
 

 

 

 

 

 

 

 

Mimoriadne obecné zastupiteľstvo v Haligovciach 

                                             Zápisnica č. II/2022   

Z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Haligovciach 

 

Dňa : 17. 04. 2021 

Otvorenie : 14.00 hod. 

Ukončenie: 15.30 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 II. 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. 174  hlasovali: za 6                                                                                                                 
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Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach v programu č.2 

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. Ľubosláv Lainda. Ostatní poslanci 

s návrhom súhlasili a ku návrhu nemali pripomienky.                                                                                                  

Bolo prijaté:      

     

Uznesenie č. 175  hlasovali: za 6 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach v bode programu č. 3  

volí 

Poslancov Ján Wittko, Mgr. Ľubosláv Lainda za navrhovateľov uznesenia a overovateľov zápisnice. 

 

K bodu programu č . 4:   

 Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva z OZ dňa 12.03.2022                                                                                                                                                                                         

 Predsedajúca – starostka obce predložila kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 

z OZ dňa 12.03.2022                                                                                                                                                                                         

Berie na vedomie 

 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 

z OZ dňa 12.03.2022                                                                                                                                                                                         

                                                                             

 K bodu programu č. 5       

Schválenie dotácie na poskytnutie finančných prostriedkov z kolektívnej 

zmluvy vyššieho stupňa,  všetkým pedagogickým aj nepedagogickým 

zamestnancom školských zariadení v ZŠ s MŠ KP v Haligovciach. 
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Predsedajúca starostka obce predložila poslancom žiadosť na poskytnutie finančných prostriedkov z 

kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa,  všetkým pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom 

školských zariadení v ZŠ s MŠ KP v Haligovciach. 

 

Uznesenie č. 176 hlasovali: za 6 

 

Schválene 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach schválilo  poskytnutie finančných prostriedkov z kolektívnej 

zmluvy vyššieho stupňa,  všetkým pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom školských 

zariadení v ZŠ s MŠ KP v Haligovciach, formou dotácie. 

 

K bodu programu č. 6  

Diskusia 

Obecné zastupiteľstvo prediskutovalo z bodu č.5. 

 

K bode programu č.7 

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 20 .04.2022 

 

 

                                                                                                                                       Monika Bjalončíková 
          starostka obce 
    

Návrhová komisia a overovatelia zápisnice 

          Ján Wittko  
Mgr. Ľubosláv Lainda 
 

Zapisovateľka: 

Mgr. Mária Gurovičová                                                                                                                                                                  



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Otvorenie zasadnutia.                                                                                                                                                        

2.  Schválenie  programu zasadnutia.                                                                                                                                                     

3.  Voľba návrhovej komisie  a overovateľov zápisnice určenie zapisovateľa.                                                                                                              

4.  Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva z OZ dňa 12.03.2022                                                                                                                                                                                        

5. Schválenie dotácie na poskytnutie finančných prostriedkov z kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa,  

všetkým pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom školských zariadení v ZŠ s MŠ KP 

v Haligovciach. 

7.  Diskusia                                                                                                                                                                  

8.  Záver 

 


