
 

 

 

 

 

 

 

                           Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach 

                                   Zápisnica č. IV/2020 

                    Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Haligovciach 

 

Dňa : 19. 09. 2020 

Otvorenie : 16.00 hod. 

Ukončenie: 19.00 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 IV. riadneho zasadnutia OZ oficiálne zahájila. 

 

K bodu programu č. 2: 

Schválenie programu zasadnutia 

 

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

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. 98  hlasovali: za 6                                                                                                                  

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach v programu č.2 

                                                           Schvaľuje 

Program IV. 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 VI. 

riadneho zasadnutia OZ poslancov Emil Talár, MUDr. Žaneta Nemiec . Ostatní poslanci s návrhom 

súhlasili a ku návrhu nemali pripomienky.                                                                                                     

Bolo prijaté:      

     

Uznesenie č. 99 hlasovali: za 6 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach v bode programu č. 3  

                                                                        volí 

Poslancov Emil Talár, MUDr. Žaneta Nemiec 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 27.06.2020, prečítala starostka obce 

Monika Bjalončíková.                                                                                                                                                         

Zvolená nová kontrolórka zhodnotila: kontrolu na Goralskom Dvore.  

- túlanie sa po obci voľno pohybujúcich sa psov . 

 

Uznesenie č.100                                                                                          

                                                      Berie na vedomie 

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

27.06.2020.   
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K bodu programu č. 5 

 

Úprava VZN o určení výšky finančnej dotácie pre ZŠ a MŠ KP na území obci 

Haligovce. Dodatok VZN č. II/2020 zo dňa 19.09.2020.  

 

Predsedajúca starostka obce predložila poslancom nový platný koeficient od 01.06.2020 pre ZŠ s MŠ 

KP v Haligovciach. Poslanci sa oboznámili s predloženým materiálom a diskutovali na túto tému. 

Podrobnejšie informácie podala ekonómka p. Anna Šromovská. Poslanci o predložených materiáloch 

diskutovali a následne hlasovali.    

 

Uznesenie č. 101  hlasovali: za 6 

Schvaľuje 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach schválilo úpravu VZN pre ZŠ a MŠ KP v Haligovciach podľa 

platného koeficientu od 01.06.2020, dodatkom II/2020 zo dňa 19.09.2020. 

MŠ : 54.096 € 

                                                                               ŠKD: 19.995 € 

                                                                               ŠJ: 16.050 € 

Krátiť naďalej o 12% úhradu pre ZŠ s MŠ KP v Haligovciach z podielových daní. 

K bodu programu č. 6 

Schválenie návratnej finančnej výpomoci (ďalej len ,,NFV“) sa poskytuje 

maximálne do výšky výpadku dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020  

Predsedajúca starostka obce predložila poslancom schválenie návratnej finančnej výpomoci (ďalej 

len ,,NFV“) sa poskytuje maximálne do výšky výpadku dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020. 

 

Uznesenie č. 102   hlasovali: za 6 

Schvaľuje 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach prerokovalo a schválilo  návratnú finančnú výpomoc (ďalej len 

,,NFV“) ktorá sa poskytuje maximálne do výšky výpadku dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020. 
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K bodu programu č. 7 

Schválenie dodatku a doplatku na vnútornú časť kultúrneho domu: výpravky 

stien (sieťka, lepidlo), jemná omietka. 

 

Predsedajúca starostka obce predložila schválenie dodatku a doplatku na vnútornú časť kultúrneho 

domu: výpravky stien (sieťka, lepidlo), jemná omietka. 

 

Uznesenie č. 103 hlasovalo: 6 

Schvaľuje 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach prerokovalo a schvaľujú dodatok a doplatok na vnútornú časť 

kultúrneho domu: výpravky stien (sieťka, lepidlo), jemná omietka. Obklad zachovať. 

                                                   

K bodu programu č. 8 

Zámena pozemkov Penkalovka OcÚ s p. Jánom Nedoroščíkom. 

            Predsedajúca starostka obce predložila situáciu cesty na Penkalovke. Cesta ktorá sa 

využíva na penkalovke vlastní časť Ján Nedoroščík, Haligovce 102. LV 2692, p.č. 2799/100  

o výmere 166m2. A OcÚ LV 1650, p.č. 3104/100 o výmere 146 m2.     

