Uznesenie č. 87/2018 zo dňa 21.06.2018
Obecné zastupiteľstvo v Haliči:
A/ berie na vedomie vyhodnotenie rozpočtu Obce Halič k 31.05.2018
B/ schvaľuje úpravu rozpočtu Obce Halič na rok 2018 nasledovne:
100/ daňové príjmy
630 025
200/ nedaňové príjmy
46 400
300/ transfery
519400
400/ finančné príjmy
8 473
Príjmy spolu
1 204 298
600/ bežné výdavky
1 107 996
700/ kapitálové výdavky
84 450
800/ splátky úverov
3 252
Výdavky spolu
1 195 698
Hlasovanie: 8 za, neprítomní: Žigo
Uznesenie bolo schválené.

Predseda EK zároveň predniesol návrh na vyradenie majetku v dôsledku neaktuálnosti PPD.
Jedná sa o projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu KD Halič z roku 2014. Pri podaní
žiadosti o NFP bolo potrebné doložiť novú projektovú dokumentáciu vzhľadom na
neaktuálnosť doterajšej.
Uznesenie č. 88/2018 zo dňa 21.06.2018
Obecné zastupiteľstvo v Haliči schvaľuje návrh na vyradenie majetku v dôsledku zmarenej
investície – PD rekonštrukcie kultúrneho domu v hodnote 5 400,00 €.
Hlasovanie: 8 za, neprítomní: Žigo
Uznesenie bolo schválené.
6. Rozsah výkonu funkcie starostu a počet poslancov na nové funkčné obdobie vo volebnom
období rokov 2018 – 2022
Vzhľadom k blížiacim sa voľbám do orgánov samosprávy je potrebné stanoviť rozsah výkonu
starostu, počet poslancov a počet volebných obvodov. Návrh starostu obce je plný úväzok pre
starostu, jeden volebný obvod a 9 poslancov OZ. Poslanec Mgr. Pročko sa pýtal občana
Tureka, prečo p. Žigo nechodí na zastupiteľstvá. Pán Turek odvetil, že Žigo je dospelý
človek a o všetkom sa rozhoduje sám. Zároveň Mgr. Pročko mal dotaz, či nestačí počet
poslancov 7, ostatní sa prikláňali k názoru 9 poslancov.
Uznesenie č. 89/2018 zo dňa 21.06.2018
Obecné zastupiteľstvo v Haliči určuje:
A/ rozsah výkonu funkcie starostu Obce Halič na plný úväzok na jeho celé funkčné obdobie
vo volebnom období rokov 2018 – 2022
B/ počet poslancov deväť na nové funkčné obdobie 2018 – 2022
C/ jeden volebný obvod
Hlasovanie. 8 za, neprítomní: Žigo
Uznesenie bolo schválené.
7. Interpelácie poslancov
Starosta udelil slovo riaditeľovi školy Mgr. Čičmancovi. Ten sa poďakoval starostovi
a poslancom na podporu pri realizácii úpravy bežeckej dráhy v areáli školy. Starosta doplnil,
že časť peňazí, ktoré obec dostala ako dar od firmy Imet chce so súhlasom poslancov použiť
práve na úpravu bežeckej dráhy, doskokovej dráhy a ihriska, ktoré bude slúžiť nielen žiakom,
ale aj deťom z obce vo voľnom čase. Zároveň dal poslancom odsúhlasiť určenie časti
finančného daru pre úpravu športového areálu v priestoroch školy.
Uznesenie č. 90/2018 zo dňa 21.06.2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje sumu 3 000,00 € na úpravu bežeckej dráhy v areáli školy
z finančných prostriedkov darovaných obci na rozvoj od spoločnosti Imet.
Hlasovanie: 8 za, neprítomní: Žigo
Uznesenie bolo schválené.
