
 

                   Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach 

                                 Uznesenia  č.31-44 

                                      Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Haligovciach 

                                         Č.III/2018  zo dňa 01.06.2019 

Uznesenie č. 31 

K  bodu programu č. 2 

Schválenie programu zasadnutia 

                                                               schvaľuje 

Starostka obce prečítala program, ktorý bol poslancami schválený. (Program je priložený 

k zápisnici. ) Program III. zasadnutia OZ v zmysle pripraveného a predloženého 

programového návrhu. 

 

Uznesenie č.33 

K bodu programu č.3 

Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

                                                                   volí                                                                                             

1) poslancov Mgr. Ján Želonka PhD., Ján Wittko za navrhovateľov uznesenia a overovateľov 

zápisnice.                                                                                                                                                              

2) Pán Kontrolór prečítal uznesenia z predošlého obecného zastupiteľstva a skonštatoval, že 

je  všetko v poriadku.                                                                                                                                                              

3) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesení z predošlého zastupiteľstva. 

 

Uznesenie č. 33 

K bodu programu č. 4 

Kontrola plnenia uznesenia obecného zastupiteľstva zo dňa 9.3.2019 

                                                         Berie na vedomie 
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Obecné zastupiteľstvo kontrolu uznesení obecného zastupiteľstva zo dňa 01.06.2019,prečítal 

p. Ing. Martin Brilla. Berie na  vedomie. 

  

Uznesenie č. 34   

K bodu programu č. 5                                                                                                                               

VZN č. I/2019 úprava výšky dotácie a prehodnotenie pre ZŠ a MŠ Kráľovnej pokoja 

v Haligovciach.  

                                                               Nebolo prijaté 

Úpravu VZN č. I/2019 v čl. III ods. 1 nasledovne: 

 Úprava finančnej dotácie ZŠ a MŠ Kráľovnej Pokoja  na rok 2019  nebola prijatá. Dôvod  

dlhodobej nefunkčnosti  kuchyne v ZŠ.  

 

Uznesenie č. 35 

K bodu programu č. 6 

Multifunkčné ihrisko vyplatenie dotácie a splácanie dofinancovania. 

                                                                Berie na vedomie  

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo financovanie ihriska. 

 

Uznesenie č. 36  

K bodu programu č. 7 

Schválenie záverečného účtu 2018, úprava rozpočtu. 

                                                                 Berie na vedomie 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo záverečný účet a berie na vedomie stanovisko hlavného 

kontrolóra.     

                                                             Schvaľuje 

Záverečný účet 2018, tvorbu rezervného fondu, použitie finančných prostriedkov 

z rezervného fondu.  

 

Uznesenie č. 37 
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K bodu programu č. 8 

Schválenie a úprava nájomného pre byt rodiny Sládekovej, Haligovce 124.  

                                                                       Schvaľuje 

                                                                  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nájom bytu a výšku nájomného 150€ mesačne. Od 1.1.2019 

do 31.12.2020. 

 

Uznesenie č. 38 

K bodu programu č.9 

Námietka a nesúhlas p. Michnu s renováciu obecnej budovy 202 potraviny Fresh, platenie 

nájomného podľa dodatku č.2.,  

                                                                     Schvaľuje 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nájom od 1.5.2019 do 31.12.2021.Výška nájmu za 1 m2-

8,00€ na rok. 

 

Uznesenie č.39 

K bodu programu č. 10  

Žiadosť o prenájom časti obecnej budovy 202,Marta Palubová.  

                                                                    Schvaľuje 

Obecné zastupiteľstvo žiadosť prejednalo a schválilo prenájom, ak  bude uvoľnená časť 

budovy 202. Za rovnakých podmienok ako doteraz ma p. Michna. 

 

Uznesenie č. 40 

K bodu programu č. 11 

Prerokovať žiadosť a dať súhlas s umiestnením stávkovej hry v Kolibe u Piera. 

                                                                      Neschvaľuje 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní žiadosti o umiestnenie stávkovej hry nesúhlasí 

a neschvaľuje.  

 

Uznesenie č 41 
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K bodu programu č.12 

Žiadosť o odkúpenie pozemku v k.ú. Haligovce pri Goralskom dvore.Súdne znalecký 

posudok dodaný p.Simoníkom. 

                                                                                  

                                                                       Nesuhlasí 

Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí z návrhom p. Simoníkom a súdne znaleckým posudkom. 

                                                                       Schvaľuje 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje cenu 12€ za m2 priameho predaja. 

                                                                      Odporúča 

Obchodno-verejnú súťaž predaja pozemku  podľa § 9 ods.1 pís. a zák. č. 138/1991 zb.NRSR. 

 

Uznesenie č. 42 

K bodu programu č. 13 

Žiadosť o odkúpenie pozemku Ján Marek 

                                                                     Schvaľuje 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť a schvaľuje odpredať pozemok LV 1638, p. č. E 

3091/203 o výmere 138 m2. Cenu 3,50€ za m2. 

 

Uznesenie č. 43 

K bodu programu č.14 

Futbalové ihrisko zameranie pozemku, vysporiadanie, schválenie zámeny pozemkov : 

obecný úrad s Emilom Talárom st. 

                                                                   Schvaľuje   

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zameranie, vysporiadanie a zámenu pozemkov. Obecný 

úrad s Emilom Talárom st. 

 

Uznesenie č. 44 

K bodu programu č. 15  

Schválenie žiadosti o poskytnutie dotácie na vnútornú rekonštrukciu požiarnej zbrojnice. 

                                       



-5 

 

                                                                Schvaľuje  

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer podania žiadosti rekonštrukcie požiarnej zbrojnice. 

 

 

K bodu programu č. 16 

                                                                        Rôzne   

Starostka obce oboznámila obecné zastupiteľstvo :   

-o brigáde na multifunkčnom ihrisku ktorá sa uskutoční 15.6.2019 

-o akcií na Veľkú noc. 

-zakúpenie chladiaceho boxu  do budovy márnice na cintorín. 

-príprava dňa deti. 

 

K bodu programu č. 17    

                                                                      Diskusia 

Obecné zastupiteľstvo prediskutovalo z bodu č.16 -Rôzne.         

K bodu programu č.18   

                                                                       Záver   

 Na záver predsedajúca starostka obce poďakovala všetkým prítomným poslancom za ich 

aktívnu účasť na III. riadnom zasadnutí OZ a týmto konštatovaním III. riadne zasadnutie OZ 

oficiálne ukončila.                                                                    

 

                                                                                                                             Monika Bjalončíková 

                                                                                                                              Starostka obce  

Návrhová komisia, overovatelia zapisníce: 

Mgr. Ján Želonka PhD. 

          Ján Wittko 

Zapisovateľka: Anna Šromovská              



 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          


