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Mimoriadne obecné zastupiteľstvo v Haligovciach 

                                             Zápisnica č. I/2020   

Z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Haligovciach 

 

Dňa : 18. 01. 2020 

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 I. 

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

doplňujúce námietky ani pripomienky a predložený program následne jednohlasne schválili.                                                            

Bolo prijaté:  
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Uznesenie č. 73  hlasovali: za 5                                                                                                                  

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach v programu č.2 

Schvaľuje 

Program I. 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 I. 

mimoriadneho zasadnutia OZ poslancov Mgr. Mária Gurovičová, Mgr. Ján Želonka PhD. Ostatní 

poslanci s návrhom súhlasili a ku návrhu nemali pripomienky.                                                                                                  

Bolo prijaté:      

     

Uznesenie č. 74 hlasovali: za 5 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach v bode programu č. 3  

volí 

Poslancov Mgr. Mária Gurovičová, Mgr. Ján Želonka PhD. za navrhovateľov uznesenia a overovateľov 

zápisnice. 

K bodu programu č . 4: 

Kontrola plnenia uznesenia obecného zastupiteľstva zo dňa 9.3.2019  

Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva zo dňa 07.12.2019 prečítala starostka obce Monika 

Bjalončíková.  

 

Uznesenie č.75                                                                                          

Berie na vedomie 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach berie na vedomie  kontrolu uznesení zastupiteľstva zo dňa 

07.12.2019. OZ nemalo výhrady. 

  

K bodu programu č. 5 

Schválenie darovania pozemku majiteľov zapísaných na LV 2491, LV 894 

v prospech obce na využívanie obecnej cesty Pod briežok – Michny. 

S geometrickým zameraním obecnej cesty.  
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a) LV 2491 p.č. 1031/100                                                                                                                                                             

b) LV  894   p.č.  482 

 

Predsedajúca starostka obce predložila poslancom návrh  na schválenie darovania pozemku majiteľov 

LV 2491,LV 894 v prospech obce. Poslanci o predložených materiáloch diskutovali a následne hlasovali.    

 

Uznesenie č. 76  hlasovali: za 5 

 

Schválene 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach schválilo, aby majitelia pozemkov LV 2491, LV 894 darovali 

pozemok v prospech obce na účely obecnej cesty s geometrickým zameraním. 

 

K bodu programu č. 6 

Schválenie darovania pozemku majiteľov zapísaných na LV 2370, LV 2369, LV 

2651 v prospech obce na využívanie obecnej cesty Penkalovka. 

S geometrickým zameraním obecnej cesty.  

                                                                                                                                                 
a)    LV 2370  p.č. 2822                                                                                                                                                     
b)   LV  2369  p.č.  2821/2                                                                                                                                                    
c)   LV  2651  p.č.   972/3 
 

Predsedajúca starostka obce predložila poslancom návrh na schválenie darovania pozemku majiteľov 

LV 2370, LV 2369, LV 2651 v prospech obce.  Poslanci o predložených materiáloch diskutovali 

a následne hlasovali.    

 

Uznesenie č. 77 hlasovali: za 5 

 

Schválene 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach schválilo, aby majitelia pozemkov LV 2370, LV 2369, LV 2651  

darovali pozemok v prospech obce na účely obecnej cesty s geometrickým zameraním. 

 

K bodu programu č. 7 
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Schválenie darovania pozemku majiteľov zapísaných na LV 622, LV 1348, LV 

1346, LV 2699 v prospech obce na využívanie obecnej cesty  Podbrijovka 

s geometrickým zameraním obecnej cesty.  

                                                                                                                                                 
a)    LV   622   p.č. 1375/100                                                                                                                                                    
b)   LV  2348  p.č.  1376/100                                                                                                                                                      
c)   LV  1346  p.č.  2637/100                                                                                                                                                     
d)   LV 2699  p.č.   2634/101 
 

Predsedajúca starostka obce predložila návrh poslancom na schválenie darovania pozemku majiteľov 

LV 622, LV 2348, LV 1346, LV 2699 v prospech obce.  Poslanci o predložených materiáloch diskutovali 

a následne hlasovali.    

 

Uznesenie č. 78  hlasovali: za 5 

 

Schválene 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach schválilo aby majitelia pozemkov LV 622, LV 2348, LV 1346, LV 

2699  darovali pozemok v prospech obce na účely obecnej cesty  s geometrickým zameraním. 

 

K bodu programu č. 8 

Schválenie vyhotovenia projektu na miestne komunikácie  a začatie opravy 

a asfaltovania miestnych komunikácií. 

Predsedajúca starostka obce predložila návrh poslancom na schválenia vyhotovenia projektu na 

miestne komunikácie a začatie opravy a asfaltovania miestnych komunikácií. 

 

Uznesenie č. 79  hlasovali: za 5 

Schválene 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach schválilo vyhotovenia projektu na miestne komunikácie, začatie 

opravy a asfaltovania miestnych komunikácií. 

 

K bodu programu č. 9 

Rôzne     

Predsedajúca starostka obce oboznámila obecné zastupiteľstvo:                                                                                                               

a) o prípravných  prácach v obci s projektu ,,Zníženie energetickej náročnosti   v obci Haligovce.“ 
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Začiatok realizácie prác apríl - máj 2020.                                                                                                              

b)  o nutnom stave opravy priekopy pri súp. č 95  z dôvodu podmokania cesty III. triedy.                                                                                                                                                                                                           

c)  P. Talár navrhol natretie strechy na obecnej budove - potraviny FRESH.                                                                             

d)  Ing. Dávid Urbaňák navrhol osloviť obyvateľov obce Haligovce, ktorí využívajú obecné pozemky vo   

svoj prospech, aby sa dohodli s obcou o prenájme alebo kúpe tohto pozemku, (časť pri dvore, pred    

domom). 

 

Bod č.10  

Diskusia 

Obecné zastupiteľstvo prediskutovalo z bodu č.16 Rôzne . 

 

K bode programu č.11 

Záver 

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

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

 

V Haligovciach 18.01.2020 

 

 

 

                                                                                                                                       Monika Bjalončíková 
          starostka obce 
    

 

Návrhová komisia a overovatelia zápisnice 

Mgr. Mária Gurovičová  
Mgr. Ján Želonka PhD. 
 

Zapisovateľka: 

Anna Šromovská 
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