
 

 

 

 

 

 

 

                           Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach 

                                   Zápisnica č. I/2021  

                    Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Haligovciach 

 

Dňa : 11. 03. 2021 

Otvorenie : 17:00 hod. 

Ukončenie: 19.45 hod. 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny 

Program : podľa pozvánky 

 

K bodu  programu č. 1 

 

Otvorenie zasadnutia 

Zasadnutie otvorila predsedajúca starostka obce. Všetkých prítomných srdečne privítala a týmto 

konštatovaním rokovanie I. riadneho zasadnutia OZ oficiálne zahájila. 

 

K bodu programu č. 2 

 

Schválenie programu zasadnutia 

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

riadneho zasadnutia OZ. K priprávanému a predloženému programu poslanci nemali žiadne 

doplňujúce námietky ani pripomienky a predložený program následne jednohlasne schválili.                                                            

Bolo prijaté:  
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Uznesenie č. 121   hlasovali: za - 7   

                                              proti  - 0 

                                      zdržali sa  - 0                                                                                                             

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach v programu č.2 

                                                           Schvaľuje 

Program I. riadneho 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. 

riadneho zasadnutia OZ poslancov MUDr. Žaneta Niemiec, Mgr. Mária Gurovičová. Ostatní poslanci 

s návrhom súhlasili a ku návrhu nemali pripomienky.                                                                                                  

Bolo prijaté:          

Uznesenie č. 122  hlasovali: za - 7  

                                              proti - 0                                                                                             

                                     zdržali sa  - 0                                                                                                             

 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach v bode programu č. 3  

                                                                        volí 

Poslancov MUDr. Žaneta Niemiec, Mgr. Mária Gurovičová.  za navrhovateľov uznesenia 

a overovateľov zápisnice. 

K bodu programu č . 4 

 

Kontrola plnenia uznesenia obecného zastupiteľstva zo dňa 19.9.2020 

Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva zo dňa 05. 12.2021, prečítala starostka obce 

Monika Bjalončíková.  

 

                                                      Berie na vedomie 

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

05.12.2020, nemalo výhrady. 
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K bodu programu č. 5 

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2020  

Predsedajúca starostka obce predložila poslancom správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

obce za rok 2020, hlavná kontrolórka Mária Tomková prečítala súhrn správy o kontrolnej činnosti za 

rok 2020. 

Berie na vedomie 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky  o kontrolnej 

činnosti za rok 2020, nemá  výhrady.  

 

 

K bodu programu č. 6 

Správa z kontroly ZŠ s MŠ hlavného kontrolóra obce.  

Predsedajúca starostka obce v tomto bode odovzdala slovo hlavnej kontrolórke Márií Tomkovej, aby 

poslancom predložila správu z kontroly ZŠ s MŠ v zariadeniach. Poslanci si správu vypočuli a budú 

čakať na vyjadrenie p. riaditeľa Mgr. Miroslava Polačka, a následne sa vyjadria k danej problematike.                                                                                                                             

                                                                                                            

Berie na vedomie 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach berie na vedomie správu o kontrole ZŠ s MŠ v zariadeniach 

hlavnej kontrolórky .  

 

K bodu programu č. 7 

Schválenie vrátenie časti pozemku Jozefovi  Bednárčikovi zapísaný  na LV 1.,  

p.č. 972/3.      

 

Predsedajúca starostka obce predložila poslancom z predchádzajúceho OZ zo dňa 05.12.2020, bod 16 

v programe, žiadosť o vrátenie časti pozemku, ktorý daroval Jozef Bednarčík v prospech obce na 

využívanie obecnej cesty ( Penkalovka).                                                                                                                                               

 

Uznesenie č. 123   hlasovali: za 7     

                                            proti - 0                                                                                             

                                   zdržali sa  - 0                                                                                                             



          

-4- 

Schvaľuje 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach prerokovalo a schválilo vrátenie pozemku zapísaný  na LV 1.,  

p.č. 972/3, kúpnopredajnou zmluvou za 1€.  

 

 

K bodu programu č. 8 

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

p.č. C KN 314/1, podľa GO plánu.    

                                                                                                                                                                      

Predsedajúca starostka obce predložila návrh na odkúpenie od Antona Špirku 1m2  p.č. C KN 314/1 

na vyrovnanie hranice medzi parcelami.                                                                                                                                                                         

                                   

   

Berie na vedomie 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach berie na vedomie zámer kúpi a žiada Antona Špirku o cenu 

pôdy za 1m2, podľa GO plánu. Bod presúva na nasledujúce OZ. 

 

K bodu programu č. 9   

 Schválenie predaja obecného pozemku pre Antona Špirku: p.č. EKN1332/1, 

90 m2, p.č. C KN 313/3,  30 m2.                                                                                                                                                  

               

 Predsedajúca starostka obce predložila návrh predaja obecného pozemku pre Antona Špirku: 

p.č. EKN1332/1, 90 m2, p.č. C KN 313/3,  30 m2, podľa GO plánu.                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                

Berie na vedomie 

 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach berie na vedomie zámer predaja obecného pozemku pre 

Antona Špirku: p.č. EKN1332/1, 90 m2, p.č. C KN 313/3,  30 m2, podľa GO plánu. Bod presúva 

na nasledujúce OZ. 
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K bode programu č. 10 

Schválenie darovania podielu pozemku v prospech obce, na obecnú  cestu 

Marmule od  Andreja  Želonku bytom Spišské Hanušovce 13,  TTP, LV. 858,  

p.č. 383.                                                                                                              

Predsedajúca starostka obce predložila návrh darovania podielu pozemku v prospech obce, 

na obecnú  cestu Marmule od  Andreja  Želonku bytom SP. Hanušovce TTP, LV. 858,  p.č. 383.                                                                                                              

