
 

 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach 

Zápisnica č. I/2022 

Prvého ustanovujúce zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

v Haligovciach 

 

Dňa : 26. 11. 2022 

Otvorenie : 16.00 hod. 

Ukončenie: 20:30 hod. 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny 

Program : podľa pozvánky 

 

K bodu č. 1 programu OZ 

Otvorenie zasadnutia 

Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 

V úvode ustanovujúceho zastupiteľstva bola prítomnými na OZ vypočutá hymna SR. Po jej 

vypočutí predsedníčka volebnej komisie odovzdala insígnie p. starostke.   Starostka obce 

otvorila ustanovujúce zasadnutie, privítala prítomných a dala priestor predsedníčke volebnej  

komisie.  Predsedníčka volebnej komisie prečítala informáciu o výsledkoch voľby starostu a 

volieb do  obecného zastupiteľstva z kópie zápisnice MVK zo dňa 29.10.2022, ktorá je 

prílohou tejto zápisnice. 

Zloženie sľubu novozvolenej starostky obce a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia 

OZ 

Novozvolená starosta obce Monika Bjalončíková zložila zákonom predpísaný sľub 

starostu obce, ktorý potvrdila svojim podpisom, prevzala slovo a ďalej pokračovala vedením 

OZ. 

Sľub starostky je prílohou tejto zápisnice. 

Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva 
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Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca 

obecného zastupiteľstva. Sľub bol zložený všetkými poslancami, potvrdený podpisom  a tento 

je prílohou  zápisnice. 

 

Uznesenie č. 1 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach 

k o n š t a t u j e , ž e 

1. novozvolená starostka obce Monika Bjalončíková zložila zákonom predpísaný sľub 

starostu obce 

2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca 

obecného zastupiteľstva: 

Mgr. Mária Gurovičová, Emil Talár, Mária Matiková, Ján Wittko, Ing. Dávid Urbaňák, Ing. 

Ľuboslav Lainda, Martina Michnová. 

 

Vystúpenie novozvoleného starostu, príhovor 

 

Novozvolená starostka obce Monika Bjalončíková predniesla prítomným svoj úvodný 

príhovor, ktorý je súčasťou tejto zápisnice. Vo svojom príhovore poďakovala odchádzajúcim 

poslancom, ktorí už nebudú pracovať v nasledujúcom volebnom období v OZ. Novozvoleným 

poslancom popriala veľa zdravia a elánu a zablahoželala im k zvoleniu. Zároveň potvrdila 

svoju snahu naďalej pokračovať vo zveľaďovaní obce, v pomoci a riešení problémov 

spoluobčanov žijúcich v obci Haligovce. 

 

 

K bodu č. 2 programu OZ 

Schválenie programu zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

Predsedajúca – starostka obce predložila a prečítala prítomným poslancom v zákonnej lehote 

zverejnený program I. ustanovujúceho zasadnutia OZ. K pripravenému a predloženému 

programu poslanci nemali žiadne doplňujúce námietky ani pripomienky a predložený program 

následne jednohlasne schválili, zároveň určili zapisovateľa a overovateľov zápisnice.  

                                                                                                                                  

hlasovali:  

za – 7 

proti - 0 

zdržali sa  - 0 

 

Uznesenie č. 2  

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach 

schvaľuje 

Program I. ustanovujúceho  zasadnutia OZ v zmysle pripraveného a predloženého 

programového návrhu. 

volí 
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zapisovateľku a overovateľov zápisnice z I. ustanovujúceho zasadnutia OZ poslancov 

zapisovateľku :Annu Šromovskú,  

overovateľov: Máriu Matikovú, Mgr. Máriu Gurovičovú. 

 

K bodu č. 3 programu OZ 

Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

Predsedajúca starostka obce navrhla poslanca  Mgr. Máriu Gurovičovú ako oprávneného 

poslanca, ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 

12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Poslanci OZ nemali námietky 

a menovaný poslanec  poverenie prijal. 

 

hlasovali:  

za – 7 

proti - 0 

zdržali sa  - 0 

 

 

Uznesenie č. 3 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach 

p o v e r u j e 

poslanca Mgr. Máriu Gurovičovú zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v 

prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta 

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

Návrh na zástupcu starostky obce 

 

Na základe  § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

starostka obce predložila poslancom návrh poverenia poslankyne Mgr. Márie Gurovičovej 

zastupovaním starostky obce, ktorá vo voľbách získala najvyšší počet hlasov. Poslanci 

nevzniesli k jej návrhu žiadne pripomienky. Menovaná poslankyňa poverenie prijala. 

 

Uznesenie č. 4 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach 

 

b e r i e   n a   v e d o m i e 

 

informáciu starostky obce, že poverenou zastupovaním starostky obce je poslankyňa Mgr. 

Mária Gurovičová. 

