
 

 

 

 

 

 

 

                           Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach 

                                   Zápisnica č. II/2019  

                    Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Haligovciach 

 

Dňa : 09. 03. 2019 

Otvorenie : 16.00 hod. 

Ukončenie: 20.00 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 II. riadneho zasadnutia OZ oficiálne zahájila. 

 

K bodu programu č. 2: 

Schválenie programu zasadnutia 

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

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

doplňujúce námietky ani pripomienky a predložený program následne jednohlasne schválili.                                                            

Bolo prijaté:  

Uznesenie č. 16  hlasovali: za 6                                                                                                                              



-2- 

 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach v programu č.2 

                                                           Schvaľuje 

Program II. 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 zo II. 

riadneho zasadnutia OZ poslancov Ing. Dávid Urbaňák, Ing. Ľuboslav Lainda . Ostatní poslanci 

s návrhom súhlasili a ku návrhu nemali pripomienky.                                                                                                  

Bolo prijaté:                                                                                                                                                          
Uznesenie č. 17 hlasovali: za 6 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach v bode programu č. 3  

                                                                        Volí 

Poslancov Ing. Dávid Urbaňák a Ing. Ľuboslav Lainda  za navrhovateľov uznesenia a overovateľov 

zápisnice. 

                                                                     Berie na vedomie 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesení z predošlého zastupiteľstva. 

K bodu programu č . 4: 

Správa kontrolnej činnosti HK za rok 2018 

Správa za rok 2018 bude doložená k zápisnici. Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie správu 

kontrolnej činnosti HK za rok 2018.                                                                                                                      

bolo prijaté : 

Uznesenie č. 18  hlasovali: za 6                                                                                             

                                                      Berie na vedomie 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach berie na vedomie správu kontrolnej činnosti HK za rok 2018 

a nemalo výhrady.  

 

K bodu programu č. 5 

VZN č. I/2019 úprava výšky dotácie 
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Predsedajúca starostka obce predložila výkaz p. riaditeľa ZŠ a MŠ Kráľovnej pokoja a jeho ústne 

dokazovanie na navýšenie prostriedkov pre ZŠ a MŠ Kráľovnej pokoja. 

Uznesenie č. 19  hlasovali: proti 6 

                                                   Nebolo prijaté 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach VZN II./2019 úpravu výšky dotácie pre ZŠ a MŠ Kráľovnej pokoja 

v Haligovciach uznesenie neprijalo. 

 

K bodu programu č. 6 

Schválenie smernice VO 2019 

Predsedajúca starostka obce predložila smernicu VO 2019  

Uznesenie č. 20   hlasovali: za 6 

                                                 Schvaľuje  

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach prerokovalo smernicu o verejnom obstarávaní a návrh 

schvaľuje. 

 

K bodu programu č. 7 

Schválenie výšky príspevku na voľno časové aktivity v ZŠ  

Predsedajúca starostka obce predložila žiadosť  na voľno-časové aktivity v ZŠ . 

Uznesenie č. 21 hlasovalo: proti 6 

                                                Nebolo prijaté 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach prerokovalo žiadosť o príspevok na voľno-časové aktivity 

a v súčasnosti nevyhovuje žiadosti o navýšenie prostriedkov. 

 

K bodu programu č. 8 

Finančný príspevok na činnosť Centrum voľného času Stará Ľubovňa 

Predsedajúca starostka obce predložila žiadosť o poskytnutie finančného príspevku  na činnosť 

Centrum voľného času vo výške 95 eur na osobu. 

 

Uznesenie č.22  hlasovalo: za 6 
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                                               Schvaľuje  

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach schvaľuje finančný príspevok o ktorý žiada CVČ v Starej Ľubovní 

a to vo výške 95 eur na osobu. CVČ navštevujú 3 občania z obce.   

 

 

K bode programu č. 9 

Finančná dotácia na rok 2019 pre zariadenie soc. Služieb Domu sv. Alžbety 

v Starej Ľubovní 

Predsedajúca starostka obce predložila žiadosť o finančnú dotáciu na rok 2019 pre soc. Služieb Domu 

sv. Alžbety v Starej Ľubovní . 

Uznesenie č. 23  hlasovalo: za 6 

                                                   Schvaľuje  

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach schvaľuje finančnú dotáciu vo výške 300 eur na základe 

požadovanej žiadosti. 

 

K bode programu č. 10 

Žiadosť o predlženie nájomnej zmluvy potraviny Fresh 

Predsedajúca starostka obce predložila písomnú žiadosť Jána Michnu, majiteľa potravín Fresh                                 

1)  o predlženie nájomnej zmluvy                                                                                                                                           

2) schváliť na dobu neurčitú  

Uznesenie č. 24 hlasovalo 6 

                                               Schvaľuje 

1)Obecné  zastupiteľstvo v Haligovciach  žiadosť prejednalo a rozhodlo, predlžiť nájomnú zmluvu po 

dobu- 3 roky. 

