
 

                   Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach 

                                 Uznesenia  č.127- 130 

                                      Z Mimoriadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Haligovciach 

                                         Č.II/2021 zo dňa 14.04.2021 

Uznesenie č. 127 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach v bode programu č. 2 

schvaľuje 

 program II. mimoriadneho zasadnutia OZ v zmysle pripraveného a predloženého 

programového návrhu. 

 

Uznesenie č.128 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach v bode programu č. 3 

volí                                                                                                                                                                                       

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

zápisnice. 

                                                                                                                                                             

Uznesenie č. 129 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach v bode programu č. 4  

Úprava VZN č.1/2021 pre ZŠ a MŠ Kráľovnej Pokoja v Haligovciach, dodatok č.1.                                                                                                                                                                                                        

Nakoľko došlo k zmene koeficientu na žiaka 94,02€,  prepočet na MŠ, ŠKD, ŠJ. Koeficient na 

rok 2021- 91,81€   

                      -91,47€ 

                      -94,02€   

                                                                                                                                                                        

59.035,16€  MŠ – 23 deti 

23.128,92€  ŠKD – 41 deti 

16.923,60€  ŠKJ – 100 deti       



-2- 

Spolu 99.087,68 : 12 = 8.257,30 x 88% = 7.266,42                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Schválene 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach jednohlasne schvaľuje navýšený koeficient 94,02€ na žiaka. 

Presun dotácie na zariadenia  MŠ, ŠKD, ŠJ ostáva na 88% mesačne. Finančné prostriedky do 

celkovej výšky 100 % dotácie obce, ktoré obec nepresunie  školským zariadeniam v priebehu 

roka ,  po zhodnotení a odsúhlasení OZ, obec  použije účelovo podľa potreby napr. na 

zakúpenie vybavenia, prípadne na nevyhnutné opravy,  resp. na výmenu  poškodeného  

prevádzkového zariadenia MŠ.                                                                                                                                                                                               

Uznesenie č. 130  

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach v bode programu č. 5  

 kúpu pozemku 1 m2 od Antona Špirku k multifunkčnému ihrisku, p.č. C KN   314/1  

s navrhnutou  cenou p. Špirku 3,50€ za m2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Schvaľuje  

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach schválilo kúpu 1 m2 k multifunkčnému ihrisku, p.č. C KN 

314/1, za cenu 3,50€ za m2.                                                                                                                                                                         

 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach v bode programu č. 6 

Odpoveď  p. riaditeľa  ZŠ s MŠ na nedostatky z kontroly  hlavnej  kontrolórke obce.                                                                                                                                                                                                                                           

Berie na vedomie 

 Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach sa oboznámilo s odpoveďou p. riaditaľa  ZŠ s MŠ a vypočulo si 

aj p. zástupkyňu MŠ a prediskutovalo dlhodobé problémy v zariadeniach.  

 

 Bod programu č. 7 

    Rôzne     

 

Bod programu č. 8 

  Diskusia 

K bode programu č. 9 



Záver 
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V Haligovciach 14.04.2021 

 

 

 

                                                                                                                                       Monika Bjalončíková 
          starostka obce 
    

 

Návrhová komisia a overovatelia zápisnice 

Mgr. Mária Gurovíčová  
Mgr. Ján Želonka PhD. 
 

Zapisovateľka: 

Anna Šromovská 

Hlavná kontrolórka: 

Mária Tomková 

Hosť:  

Mária Matiková  

 

                                                                                                                             

 


