
 

 

 

 

 

 

 

                           Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach 

                                   Zápisnica č. III/2022 

                    Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Haligovciach 

 

Dňa : 11. 06. 2022 

Otvorenie : 17.00 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 III. riadneho zasadnutia OZ oficiálne zahájila. 

 

 

K bodu programu č. 2: 

Schválenie programu zasadnutia 

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

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

doplňujúce námietky ani pripomienky a predložený program následne jednohlasne schválili.                                                            

Bolo prijaté:  

 

 



-2- 

Uznesenie č. 177  hlasovali: za 5                                                                                                                  

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach v programu č.2 

                                                           schvaľuje 

Program III. 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 Ing. Dávid Urbaňák, Mgr. Mária Gurovičová. Ostatní poslanci 

s návrhom súhlasili a ku návrhu nemali pripomienky.                                                                                                                                                          

Bolo prijaté:      

     

Uznesenie č. 178 hlasovali: za 5 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach v bode programu č. 3  

                                                                        volí 

Poslancov Ing. Dávid Urbaňák, Mgr. Mária Gurovičová  za navrhovateľov uznesenia a overovateľov 

zápisnice. 

 

 

K bodu programu č . 4: 

Kontrola plnenia uznesenia obecného zastupiteľstva zo dňa 17.04.2022  

Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva zo dňa 17.04.2022, prečítala starostka obce 

Monika Bjalončíková.  

 

                                                      berie na vedomie 

 

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

17.04.2022, nemá výhrady.  
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K bodu programu č. 5 

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Haligovce za rok 

2021.                                 

Predsedajúca starostka obce dala slovo hlavnej kontrolórke, aby prečítala stanovisko hlavného 

kontrolóra k záverečnému účtu obce Haligovce za rok 2021.                                 

                                                          berie na vedomie 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce 

Haligovce za rok 2021.                                                                                      

 

K bodu programu č. 6 

Schválenie záverečného účtu obce Haligovce za rok 2021, úprava rozpočtu. 

 

Ekonómka obecného úradu preložila záverečný účet obce Haligovce za rok 2021. 

 

Uznesenie č. 179 hlasovali: za 5   

 Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach v bode programu č.6 

                                                                                   

schvaľuje  

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach návrh uznesenia záverečného účtu obce za rok 2021 s výrokom 

,,celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“ 

  

V bodu programu č. 7 

 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2021.  

   Predsedajúca starostka obce dala slovo hlavnej kontrolórke, aby prečítala Plán kontrolnej 

činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2021.    

                                                                                                                          

Uznesenie č. 180 hlasovali: za 5 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach v bode programu č.7 
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schvaľuje  

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. 

polrok 2021 a odporučilo hlavnej kontrolórke v júli – auguste vykonať kontrolu v škole na 

zariadenia a ubytovacie zariadenia.                                                                 

 

 

K bodu programu č. 8 

Žiadosť o finančnú podporu pre DPO SR napríklad 10 centov na obyvateľa 

našej obce,   pripadne inou sumou podľa finančných možnosti z rozpočtu 

obce.                                                           

Predsedajúca starostka obce predložila žiadosť o finančnú podporu pre DPO SR napríklad 10 

centov na obyvateľa našej obce,   pripadne inou sumou podľa finančných možnosti 

z rozpočtu obce.                                                                                       

 

Uznesenie č. 181 hlasovali: proti 5  

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach v bode programu č.8 

 

neschvaľuje 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach žiadosť o finančnú podporu pre DPO SR napríklad 10 

centov na obyvateľa našej obce, pripadne inou sumou podľa finančných možnosti z rozpočtu 

obce.                                                           

K bodu programu č. 9 

Určenie výkonu funkcie starostu Obce Haligovce v novom volebnom období r. 

2022 – 2026, určenie počtu poslancov OZ Haligovce a určenie volebného 

obvodu.    

                                                                             

Uznesenie č.182 hlasovalo: za 5 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach v bode programu č.9 

 

 

Schvaľuje 
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Obecné zastupiteľstvo určuje 

a/ v súlade s § 11 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

počet poslancov na celé volebné obdobie 2022-2026 v počte sedem (7) 

b/v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov rozsah výkonu funkcie starostu obce na celé nasledujúce volebné obdobie 2022-2026 ako 

plný pracovný úväzok. 

c/v súlade so Zákonom č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov § 166 odst. 3  počet volebných okrskov pre voľby do samosprávy obcí 

konaných v roku 2022. Poslanci schválili jeden volebný okrsok. 

 

 

 

K bodu programu č.10 

Schváliť zámer predaja TTP p.č. 314/2- 90 m2,313/3 – 30 m2, podľa 

osobitného zreteľa § 9, cena za m2 je 3,50 €, žiadateľ Anton Špirka.     

                                                                                                                    

Uznesenie č.183 hlasovalo: za 5 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach v bode programu č.10 

 

Schvaľuje 

 

OZ na základe zverejneného zámeru predaja pozemku vo vlastníctve obce súhlasí s predajom 

pozemku a schvaľuje spôsob predaja - prevod majetku obce v zmysle § 9a ods. (8) písm. e) Zákona č. 

138/1991 o majetku obcí a v zmysle § 8 ods. (4) písm. e).  Jedná sa o  pozemkovú nehnuteľnosť KN-C 

parc. č. 314/2 v celkovej výmere 90 m 2, parc. č. 313/3 v celkovej výmere 30 m 2, v k.ú. obce 

Haligovce ako prípad hodný osobitného zreteľa, žiadateľom Antonom Špirkom trvale bytom 

Haligovce 213. Parcela č. KN-C 314/2 o celkovej výmere 90 m 2, 313/3 o celkovej výmere 30 m2, 

vznikla na základe geometrického plánu č. G1-135/2021 zo dňa 16.04.2021,  za cenu 3,50 € za 1 m2. 

Kupujúci bude: Anton Špirka, Haligovce 213, v podiele 1/1 

Kúpna cena je stanovená na cenu : 420 EUR za predmet prevodu, pričom kupujúci je povinný zaplatiť 

Kúpnopredajnú zmluvu a správny poplatok za vklad o katastra nehnuteľnosti. 

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:   

Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že uvedený pozemok je susedským pozemkom 

s pozemkov vo vlastníctve žiadateľa a nachádza sa v oplotenej časti dvora žiadateľa. Vzhľadom 

k nízkej výmere a tvaru pozemku je tento pozemok pre Obec Haligovce nevyužiteľný. 
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K bodu programu č.11 

Diskusia: 

Predsedajúca starostka obce informovala 

 

a)  oprava cintorína  

- betónovanie dokončené, plot by mal byť dokončený pravdepodobne na odpustovú slávnosť 

v našej obci.                                                                                                                                                                           

b)  koniec školského roka detská diskotéka?     

- 14. augusta sa uskutoční na hornom ihrisku AHOJ LETO.                                                                                                                                         

 

K bode programu č.10                                                                                                                      

Záver 

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

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

 

V Haligovciach 11.06.2022 

                                                                                                                                       Monika Bjalončíková 
          starostka obce 
   
 

Návrhová komisia a overovatelia zápisnice 

Mgr. Mária  Gurovičová 

Ing. Dávid Urbaňák  

 

Zapisovateľka: 

Anna Šromovská 

 

 

 

 


