
 

 

 

 

 

 

 

Mimoriadne obecné zastupiteľstvo v Haligovciach 

                                             Zápisnica č. II/2021   

Z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Haligovciach 

 

Dňa : 14. 04. 2021 

Otvorenie : 17.00 hod. 

Ukončenie: 18.30 hod. 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny 

Program : podľa pozvánky 

 

K bodu  programu č. 1: 

Otvorenie zasadnutia 

Mimoriadne zasadnutie otvorila predsedajúca starostka obce. Všetkých prítomných srdečne privítala 

a týmto konštatovaním rokovanie I. mimoriadneho zasadnutia OZ oficiálne zahájila. 

 

K bodu programu č. 2: 

Schválenie programu zasadnutia 

Predsedajúca – starostka obce predložila a prečítala prítomným poslancom pripravený program II. 

mimoriadneho zasadnutia OZ. K pripravenému a predloženému programu poslanci nemali žiadne 

doplňujúce námietky ani pripomienky a predložený program následne jednohlasne schválili.                                                            

Bolo prijaté:  

Uznesenie č. 127  hlasovali: za 5                                                                                                                  

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach v programu č.2 
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Schvaľuje 

Program II. mimoriadneho zasadnutia OZ v zmysle pripraveného a predloženého programového 

návrhu. 

 

K bodu programu č. 3: 

Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

Predsedajúca starostka obce navrhla za navrhovateľov uznesenia a overovateľov zápisnice z II. 

mimoriadneho zasadnutia OZ poslancov Ján Wittko, Mgr. Ján Želonka PhD. Ostatní poslanci 

s návrhom súhlasili a ku návrhu nemali pripomienky.                                                                                                  

Bolo prijaté:      

     

Uznesenie č. 128  hlasovali: za 6 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach v bode programu č. 3  

volí 

Poslancov Ján Wittko, Mgr. Ján Želonka PhD. za navrhovateľov uznesenia a overovateľov zápisnice. 

 

K bodu programu č . 4:  

 Úprava VZN č.1/2021 pre ZŠ a MŠ Kráľovnej Pokoja v Haligovciach, dodatok 

č.1.                                                                                                                                                                                                        

Predsedajúca – starostka obce predložila úpravu VZN č.1/2021 pre ZŠ a MŠ Kráľovnej Pokoja 

v Haligovciach, s dodatkom č.1. Nakoľko došlo k zmene koeficientu na žiaka 94,02€, je nový 

prepočet na MŠ, ŠKD, ŠJ. Koeficient na rok 2021- 91,81€   

                                                                                       -91,47€ 

                                                                                       -94,02€                                                           

59.035,16€  MŠ – 23 deti 

23.128,92€  ŠKD – 41 deti 

16.923,60€  ŠKJ – 100 deti       

Spolu 99.087,68 : 12 = 8.257,30 x 88% = 7.266,42                                                                                       

   Bolo prijaté:                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Uznesenie č.129                                                                                          

Schválene 
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Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach jednohlasne schvaľuje navýšený koeficient 94,02€ na 

žiaka. Presun dotácie na zariadenia  MŠ, ŠKD, ŠJ ostáva nezmenený  - 88   % mesačne. 

Finančné prostriedky do celkovej výšky 100 % dotácie obce, ktoré obec nepresunie  školským 

zariadeniam v priebehu roka ,  po zhodnotení a odsúhlasení OZ, obec  použije účelovo podľa 

potreby napr. na zakúpenie vybavenia, prípadne na nevyhnutné opravy,  resp. na výmenu  

poškodeného  prevádzkového zariadenia MŠ.          

                                                                                                                                                                                       

K bodu programu č. 5                                                                                                                                            

Schválenie kúpi pozemku 1 m2 od Antona Špirku k multifunkčnému ihrisku, 

p.č. C KN   314/1                                                                                                                                                                           

Predsedajúca starostka obce predložila poslancom návrh  na schválenie kúpi pozemku 1 m2 od 

Antona Špirku k multifunkčnému ihrisku, p.č. C KN 314/1,p. Špirka navrhol cenu 3,50€ za m2.                                                                                                                                                                                                                

Bolo prijaté:      

Uznesenie č. 130  hlasovali: za 6 

 

Schválene 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach schválilo kúpu 1 m2 k multifunkčnému ihrisku, p.č. C KN 

