
 

                   Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach 

                                 Uznesenia  č. 158-170 

                                      Z Mimoriadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Haligovciach 

                                         Č.VIII/2021  zo dňa 11.12.2021 

Uznesenie č. 158 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach v bode programu č. 2 

schvaľuje 

 program VIII. mimoriadneho zasadnutia OZ v zmysle pripraveného a predloženého 

programového návrhu. 

 

Uznesenie č.159 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach v bode programu č. 3 

volí                                                                                                                                                                                       

1) poslancov Ing. Ľubosláv Lainda, Mgr. Ján Želonka PhD. za navrhovateľov uznesenia 

a overovateľov zápisnice, zapisovateľka Anna Šromovská. 

                                                                                                     

                                                      

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach v bode programu č. 4  

                                                                                    

                                                      berie na vedomie 

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

07.03.2020, nemalo výhrady.  

 

 

Uznesenie č. 160  

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach v bode programu č. 5  

Schvaľuje 
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Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach prerokovalo a schválilo úpravu rozpočtu na rok 2021 

rozpočtovým opatrením č.1/2021.Tvorbu rezervného fondu z prebytku hospodárenia 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach v bode programu č. 6 

berie na vedomie 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach berie na Stanovisko  hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na 

rok 2022 a návrh na roky 2023, 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Uznesenie č. 161 

 Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach v bode programu č. 7 

Schválene 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach schválilo rozpočet na rok 2022 ako vyrovnaný v celkovom 

objeme 250 000 € s návrhom na roky 2022 a 2023. 

 

 

Uznesenie č. 162 

 Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach v bode programu č. 8 

 

Schválene 

 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Haligovce na 

I. polrok 2022                          

                                  

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach v bode programu č. 9 

 

Berie na vedomie 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach správu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 

Haligovce za rok 2021. 

 

 Uznesenie č. 163 
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Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach v bode programu č. 10 

Schválene 

 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach schvaľuje VZN č. I/2021 o výške 100% finančnej dotácie podľa 

koeficientu 98,70 € na žiaka, pre ZŠ  s MŠ KP v Haligovciach. Článok III.- bod 4 písmeno b) príspevok 

iba 2,00 € mesačne na dieťa MŠ a ŠKD na základe menného zoznamu deti. Menný zoznam deti ŠKD 

od prvého ročníka po piaty ročník ZŠ v Haligovciach. Písmeno c) sa  ruší.                                          

 

 

Uznesenie č. 164 

 Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach v bode programu č. 11 

 

Neschvaľuje 

 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach neschvaľuje prehodnotenie a doplatenie príspevku pre 

školské zariadenia  ZŠ s MŠ Kráľovnej Pokoja v Haligovciach.                                                                                                                                                                   

 

Uznesenie č. 165 

 Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach v bode programu č. 12 

 

Schvaľuje 

 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach žiadosť prerokovalo, schvaľuje dotáciu poskytnúť v celkovej 

výške 300 €.  

 

Uznesenie č. 166 

 Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach v bode programu č. 13 

 

 

Schvaľuje 
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Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach schvaľuje finančnú dotáciu na rok 2020 pre Spišskú 

katolícku charitu ADS Charitas Mlynská 183, Spišská Stará Ves v celkovej výške 200 €. 

 

Uznesenie č. 167 

 Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach v bode programu č. 14 

Schvaľuje 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach zmluvu o nájme budovy 202 potraviny FRESH s účinnosťou 

01.01.2022.  

 

 

Uznesenie č. 168 

 Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach v bode programu č. 15 

 

Schvaľuje 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach prerokovalo plat starostky - plat starostky zostáva oproti roku 

2021 nezmenený.  

 

 

Uznesenie č. 169 

 Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach v bode programu č. 16 

Schvaľuje 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach ekologické zlikvidovanie auta (zošrotovanie) Fabie.                                                                                                      

 

Uznesenie č. 170 

 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach v bode programu č. 17 

Schvaľuje 
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z troch cenových ponúk cenovo najdostupnejšiu, technickom stave vozidla, že vozidlo je v dobrom 

stave a nevykazuje žiadne znaky, resp. náznaky korózie, či iného poškodenia. Vid. cenové ponuky 

priložené k zápisnici.                                         

 

 

K bode programu č.18 

 

Diskusia 

K bode programu č.19 

 

Záver 

Na záver predsedajúca starostka obce poďakovala všetkým prítomným za ich aktívnu účasť na VIII. 

zasadnutí OZ a týmto konštatovaním VIII. zasadnutie OZ oficiálne ukončila.                                       

                 

V Haligovciach 11.12.2021 

 

 

 

                                                                                                                                       Monika Bjalončíková 
          starostka obce 
    

Návrhová komisia a overovatelia zápisnice 

Ing Ľuboslav Lainda 
Mgr. Ján Želonka PhD. 
 

Zapisovateľka: 

Anna Šromovská 

 

 