Ďalej riaditeľ školy poďakoval za MDD, ktoré bolo poriadané v spolupráci s obcou
v priestoroch školy, za finančnú podporu pri žiadosti o projekt na rekonštrukciu sociálnych
zariadení v telocvični. Informoval, že škola obsadila 3. miesto v celoslovenskej súťaži
Supertrieda a s týmto programom vystúpia aj na akadémii, ktorá sa bude konať 27.06.2018
o 10,00 hod. vo veľkej sále kultúrneho domu. Pochválil sa ďalším úspechom žiačky Sáry
Fízeľovej (2.trieda), ktorá obsadila v medzinárodnej atletickej súťaži v Ostrave 8. miesto,
pričom na Slovensku bola druhá. Ďalej informoval, že v novom školskom roku sa otvárajú
dve prvé triedy, do MŠ je prihlásených 59 dní. Nakoľko v meste Lučenec nie je dostatočná
kapacita na umiestnenie detí vo veku 2,5 – 3 roky do predškolských zariadení, uvažuje aj

o rozšírení tried v MŠ práve pre deti tejto vekovej kategórie. Informoval o tom, že školský byt
je už upravený a v krátkej dobe sa podpíše zmluva s nájomcom. Pozval poslancov na
akadémiu, ktorá bude 27.6.2018 v kultúrnom dome, 28.6.2018 budú starostom obce odmenení
najlepší žiaci školy + učiteľ.
Poslankyňa Beňovská sa dotazovala, na ktorých miestach v areáli školy budú umiestnené
kamery. Riaditeľ povedal, že zatiaľ pred MŠ, hlavným vchodom a parkoviskom, ale uvažuje
aj o ďalšom rozšírení kamerového systému.
Poslanec Mgr. Pročko mal dotaz na hlavnú kontrolórku v súvislosti s prenájom obecných
priestorov. HK mu vysvetlila všetky možnosti prenájmu, začo poďakoval. Potom sa riaditeľ
školy a HK rozlúčili s poslancami a opustili rokovaniu miestnosť.
Poslanec Mgr. Pročko dal návrh, aby OZ schválilo p. Kovalančíkovi a Bystrianskemu
zníženie poplatku za KO, nakoľko na vlastné náklady opravili cestu pred svojimi rodinnými
domami. Poslanec JUDr. Přibyl odvetil, že to nie je možné, nakoľko zákon stanovuje
podmienky odpustenia, resp. zníženia poplatku za KO a poplatok je splatný v termíne do 28.2.
bežného roka. Poslanec Mgr. Pročko povedal, že treba im aspoň morálne poďakovať
a navrhol, aby sa okolo parčíkov vybudoval živý plot, tak ako to bolo kedysi.
Poslanec JUDr. Přibyl mal dotaz, v akom štádiu je ocenenie pozemkov pre výstavbu
golfového ihriska a ich následný predaj. Starosta odvetil, že sú vypracované znalecké
posudky, ale nemá informáciu od spoločnosti Imet, či majú aj naďalej záujem o kúpu
pozemku a vybudovanie golfového ihriska.
Poslanec Mgr. Pročko vyjadril názor, že ak sa na oficiálnej facebook stránke Obecnej
knižnice Halič objaví súkromný názor pracovníka OÚ, nie je to v poriadku. Obecná stránka
nemá slúžiť na prezentovanie súkromných názorov. Starosta odvetil, že pracovníčka bola
upozornená a príspevok bol zo stránky stiahnutý. Zároveň povedal, že Obec Halič nemá
oficiálnu fc stránku.
Poslanec Mgr. Pročko sa dotazoval, kde sú umiestnené banery o hrnčiarstve, ktoré boli vo
vestibule kultúrneho domu a či by si ich mohol požičať do múzea.
Poslankyňa Beňovská sa dotazovala na možnosť otvorenia futbalového ihriska pre deti. Bolo
dohodnuté, že sa nájde spôsob riešenia – otvorenie ihriska pre deti bez toho, aby došlo
k poškodeniu hracej plochy.
Poslankyňa Mgr. Gálová sa dotazovala na možnosť vyhlasovania v miestnom rozhlase, keď
sa bude na zámku púšťať ohňostroj. Starosta odvetil, že na základe niekoľkých sťažností
zakázal používanie ohňostrojov v obci. Výnimku tvorí posledný deň v roku, kedy je to
dovolené zo zákona.
