
 

 

 

 

 

 

 

                           Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach 

                                   Zápisnica č. V/2019  

                    Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Haligovciach 

 

Dňa : 06. 10. 2019 

Otvorenie : 12.30 hod. 

Ukončenie: 14.00 hod. 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny 

Program : podľa pozvánky 

 

K bodu  programu č. 1: 

Otvorenie zasadnutia 

Zasadnutie otvorila predsedajúca starostka obce. Všetkých prítomných srdečne privítala a týmto 

konštatovaním rokovanie V. riadneho zasadnutia OZ oficiálne zahájila. 

 

K bodu programu č. 2: 

Schválenie programu zasadnutia 

Predsedajúca – starostka obce predložila a prečítala prítomným poslancom pripravený program V. 

riadneho zasadnutia OZ. K priprávanému a predloženému programu poslanci nemali žiadne 

doplňujúce námietky ani pripomienky a predložený program následne jednohlasne schválili.                                                            

Bolo prijaté:  
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Uznesenie č. 53  hlasovali: za 5      

      

                                                                                                                   

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach v programu č.2 

                                                           Schvaľuje 

Program V. riadneho zasadnutia OZ v zmysle pripraveného a predloženého programového návrhu. 

 

K bodu programu č. 3: 

Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

Predsedajúca starostka obce navrhla za navrhovateľov uznesenia a overovateľov zápisnice zo II. 

riadneho zasadnutia OZ poslancov Emil Talár ,Ján Wittko  . Ostatní poslanci s návrhom súhlasili a k 

návrhu nemali pripomienky.                                                                                                                                   

Bolo prijaté:  

                                                                                                                                                                                    

Uznesenie č. 54  hlasovali: za 5 

 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach v bode programu č. 3  

 

                                                                        Volí 

Poslancov Emil Talár, Ján Wittko  za navrhovateľov uznesenia a overovateľov zápisnice.          

                                                                                         

K bodu programu č . 4: 

Kontrola plnenia uznesenia obecného zastupiteľstva zo dňa 27.07.2019 

                                             

Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva zo dňa 27.07.2019,prečítala starostka Monika 

Bjalončíková.  

 

Uznesenie č.55    
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                                             Berie na vedomie 

 

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

27.07.2019,nemá výhrady.                                               

                                           

K bodu programu č. 5: 

 

VZN č. I/2019 Obce Haligovce č.124 o opatrovateľskej službe 

 

 

Predsedajúca starostka obce predložila nové VZN o opatrovateľskej službe v obci Haligovce. 

Z dôvodu: VÚC poskytuje prostriedky na terénu opatrovateľskú službu do 1000 občanov v obci. 

  

Uznesenie č. 56  hlasovali: za 5 

 

                                                   Schvaľuje 

 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach a)VZN I./2019 o opatrovateľskej terénnej službe schvaľuje.                                                    

b) výška úhrady za opatrovateľskú službu je stanovená na 1€za jednu hodinu poskytovanej 

opatrovateľskej služby pri všetkých úkonoch poskytovaných v rámci opatrovateľskej služby. Prijímateľ 

opatrovateľskej služby je povinný platiť  úhradu za poskytovanú službu do pokladnice miestneho 

úradu, poštovou poukážkou alebo prevodným príkazom na účet obce Haligovce.  

 

K bodu programu č. 6 

 

Prerokovať návrh o prijatí VZN ktorým sa obmedzuje umiestnenie herní na 

území obce Haligovce. 

 

Predsedajúca starostka obce predložila návrh o prijatí VZN ktorým sa obmedzuje umiestnenie herní 

na území obce Haligovce. 
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Uznesenie č. 57    

 

                                                 Berie na vedomie 

  

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach prerokovalo a berie na vedomie VZN ktorým sa obmedzí 

umiestnenie herní na území obce Haligovce. VZN bude zverejnené na web. stránke 15 dní pred 

nasledujúcim obecným zastupiteľstvom a následne bude prerokované a schválne obecným 

zastupiteľstvom.  

 

K bodu programu č. 7 

 

Návrh Pána Simoníka o odkúpenie časti obecného pozemku pri Goralskom 

Dvore.  

 

Predsedajúca starostka obce predložila návrh Pána Simoníka o odkúpenie časti pozemku pri 

Gorálskom Dvore. 

 

Uznesenie č. 58    hlasovalo: za 5 

 

                                                    Neschvaľuje 

 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach prerokovalo návrh p. Simoníka a neschvaľuje odpredať časť 

pozemku.  

 

 

K bode programu č. 8 

 

Rôzne  
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Predsedajúca starostka obce oznámila obecnému zastupiteľstvu:                                                                                                     

a) schválenú dotáciu prevencie kriminality 3 500€ ( prechod pre chodcov pri kostole, dop. značky, 

zrkadla.)                                                                                                                                                                                        

b) otvorenie multifunkčného ihriska.                                                                                                                                

c) zakúpenie lavičiek do kostolíka na cintoríne. 

 

K bode programu č. 9 

 

Obecné zastupiteľstvo prediskutovalo z bodu č.8 Rôzne. 

 

K bode programu č.10 

 

Záver 

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

riadnom  zasadnutí OZ a týmto konštatovaním V. riadne zasadnutie OZ oficiálne ukončila.                                       

 

V Haligovciach 06.10.2019 

 

 

 

                                                                                                                                       Monika Bjalončíková 
          starostka obce 
    

 

Návrhová komisia a overovatelia zápisnice 

         Emil Talár 

         Ján Wittko 

Zapisovateľka: 

Anna Šromovská 

 


