
 

                   Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach 

                                 Uznesenia  č.59-72 

                                      Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Haligovciach 

                                         Č.VI/2019  zo dňa 07.12.2019 

Uznesenie č. 59 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach v bode programu č. 2 

schvaľuje 

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

návrhu. 

 

Uznesenie č.60 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach v bode programu č. 3 

volí                                                                                                                                                                                       

1) poslancov Ing. Ľuboslav Lainda, MUDr. Žaneta Nemiec za navrhovateľov uznesenia 

a overovateľov zápisnice. 

                                                                                                                                                             

Uznesenie č. 61 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach v bode programu č. 4  

Berie na vedomie 

 kontrola plnení  uznesenia obecného zastupiteľstva zo dňa 06.10.2019                                                    

 

 

  

Uznesenie č. 62   

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach v bode programu č. 5  

Schvaľuje 



-2- 

rozpočet obce Haligovce na rok 2020 ako vyrovnaný v celkovom objeme 230 000 € 

s návrhom na roky 2021 a 2022. 

                                                                                                                             

Uznesenie č. 63 

 Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach v bode programu č. 6 

Schvaľuje 

a)úpravu rozpočtu na rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 3/2019.                                                             

b)záverečný účet 2019, tvorbu rezervného fondu, použitie finančných prostriedkov 

z rezervného fondu.  

 

Uznesenie č. 64  

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach v bode programu č. 7 

Schvaľuje                                                                  

V zmysle platných zásad pre odmeňovanie poslancov a zapisovateľky obce Haligovce č. 

2019/12/07UZ čl. II. Ods.1. a) vo výške 40,00 € v hrubom za každú účasť poslanca na celom 

zasadnutí obecného zastupiteľstva.                                                                                                                                                             

Ods.3. mimoriadnu odmenu vo výške 200 € Ján Želonka .                                                                              

Plat starostka zvýšením 10% zo základného platu. 

 

Uznesenie č. 65 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach v bode programu č. 8 

                                                                       Schvaľuje 

VZN č. I/2020 o výške finančnej dotácie z rozpisom na jednotlivé strediska pre ZŠ  s MŠ KP 

v Haligovciach.                                             

 

Uznesenie č. 66 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach v bode programu č. 9 

Schvaľuje 

VZN II/2020 ktorým sa obmedzuje umiestnenie herní na území obce Haligovce. 
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Uznesenie č.67 

 Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach v bode programu č. 10 

Schvaľuje 

VZN III/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO. Dopĺňa desiata časť 

poplatok § 78 v bode 2. ods. a) sadzba poplatku 0,04109 € za osobu na kalendárny deň.          

b) Sadzba poplatku 15 € /obyvateľ/ na rok –podľa počtu osôb v jednej domácnosti.                                           

c) Sadzba poplatku  7,50 € / obyvateľ/ ZŤP na rok . 

 

Uznesenie č. 68 

 Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach v bode programu č. 11 

Neschvaľuje 

žiadosť o odkúpenie obecných pozemkov Ladislavovi Simonkovi  v KU Haligovce KNC 1165-

259 m2,KNC-1164-149 m2, KNC 1163-75 m2,KNC-426-848 m2. 

                                                                      

Uznesenie č 69 

 Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach v bode programu č. 12 

Neschvaľuje 

žiadosť o odkúpenie obecného pozemku Milošovi Michnovi v KN Haligovce KNC 1323/11 

o výmere 50 m2. 

 

Uznesenie č. 70 

 Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach v bode programu č. 13 

Schvaľuje 

žiadosť o finančnú dotáciu na rok 2020 pre Gréckokatolícku charitu Prešov na prevádzkové 

náklady zariadenia sociálnych služieb Domu sv. Anny v Starej Ľubovní v celkovej výške 300 €. 

 

Uznesenie č. 71 

 Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach v bode programu č. 14 

Schvaľuje 

žiadosť o finančnú dotáciu na rok 2020 pre Spišskú katolícku charitu ADS Charitas Mlynská 

183, Spišská Stará Ves v celkovej výške 200 €. 
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Uznesenie č. 72 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach v bode programu č. 15  

Schvaľuje 

zmluvu o nájme pozemkov C-KN parc.č.1063/1 druh pozemku ostatná plocha, výmera 3467 

m2,(umiestnenia pozemku:1-v zastavanom území obce. Spôsob využívania pozemku 32-

pozemok, na ktorom je cintorín alebo urnový háj), nachádzajúceho sa v katastrálnom území 

Haligovce, zapísané na LV č. 622 Okresným úradom Stará Ľubovňa. Na dobu určitú 

01.01.2019 do 31.12.2068,t.j.  na 50 rokov, s právom obce na ďalšie obdobie. 

 

                                                                 

                                                                  

 

                                                                                                                             Monika Bjalončíková 

                                                                                                                              Starostka obce  

Návrhová komisia: 

Ing. Ľuboslav Lainda  

MUDr. Žaneta Nemiec  

 

Zapisovateľka: Anna Šromovská              

 

 