314/1, za cenu 3,50€ za m2.                                                                                                                                                                         

 

 

K bodu programu č. 6                                                                                                                                     

Odpoveď  p. riaditeľa  ZŠ s MŠ na nedostatky z kontroly  hlavnej  kontrolórke 

obce.                                                                                                                                                                                                                                           

Predsedajúca starostka obce odovzdala slovo:  

a) hlavnej kontrolórke, aby oboznámila poslancov s odpoveďou   p. riaditeľa  ZŠ s MŠ na 

nedostatky z kontroly použitia dotácie v školských zariadeniach. P. riaditeľ v stanovenej 

lehote podal vysvetlenie k zisteným nedostatkom k správe z kontroly. Podané vysvetlenia 

boli nekompletné a nedostačujúce. Svoje námietky voči zisteným nedostatkom ukončil 

upozornením na § 18 ods. 1 Zákona č. 369/1990 Zb., ktorým naznačil zaujatosť pri výkone 

kontroly, ktorá bola zo strany kontrolórky obce vylúčená. Hlavný kontrolór je oprávnený 

nahliadať do dokladov, ako aj iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti. O svojich 

zisteniach je povinný informovať obecné zastupiteľstvo. A v rámci tohto zákona a iných 

súvisiacich predpisov a zákonov bude postupovať aj v budúcnosti.  

Správa s kontroly a odpoveď p. riaditeľa je založená pri zápisnici OZ. 



b) Návšteva na OZ  p. zástupkyňa MŠ Matiková, ktorá  podala informáciu o súčasnej prevádzke 

a zabezpečení MŠ. Poslancov informovala, že cieľom p. riaditeľa bolo podniknúť kroky, ktorých 

výsledkom by bolo zrušenie materskej škôlky, premiestnenie deti  do MŠ Veľkej Lesnej a deti 

prvého stupňa z Veľkej Lesnej   do školy v Haligovciach. Podľa prieskumu a dotazov u rodičov 

- rodičia nesúhlasia. Pani zástupkyňa taktiež zhodnotila jednak zlý stav prevádzkového 

zabezpečenia zariadenia, ale taktiež zlú mzdovú situáciu a mzdové ohodnotenie zo strany 

zriaďovateľa. Aj napriek veľkej snahe a spokojnosti rodičov, podľa ohodnotenia zriaďovateľa 

a následne vedenia školy, zamestnanci školského zariadenia nemajú nárok na priznanie 

odmeny alebo príplatkov súvisiacich so zmennou prevádzkou. Tento problém, ktorý súvisí 

s odmeňovaním zamestnancov je dlhodobý a aj napriek podaným námietkam nenastalo 

zlepšenie. 

 

Berie na vedomie 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach sa oboznámilo s podanou informáciou, vypočulo si p. 

zástupkyňu MŠ a prediskutovalo dlhodobé problémy v školských zariadeniach.  

 

K bodu programu č. 7 

 Rôzne                                                                                                                                                                               

P. Talár navrhuje natrieť strechu na budove č. 202.                                                                                          

Ihrisko horné je podmočené, lebo drenážky sú upchaté, znečistené. Treba nanovo odvodniť. 

Upozorniť p. riaditeľa ciest, hlavná cesta je popraskaná. 

K bodu programu č. 8  

Diskusia 

Obecné zastupiteľstvo prediskutovalo z bodu č.7 Rôzne . 

 

K bode programu č.9 

Záver 

Na záver predsedajúca starostka obce poďakovala všetkým prítomným za ich aktívnu účasť na II. 

mimoriadnom  zasadnutí OZ a týmto konštatovaním II. mimoriadne zasadnutie OZ oficiálne ukončila.                                       

 

V Haligovciach 14.04.2021 

 

 

 



                                                                                                                                       Monika Bjalončíková 
          starostka obce 
    

Návrhová komisia a overovatelia zápisnice 

          Ján Wittko  
Mgr. Ján Želonka PhD. 
 

Zapisovateľka: 

Anna Šromovská                                                                                                                                                                 

Hlavná kontrolórka:                                                                                                                                                                 

Mária Tomková                                                                                                                                                                                                  

Hosť:                                                                                                                                                                                           

Mária Matiková 

 

 

  

 

 


