
 

                   Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach 

                                 Uznesenie  č.184 - 190 

                                      Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Haligovciach 

                                         Č.IV/2020  zo dňa 10.09.2022 

 

 

Uznesenie č. 184 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach v bode programu č. 2 

schvaľuje 

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

návrhu. 

 

Uznesenie č.185 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach v bode programu č. 3 

volí                                                                                                                                                                                  

1) poslancov Ján Wittko, Emil Talár. 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 11.06.2022                                                   

 

  

Uznesenie č. 186  

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach v bode programu č. 5  
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schvaľuje 

 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.                                              

                                                                            

Uznesenie č. 187 

 Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach v bode programu č. 6 

 

Schvaľuje 

Všeobecné záväzné nariadenie (VZN) č. II /2022 o spôsobe vykonania miestneho referenda 

Obce Haligovce.                                                                                                                                                          

 

Uznesenie č. 188   

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach v bode programu č. 7    

 

Schvaľuje 

Všeobecné  záväzne nariadenie (VZN) č. III/2022 o pravidlách času predaja v obchode a času 

prevádzky služieb na území obce Haligovce.      

 

 

 

Uznesenie č. 189 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach v bode programu č. 8 

                                                                       Schvaľuje 

bezodplatnú  kúpu pozemkov od Slovenského 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.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach v bode programu č. 9 

 

Berie na vedomie 
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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. Bod sa programu sa presúva 

na ďalšie zasadnutie OZ s tým, že sa vykoná obhliadka pozemku, ktorý je predmetom 

žiadosti.                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Uznesenie č. 190 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach v bode programu č. 10 

                                                                       Schvaľuje 

úpravu rozpočtu a prevod prostriedkov z rezervného fondu podľa potreby. 

 

 

Bod programu č.11 

Rôzne 

 Bod programu č.12 

Diskusia                                                                                                                                                                                                    

Bod programu  č.13 

Záver 

 

V Haligovciach 10.09.2022 

 

 

                                                                                                                       Monika Bjalončíková              

                                                                                                                           starostka obce  

                                                                                            

Návrhová komisia: 

Ján Wittko  

Emil Talár 

 

 

Zapisovateľka: Jaroslava Nedoroščíková             



 

 

 

 

 


