
 

                   Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach 

                                 Uznesenie  č.121 - 126 

                                      Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Haligovciach 

                                         Č.I/2020  zo dňa 11.03.2021 

 

 

Uznesenie č. 121 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach v bode programu č. 2 

schvaľuje 

program I. riadneho zasadnutia OZ v zmysle pripraveného a predloženého programového 

návrhu. 

 

Uznesenie č.122 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach v bode programu č. 3 

volí                                                                                                                                                                                  

1) poslancov MUDr. Žaneta Niemiec, Mgr. Mária Gurovičová. Za navrhovateľov uznesenia 

a overovateľov zápisnice. 

                                                                                                                                                             

 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach v bode programu č. 4  

berie na vedomie 

 kontrola plnení  uznesenia obecného zastupiteľstva zo dňa 05.12.2021                                                 

 

  

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach v bode programu č. 5 
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Berie na vedomie 

 

 správu hlavnej kontrolórky  o kontrolnej činnosti za rok 2020, nemá  výhrady.  

                                                                                                                     

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach v bode programu č. 6 

 

Berie na vedomie 

správu o kontrole ZŠ s MŠ v zariadeniach hlavnej kontrolórky, poslanci počkajú na vyjadrenie p. 

riaditeľa Mgr. Miroslava Polačka, a následne sa vyjadria k danej problematike.                                                                                                                             

 

 

Uznesenie č. 123  

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach v bode programu č. 7    

 

schvaľuje 

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

p.č. 972/3, kúpnopredajnou zmluvou za 1€, Jozefovi Bednarčíkoví, bytom Haligovce 130. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach v bode programu č. 8 

 

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. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach v bode programu č. 9 
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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. 

 

 

Uznesenie č. 124  

 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach v bode programu č. 10 

 

 

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.  

 

 

Uznesenie č. 125  

 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach v bode programu č. 11 

 

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.  
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Uznesenie č. 126  

 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach v bode programu č. 12 

 

 

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. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach v bode programu č. 13 

 

Berie na vedomie 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach navrhuje zvolanie poriadkovej komisie a obidvoch 

zainteresovaných občanov, v snahe dohodnúť sa na uzmierení a zaplatení škody: Habiňák – Simoník. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach v bode programu č. 14 

Berie na vedomie 

 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach prediskutovalo finančnú situáciu ohľadom kúpi traktora 

a navrhuje urobiť prieskum trhu a navýšiť finančné prostriedky.  

 

V Haligovciach 27.06.2020 

 

 Návrhová komisia a overovatelia zápisnice 

MUDr. Žaneta Niemiec 

Mgr. Mária Gurovičová 

Zapisovateľka: 

Anna Šromovská 

                                                                                                                      Monika Bjalončíková              

                                                                                                                         starostka obce  



                                                                                                                    