Bolo prijaté:  

                                     

Uznesenie č. 124  hlasovali: za - 7  

                                              Proti - 0                                                                                                                                                    

                                     zdržali sa  - 0      

           

Schvaľuje 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach, v zmysle ustanovenia § 9ods. 2 písm. a) zákona  č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí prerokovalo návrh darcu občana Andreja  Želonku bytom Spišské Hanušovce 

13 schvaľuje darovanie podielu pozemku v prospech obce, na obecnú  cestu Marmule  TTP, 

LV. 858,  p.č. 383.  

                                                                                                            

K bode programu č. 11 

Schválenie darovania podielu pozemku v prospech obce, na obecnú  cestu 

Marmule od Andreja  Želonku bytom Spišské Hanušovce 13, TTP, LV. 859,  p.č. 

384/100.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Predsedajúca starostka obce predložila návrh darovania podielu pozemku v prospech obce, 

na obecnú  cestu Marmule od  Andreja  Želonku bytom Spišské Hanušovce 13, TTP, LV  859,  

p.č. 384/100.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Bolo prijaté:  

 

Uznesenie č. 125  hlasovali: za - 7  

                                              Proti - 0                                                                                                                                                    

                                     zdržali sa  - 0      
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Schvaľuje 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach, v zmysle ustanovenia § 9ods. 2 písm. a) zákona  č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí prerokovalo návrh darcu občana Andreja  Želonku bytom Spišské Hanušovce 

13 schvaľuje darovanie podielu pozemku v prospech obce, na obecnú  cestu Marmule  TTP, 

LV  859,  p.č. 384/100.  

 

K bode programu č. 12  

Schváliť vrátenie časti pozemku Ondreja Mareka, bytom 219 na obecnú cestu, 

LV.1463,p.č. 456/3                                                                                                                                                                          

 

Predsedajúca starostka obce po preskúmaní na Katastrálnom Úrade v Starej Ľubovní a zistení, že 

v roku 1998 vydržaním bola časť cesty prepísaná z obce na terajšieho majiteľa pozemku.                                                                                                                                                                         
Navrhla schváliť vrátenie časti pozemku Ondreja Mareka, bytom 219 späť na obecnú cestu, LV 

1463,p.č. 456/3,podľa GO plánu, 37 m2, aby v budúcnosti nedochádzalo k zákazu  prechodu 

a prejazdu na ďalšie pozemky vzniknuté v minulosti ešte pred odobratím časti obecnej cesty.     

Bolo prijaté:  

 

Uznesenie č. 126  hlasovali: za - 7 

                                              Proti - 0                                                                                                                                                   

                                     zdržali sa  - 0      

 

Schvaľuje 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach prerokovalo a schválilo vrátenie časti pozemku Ondreja 

Mareka, bytom 219 späť na obecnú cestu, LV 1463,p.č. 456/3,podľa GO plánu, 37 m2. 

K bode programu č. 13 

Prediskutovať a dohodnúť sa na riešení problému: Habiňák – Simoník.                                                                  

Predsedajúca starostka obce predložila spis z PZ Podolinec ohľadom sporu Habiňák, bytom 

Haligovce 113 – Simoník, bytom Forbasy 124 

                                      

 

Berie na vedomie 
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Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach navrhuje zvolanie poriadkovej komisie a obidvoch 

zainteresovaných občanov, v snahe dohodnúť sa na uzmierení a zaplatení škody. 

 

 

K bode programu č.14 

 Schváliť navýšenie financií na kúpu traktora 

Predsedajúca starostka obce predložila informáciu o plánovanej kúpe traktora, schválené máme 

10 000€, nepostačujú financie na kúpu traktora.  

Berie na vedomie 

 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach prediskutovalo finančnú situáciu ohľadom kúpi traktora 

a navrhuje urobiť prieskum trhu. 

 

K bode programu č. 15  

Diskusia   

                                                                                                                                                                   
a)  vrátenie časti dotácie 3 850€, multifunkčné ihrisko: obec musela vrátiť na Úrad vlády 

Slovenskej republiky 3 850€ z dotácie na multifunkčné ihrisko, dôvod navýšenie prác 

a financií a hodnoty ihriska o viac ako 5,1%  zo zmluvy, kvôli nevyhovujúcemu podložiu pod 

ihriskom, neriešeným už na začiatku v projektovej dokumentácií.                                                                           

B)  omše: vyjadrenie starostky ohľadom omší v našej obci.                                                                                                                                                                                    

C)  Biskupský úrad p. Labuda: žiadosť starostky o osobné stretnutie p. Labudom ohľadom 

financovania ZŠ s MŠ.                                                                                                                                      

d)  testovanie: zabezpečuje obec, obecné testovanie v našej obci.                                                                                                                                                    

E)  Slovdach ponúka vypratanie kameňa (pivnica) od Goralského dvora: rozdeliť medzi obec 

a firmu  Slovdach                                                                                                                                                   

f)  poslanec  informoval starostku o popraskanej ceste v smere Michny .   

 

K bode programu č. 16                                                                                                                                            

Záver 

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

na I. riadnom  zasadnutí OZ a týmto konštatovaním I. riadne zasadnutie OZ oficiálne 

ukončila.                                       
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V Haligovciach 11.03.2021 

 

 

                                                                                                                                       Monika Bjalončíková 
          starostka obce 
    

 

Návrhová komisia a overovatelia zápisnice 

MUDr. Žaneta Niemiec 

Mgr. Mária Gurovičová 

Zapisovateľka: 

Anna Šromovská 

 

  

 

 