                              

Uznesenie č.104 hlasovalo: za 6  

Schvaľuje 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach schvaľuje zámenu pozemkov Penkalovka OcÚ s p. Jánom 

Nedoroščíkom. Cesta ktorá sa využíva na penkalovke vlastní časť Ján Nedoroščík, Haligovce 

102. LV 2692 p.č. 2799/100 o výmere 166m2. A OcÚ LV 1650 p.č. 3104/100  o výmere 146 

m2.                                  

 

K bode programu č. 9 

Darovanie časti pozemku p. Jána Mareka pre obec Haligovce na MK. 

 

Predsedajúca starostka obce predložila návrh darovania časti pozemku p. Jána Mareka pre obec 

Haligovce  na miestnu komunikáciu v časti Marmule. Darca  Ján Marek  daruje časť z nehnuteľnosti 

opísaných v čl. I. tejto zmluvy do vlastníctva  obdarovanej t.j. diel „1“ odčlenený od E KN 418 o výmer  
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14 m2  a diel „3“ od E KN 423 o výmere 46 m2  ,ktoré sú  pričlenené k novovytvorenej  C KN 1118/3  

o výmere 60  m2, zastavaná plocha a nádvorie a diel „2“ odčlenený od E KN 418 o výmere 2 m2 , ktorý 

je pričlenený k novovytvorenej  C KN 1118/4  o výmere 2  m2, zastavaná plocha a nádvorie v k.ú. 

Haligovce tak, ako je to zakreslené v geometrickom pláne č.14313898 – 38/2020  vyhotovený Štefanom 

Gulašim - GEODETOM, zo dňa 22.07.2020, overený Okresným úradom, katastrálnym odborom v Starej 

Ľubovni z 27.08.2020 pod.č.G1- 450/2020.  

  

 

Uznesenie č. 105  hlasovalo: za 6             

 

Schvaľuje 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach schvaľuje darovania časti pozemku p. Jána Mareka pre obec 

Haligovce  na miestnu komunikáciu v časti Marmule. Darca  Ján Marek  daruje časť z nehnuteľnosti 

opísaných v čl. I. tejto zmluvy do vlastníctva  obdarovanej t.j. diel „1“ odčlenený od E KN 418 o výmer 

14 m2  a diel „3“ od E KN 423 o výmere 46 m2  ,ktoré sú  pričlenené k novovytvorenej  C KN 1118/3  

o výmere 60  m2, zastavaná plocha a nádvorie a diel „2“ odčlenený od E KN 418 o výmere 2 m2 , ktorý 

je pričlenený k novovytvorenej  C KN 1118/4  o výmere 2  m2, zastavaná plocha a nádvorie v k.ú. 

Haligovce tak, ako je to zakreslené v geometrickom pláne č.14313898 – 38/2020  vyhotovený Štefanom 

Gulašim - GEODETOM, zo dňa 22.07.2020, overený Okresným úradom, katastrálnym odborom v Starej 

Ľubovni z 27.08.2020 pod.č.G1- 450/2020.  

 

 

K bode programu č. 10 

Rôzne:  

 Predsedajúca starostka obce oboznámila obecné zastupiteľstvo:   

a) Informácia o realizácii projektu  „Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy obecného úradu v 

Haligovciach“                                                                                                                                                                          

b)   Informácia o asfaltovaní MK, elektrina podoblaz.                                                                                                                                                

c)   Informácia o platení dani z ubytovania.                                                                                                                                                         

d)   Finančná kontrola HK v ZŠ s MŠ.                                                                                                                                      

e)   Vyhodnotenie akcie Ahoj leto.  

 

Bod č.11 

Diskusia 
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Obecné zastupiteľstvo prediskutovalo z bodu č.16 Rôzne . 

Návrh p. Talára na spoplatnenie multifunkčného ihriska. 

Berie na vedomie 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach bod programu 10 a 11 berie na vedomie.  

 

 

K bode programu č.12 

Záver 

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

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

 

V Haligovciach 19.09.2020 

 

 

 

                                                                                                                                       Monika Bjalončíková 
          starostka obce 
    

 

Návrhová komisia a overovatelia zápisnice 

Emil Talár  

MUDr. Žaneta Nemiec 

Zapisovateľka: 

Anna Šromovská 

Hlavná kontrolórka 

Mária Tomková  

 

  

 

 

 


