
 

 

 

 

 

 

 

                           Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach 

                                   Zápisnica č. I/2022 

                    Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Haligovciach 

 

Dňa : 12. 03. 2022 

Otvorenie : 16.00 hod. 

Ukončenie: 18:00 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 I. riadneho zasadnutia OZ oficiálne zahájila. 

 

 

K bodu programu č. 2: 

Schválenie programu zasadnutia 

Predsedajúca – starostka obce predložila a prečítala prítomným poslancom pripravený program  
I. riadneho zasadnutia OZ. K pripravenému a predloženému programu poslanci nemali žiadne 
doplňujúce námietky ani pripomienky a predložený program následne jednohlasne schválili.                                                                                               
Bolo prijaté:  
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Uznesenie č. 171  hlasovali: za - 5 

                                            proti - 0                                                                                             

                                   zdržali sa  - 0                                                                                                             

                                                                                                  

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach v programu č.2 

                                                           schvaľuje 

Program I. 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 z  
I. riadneho zasadnutia OZ poslancov Ing. Ľuboslav Lainda, Mgr. Ján Želonka PhD. Ostatní poslanci 
s návrhom súhlasili a ku návrhu nemali pripomienky.                                                                                                                                                          
Bolo prijaté:      
     

Uznesenie č. 172 hlasovali: za -5                                  

                                            proti - 0                                                                                             

                                   zdržali sa  - 0                                                                                                             

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach v bode programu č. 3  

                                                                        volí 

Poslancov Ing. Ľuboslav Lainda, Mgr. Ján Želonka PhD. za navrhovateľov uznesenia a overovateľov 

zápisnice. 

 

 

 

K bodu programu č . 4: 
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Kontrola plnenia uznesenia obecného zastupiteľstva zo dňa 11.12.2021  

 

Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva zo dňa 11.12.2021 prečítala starostka obce 

Monika Bjalončíková.  

                                                                                    

                                                      berie na vedomie 

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

11.12.2021, nemalo výhrady.  

 

 

K bodu programu č. 5 

Správa o kontrolnej činnosti hlavnej  kontrolórky obce Haligovce za rok 2021                                                                        

Predsedajúca starostka obce predložila správu o kontrolnej činnosti hlavnej  kontrolórky obce 

Haligovce za rok 2021. Bližšie informácie o správe vysvetlila hlavná kontrolórka obce.                                                                           

Berie na vedomie 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach správu o kontrolnej činnosti hlavnej  kontrolórky obce 

Haligovce za rok 2021.                                                                        

 

K bodu programu č. 6 

Výzva: MRK dobudovanie pozemných komunikácií (cesty2), 
( výzva OPLZ-PO6-SC611-2021-2)                           
Predsedajúca starostka obce predložila na schválenie podanie výzvy: MRK dobudovanie pozemných 

komunikácií (cesty2),( výzva OPLZ-PO6-SC611-2021-2)                           

Uznesenie č. 173 

                                hlasovali: za 5    

                                           proti - 0                                                                                             

                                  zdržali sa  - 0                                                                                                             
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Schválenie 

 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach schvaľuje podať výzvu: MRK dobudovanie pozemných 

komunikácií (cesty2),( výzva OPLZ-PO6-SC611-2021-2) a jej prípravu.                        

 

K bodu programu č. 7                                                                                                               

Rôzne:                                                                                                                                                             

-  cintorín oplotenie – cenová ponuka                                                                                                                                             

-  cesta Penkalovka – spoločnosť Garby                                                                                                                                       

-  Obecný rozhas: ponuka                                                                                                                                                   

-  informácia o  mimoriadnej situácii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Predsedajúca starostka obce predložila poslancom                                                                                                  

-  cintorín oplotenie – cenová ponuka, zbierka 30€ na osobu s príjmom.                                                                                                                                            

-  cesta Penkalovka – Spoločnosť Garby a Obec Haligovce zastupujú právnici pri riešení problému 

prejazdu veľkých nákladných aut.                                                                                                                              

-  Obecný rozhlas: ponuka                                                                                                                                -  

informácia o  mimoriadnej situácii  na Ukrajine.                                                                                                                                                                                         

  

Bod č.8 

Diskusia 

Obecné zastupiteľstvo prediskutovalo z bodu rôzne . 

 

K bode programu č.9 

 

Bod č.19 

Záver 

 

Na záver predsedajúca starostka obce poďakovala všetkým prítomným za ich aktívnu účasť na  
I. riadnom  zasadnutí OZ a týmto konštatovaním I. riadne zasadnutie OZ oficiálne ukončila.                                       
 

V Haligovciach 12.03.2022 
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                                                                                                                                      Monika Bjalončíková 
          starostka obce 
    

 

Návrhová komisia a overovatelia zápisnice 

Ing. Ľuboslav Lainda 

Mgr. Ján Želonka PhD. 

Zapisovateľka: 

Anna Šromovská 

 

 


