
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                           Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach 

                                   Zápisnica č. IV/2022  

                    Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Haligovciach 

 

Dňa : 10. 09. 2022 

Otvorenie : 16:00 hod. 

Ukončenie: 19.30 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:  

 

 

 



 
 

-2- 

Uznesenie č. 184   hlasovali: za - 5   

                                              proti  - 0 

                                      zdržali sa  - 0                                                                                                             

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 Ján Wittko, Emil Talár. Ostatní poslanci s návrhom súhlasili a ku 

návrhu nemali pripomienky.                                                                                                                                      

Bolo prijaté:      

     

Uznesenie č. 185 hlasovali: za - 5  

                                             proti - 0                                                                                             

                                    zdržali sa  - 0                                                                                                             

 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach v bode programu č. 3  

                                                                        volí 

Poslancov Ján Wittko, Emil Talár 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 11. 06.2022, prečítala starostka obce 

Monika Bjalončíková.  

 

                                                      Berie na vedomie 

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

19.09.2020, nemalo výhrady.  
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K bodu programu č. 5 

Úprava VZN č.1/2022, dodatok I. pre ZŠ s MŠ Kráľovnej Pokoja v Haligovciach. 

Predsedajúca starostka obce predložila poslancom úpravu VZN č.1/2022, dodatok I. pre ZŠ s MŠ 

Kráľovnej Pokoja v Haligovciach. Na základe upravených východiskových štatistických údajov 

výnosu DPFO pre rok 2022 (Zákon 564/2004 Z. z.), ktoré zverejnilo MF SR,  

Rímskokatolícky úrad žiada o navýšenie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školských 

zariadení v našej zriaďovateľskej pôsobnosti v zmysle  

§6 ods. 12 písm. k) zákona 596/2003 Z. z. . 

Bolo prijaté: 

 

Uznesenie č. 186 hlasovali: za 5    

                                           proti - 0                                                                                             

                                  zdržali sa  - 0                                                                                                             

                                           

Schválene 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach schválilo úpravu VZN č.1/2022, dodatok I. pre ZŠ s MŠ 

Kráľovnej Pokoja v Haligovciach. Po podpísaní vyhotoveného dodatku Rímskokatolíckym úradom, 

č. I/2022 k zmluve I/2022 k článku 2,bod 4. 

 

 

K bodu programu č. 6 

Schválenie  Všeobecného záväzného nariadenia č. II /2022 o spôsobe 

vykonania miestneho referenda Obce Haligovce.                                                                                                                                                          

 

Predsedajúca starostka obce predložila poslancom návrh schválenie  Všeobecného záväzného 

nariadenia č. II /2022 o spôsobe vykonania miestneho referenda Obce Haligovce.                                                                                                                                                
Bolo prijaté:  

 

 Uznesenie č. 187 hlasovali: za 5    

                                           proti - 0                                                                                             

                                  zdržali sa  - 0                
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Schvaľuje 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach schvaľuje návrh Všeobecného záväzného nariadenia č. II 

/2022 o spôsobe vykonania miestneho referenda Obce Haligovce.                                                                                                                                                          

 

K bodu programu č. 7 

Schválenie Všeobecného  záväzného nariadenia (VZN)Č. III/2022 o pravidlách 

času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Haligovce                                                                                                  

Predsedajúca starostka obce predložila poslancom návrh na schválenie Všeobecného  záväzného 

nariadenia (VZN)Č. III/2022 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na 

území obce Haligovce.                                                                                                                                     
Bolo prijaté:  

 

 

Uznesenie č. 188  hlasovali: za 5     

                                            proti - 0                                                                                             

                                   zdržali sa  - 0                                                                                                             

Schvaľuje 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach prerokovalo a schválilo návrh  Všeobecného  záväzného 

nariadenia (VZN)Č. III/2022 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na 

území obce Haligovce.      

                                                                                                                                  

K bodu programu č. 8 

Schválenie bezodplatnej kúpi pozemkov od pozemkového fondu LV: 894, p.č. 

482, LV.2491, p.č. 1031/100, LV.2300  p.č. 425/1, LV 2370, p.č. 2822, 

LV.1110,p.č. 1367.                                                                                                                                                                

Predsedajúca starostka obce predložila návrh na schválenie bezodplatnej kúpi pozemkov od 

pozemkového fondu LV: 894, p.č. 482, LV.2491, p.č. 1031/100, LV.2300  p.č. 425/1, LV 2370, 

p.č. 2822, LV.1110,p.č. 1367.                                                                                                                                                               
Bolo prijaté:  

                                   

Uznesenie č.189  hlasovali: za - 5 
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                                    proti - 0                                                                                             

                                    zdržali sa  - 0      

   

Schvaľuje 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach schvaľuje bezodplatnú  kúpu pozemkov od pozemkového 

fondu LV: 894, p.č. 482, LV.2491, p.č. 1031/100, LV.2300  p.č. 425/1, LV 2370, p.č. 2822, 

LV.1110,p.č. 1367.  

 

                                                                                                                                                             

K bodu programu č. 9                                                                                                          

Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku v obci Haligovce zapísaný na LV. 

1650 p.č.  3106/1 o výmere 258 m2. Žiadateľ Patrik Marek, bytom Haligovce 

23.                                                                                                                                                 

                

Predsedajúca starostka obce predložila žiadosť o odkúpenie obecného pozemku v obci 

Haligovce zapísaný na LV. 1650 p.č.  3106/1 o výmere 258 m2. Žiadateľ Patrik Marek, bytom 

Haligovce 23.                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                

Berie na vedomie  

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach berie na vedomie o odkúpenie obecného pozemku v obci 

Haligovce zapísaný na LV. 1650 p.č.  3106/1 o výmere 258 m2. Žiadateľ Patrik Marek, bytom 

Haligovce 23. Bod sa programu sa presúva na ďalšie zasadnutie OZ s tým, že sa vykoná 

obhliadka pozemku, ktorý je predmetom žiadosti.   

                                                                                                                                               

K bodu programu č. 10                                                                                                           

Úprava rozpočtu a prevod prostriedkov z rezervného fondu podľa potreby.    

Predsedajúca starostka obce predložila úpravu rozpočtu a prevod prostriedkov z rezervného 

fondu podľa potreby. 

Uznesenie č. 190  hlasovali: za 5     

                                            proti - 0                                                                                             

                                   zdržali sa  - 0                                                                                                             
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Schvaľuje 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach prerokovalo a schválilo návrh na úpravu rozpočtu a prevod 

prostriedkov z rezervného fondu podľa potreby. 

                                                                                                                                                                            

K bode programu č. 11 

Rôzne     

 a) informácia o NN prípojke Podoblaz.                                                                                                                                                                                             

b)  informácia o miestnej komunikácií Podoblaz                                                                                                                  

c)   informácia o vykonanej finančnej kontrole HK na zariadenia v ŽŠ s MŠ KP v Haligovciach.                                                                                                                                                                                   

                                                                         

Bod č.12 

Diskusia 

Obecné zastupiteľstvo prediskutovalo z bodu č.10. Rôzne . 

 

K bode programu č.13 

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 10.09.2022 

 

 

                                                                                                                                       Monika Bjalončíková 
          starostka obce 
    

 

Návrhová komisia a overovatelia zápisnice 

Ján Wittko 

Emil Talár 

Zapisovateľka: 

Jaroslava Nedoroščíková 



 
 

 

  

 

 

 

 

 