8. Informácie z komisií
a/ športová komisia – predseda informoval, že T.Hochholczer poslal e-mail na ústredie KST
ohľadom financovania turistov. Dostal odpoveď, že dotáciu je možné poskytnúť len
konkrétny účel, konkrétnu akciu. A to sa v našej obci aj robí. Dotácie sú poskytnuté na
Haličskú 25-ku a Haličskú 100-ku a je spolufinancovaný turistický tábor pre deti v školskom
veku v letnom prázdninovom období.
b/ komisia školstva – zaoberali sa rozšírením detského ihriska – v pondelok v spolupráci
s obcou urobia objednávku tak, aby to bolo do Haličských slávnosti aj zrealizované.
c/ kultúrna komisia – zhodnotila už uskutočnené kultúrne akcie a zaoberala sa prípravou
haličských slávností. V čase od 10,00 – 14,00 hod. bude program v Zbrojnici (súťaž vo varení
guľášu), od 13,30 hod. bude program na námestí. Tento sa ešte stále dolaďuje a upresňuje.
d/ komisia verejného poriadku – riešila sťažnosť Očovanová versus Banašová. Žiaľ, Renata
Banašová sa na komisiu nedostavila a člen komisie p.Kocúr informoval p.Očovanovú, akým
spôsobom môže spor medzi rodinami riešiť. Druhá sťažnosť bola p.Gondášovej na suseda
p.Háza, ktorý páli KO v peci na tuhé palivo a pálenie BOO v záhrade. P.Ház tvrdenie

odmieta, že on si len griluje v záhrade. Člen komisie p.Kocúr odporučil p.Gondášovej, aby
spor riešila v občiansko-právnom konaní ako jednu z možností.
Uznesenie č. 91/2018 zo dňa 21.06.2018
Obecné zastupiteľstvo v Haliči berie na vedomie informácie z komisií – ekonomickej,
kultúrnej, športovej, verejného poriadku a komisie školstva.
9. Podnety občanom
Občan Turek dal podnet, aby sa na námestí opílili stromy, nakoľko ľudia prechádzajú okolo
sa musia zohýnať. Ďalej sa dotazoval, ako je zabezpečený posledný školský deň, pretože
vtedy deti robia veľký neporiadok v obci. Starosta odvetil, že je zo strany školy zabezpečený
pedagogický dozor.
Ďalší dotaz bol, či je možné na detskom ihrisku rozšíriť lavičky pre rodičov.
10. Rôzne
Starosta obce informoval poslancov, že už bol síce schvaľovaný Komunitný plán sociálnych
služieb obce Halič na roky 2018 – 2023, ale došlo k nejakým zmenám, ktoré boli poslancom
zaslané na pripomienkované. Jedinú pripomienku mal Ing. Hikker ohľadom futbalového
ihriska, ktoré nie je k dispozícii neobmedzene pre deti.
Uznesenie č. 92/2018 zo dňa 21.06.2018
Obecné zastupiteľstvo v Haliči schvaľuje Komunitný plán sociálnych služieb obce Halič na
roky 2018 – 2023.
Hlasovanie: 8 za, neprítomní: Žigo
Uznesenie bolo schválené.
Následne sa rozprúdila debata medzi poslancami ohľadom fungovania TJ Slovan Halič, jeho
financovania a dosahovaných výsledkov. Odzneli rôzne názory, námety na riešenie situácie,
ale k definitívnemu rozhodnutiu sa nedospelo.
Najbližšie zasadanie OZ sa po dohode prítomných poslancov bude konať 13.09.2018.
V prípade schválenia NFP (podané dva projekty), bude potrebné komisiu zvolať do konca
augusta 2018.
Keďže program rokovania OZ bol vyčerpaný, starosta poďakoval poslancom za účasť
a ukončil rokovanie.

V Haliči, 21.06.2018
Zapísala: Ing. Hujová
Overili: Beňovská
Mgr. Pročko
Juraj Machava
starosta obce