                                                            Neschvaľuje 

2)Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach žiadosť o predlženie nájomnej zmluvy na dobu určitú 

neschválilo. 

 

K bode programu č. 11 

Schválenie výšky nájmu za obecné priestory budovy 202 
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Predsedajúca starostka obce predložila a) úpravu ceny nájmu č. IV bod 2 . b) schválenie zápočtu 

investícií do budovy. 

Uznesenie č. 25 hlasovalo za 6  

                                                  Schvaľuje 

a)Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach prerokovalo a dohodlo sa, že upraví cenu nájmu č. IV bod 2 vo 

výške 500 eur kvartálne.                                                                                                                                                                        

b)Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach zároveň schvaľuje zápočet investícií do budovy vo výške 50% 

z ceny nájmu. 

 

K bode programu č.12 

Schválenie výšky nájmu za obecné bytové priestory rodina Sládeková 

Predsedajúca starostka obce predložila návrh na predlženie nájmu a výšky nájmu. 

Uznesenie č. 26  hlasovalo za 6 

                                                Schvaľuje 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach  prerokovalo a schvaľuje predlženie nájmu do 

30.06.2019.Taktiež schvaľuje zvýšenie nájmu na 200 eur mesačne.  

                                                             poveruje 

                                                                                                                                                                                                  

Obecné zastupiteľstvo žiada starostku obce preveriť možnosti zistenia objektívneho stavu kúrenia 

v byte. Po objektívnom zhodnotení na kúrenie sa prehodnotia podmienky. 

 

K bode programu č. 13  

Žiadosť o odkúpenie pozemku Ján Marek 

Predsedajúca starostka obce predložila písomnú žiadosť o odkúpenie pozemku zapísaný v LV 1683 

p.č. E3091/203 o výmere 138m2. 

Uznesenie č.27 berie na vedomie 

                                               Berie na vedomie 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach sa návrhom zaoberalo a zhodlo sa, že pozemok pôjdu osobne 

pozrieť. Ďalší postup sa prehodnotí na nasledujúcom zastupiteľstve.  
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K bode programu č. 14  

Určenie kronikára obce  

Predsedajúca starostka obce predložila návrh na určenie kronikára. 

                                                            Výzva 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach sa zhodlo, že na pozíciu kronikára obce bude vyvesená výzva. 

Na základe výsledkov po zverejnenej výzve sa určí ďalší postup. 

 

K bode programu č. 15 a 16 

Rôzne a diskusia 

Predsedajúca starostka obce oboznámila obecné zastupiteľstvo:                                                                                 

- o začiatku realizácie multifunkčné ihrisko                                                                                                                                              

-zapojenie sa do výzvy PSK oplotenie futbalového ihriska                                                                                                                                            

-vyplatenie  odchodného Anne Mačutkovej školská jedáleň                                                                                                                     

-vývoz kontajnerov s nepotrebným odevom                                                                                                                                              

-zakúpenie chladiaceho boxu do budovy márnice na cintorín                                                                                                               

-zakúpenie a osadenie miestnych rozhlasov v časti podskaly. 

                                                                                                                                                                                                                   

Predsedajúca starostka obce odpovedala na otázky a námietky poslancov .                                          

Poslanec Ing. Dávid Urbaňák sa informoval o stave rekonštrukcie hlavnej cesty, ktorá sa plánuje 

opravovať.                                                                                                                                                                                                        

Poslanec Mgr. Ján Želonka PhD.- navrhol možnosť rozšírenia parkoviska pred farou, z dôvodu 

nepostačujúcej kapacity parkovacích miest počas sv. omší. Táto otázka je v štádiu riešenia.                                                           

– upozornil na čierne skládky v našej obci.                                                                                                                                                    

Poslanec Emil Talár navrhol úpravu priekopy (žľabu) pri futbalovom ihrisku,z dôvodu moknutia časti 

ihriska. 
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K bode programu č.17 

Záver 

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

riadnom  zasadnutí OZ a týmto konštatovaním II. riadne zasadnutie OZ oficiálne ukončila.                                       

 

V Haligovciach 09.03.2019 

 

 

 

                                                                                                                                       Monika Bjalončíková 
          starostka obce 
       

 

 

Overovatelia zápisnice: 

Ing. Dávid Urbaňák 

Ing. Ľuboslav Lainda 

Zapisovateľka: 

Anna Šromovská 
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