 

K bodu č. 4 programu OZ 

Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov.    
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Starostka obce informovala prítomných poslancov o povinnosti zriadenia komisii, ktorí budú 

pracovať popri OZ. Navrhla členov komisii o ktorých OZ diskutovalo a schválilo ich 

zloženie: 

Uznesenie č. 5 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach  

z r i a ď u j e 

a) Komisia na ochranu verejného poriadku: 

predseda: Ján Wittko 

členovia:  Emil Talár 

                 Ing. Ľuboslav Lainda 

hlasovali:  

za – 7 

proti - 0 

zdržali sa  - 0 

 

b) Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov: 

predseda: Ing. Dávid Urbaňák 

členovia:  Mária Matiková 

                Ján Wittko 

hlasovali:  

za – 7 

proti - 0 

zdržali sa  - 0 

 

c) Komisia inventarizačná a finančná. 

predseda: Mgr. Mária Gurovičová 

členovia:  Ing. Ľuboslav Lainda 

                 Martina Michnová 

hlasovali:  

za – 7 

proti - 0 

zdržali sa  - 0 

 

d) Komisia športová pre rozvoj telovýchovy a športu. 
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predseda: Emil Talár 

členovia:  Ing. Dávid Urbaňák 

                Mária Matiková 

                Mgr. Mária Gurovičová 

                Ing.   Ľuboslav Lainda 

                Ján Wittko 

                Martina Michnová 

hlasovali:  

za – 7 

proti - 0 

zdržali sa  - 0 

 

K bodu č. 5 programu OZ 

Schválenie rozpočtu na rok 2023 a návrh na roky 2024,2025. 

Starostka obce dala slovo hlavnej kontrolórke obce, ktorá oboznámila prítomných poslancov 

so Stanoviskom HK k rozpočtu obce na rok 2023 a návrhom na roky 2024-2025. Vo svojom 

stanovisku zdôraznila riziko nenaplnenia prognózy MF SR, ktoré však obec nemá možnosť 

ovplyvniť. 

Na základe skutočnosti uvedených  v stanovisku odporúčala OZ schváliť predložený návrh 

rozpočtu obce Haligovce na rok 2023 a vziať na vedomie návrh viacročného rozpočtu na roky 

2024-2025. 

 

Uznesenie č. 6 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach 

b e r i e   n a  v e d o m i e 

stanovisko HK    k rozpočtu na rok 2023 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2024-2025 

 

Predsedajúca starostka obce predložila poslancom návrh na schválenie  rozpočtu pre rok 2023 

a návrh viacročného rozpočtu na roky 2024-2025. Poslanci sa oboznámili s predloženým 

materiálom starostky   a diskutovali na túto tému. Doplnenie správy k rozpočtu podala 

ekonómka p. Anna Šromovská. Poslanci o predložených materiáloch následne hlasovali.                                                                                                                                                                                      

hlasovali:  

za  - 7 

proti - 0 

zdržali sa  - 0 
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Uznesenie č. 7 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach 

Schvaľuje 

rozpočet na rok 2023 ako vyrovnaný v celkovom objeme 250 000 € 

berie na vedomie 

návrh viacročného rozpočtu na roky 2024 a 2025. 

 

K bodu č. 6 programu OZ 

a) Prerokovanie-odmeny poslancom a zapisovateľke v zmysle zásad odmeňovania 

poslancov, 

-návrh odmeny poslancom.                                                                                                       

b)Prerokovať plat starostky, preplatenie dovolenky. 

Predsedajúca starostka obce predložila poslancom  na schválenie 

a) Prerokovanie-odmeny poslancom a zapisovateľke v zmysle zásad odmeňovania         

poslancov-návrh odmeny poslancom.                                                                                                  

b) Prerokovať plat starostky, preplatenie dovolenky. 

Starostka informovala poslancov, že podľa zákona NR SR č.320/2018 Z. z. o právnom 

postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, ktorým sa mení a 

dopĺňa zákon NR SR č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov upravuje právne 

postavenie starostov obcí a ustanovuje minimálnu výšku mesačného platu starostov 

zodpovedajúcu počtu obyvateľov obce. V zmysle tohto zákona podľa § 3 patrí 

starostovi plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom 

hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky 

za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1. 

Starostka je zaradená do 2 skupiny podľa počtu obyvateľov obce, ktorej patrí 1,83 

násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v NH vyčíslenej na základe údajov 

Štatistického úradu SR za predchádzajúci rok. Podľa zákona 253/1994 Z.z. o právnom 

postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 

predpisov v § 4 ods. 2 môže obecné zastupiteľstvo zvýšiť plat starostu od 0 – 60%. 

- poslanci návrh zvažovali a navrhli zvýšenie platu o 20 %. 

Starostka obce dala o návrhu 20 % - ného zvýšenia platu hlasovať. 

 

hlasovali:  

za  - 7 

proti - 0 

zdržali sa  - 0 

 

Uznesenie č. 8 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach 
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u r č u j e 

plat starostke obce Haligovce, Monike Bjalončíkovej, v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 

4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, vo výške 1,83 

násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej 

na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci 

kalendárny rok a zvýšenie platu o 20 % mesačne s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu. 

 

b)vyplatenie náhrady platu starostu vo volebnom období 2018 – 2022 Monike 

Bjalončíkovej  za nevyčerpanú dovolenku v rozsahu 20 dní 

 

 

hlasovali: 

za - 7 

proti - 0 

zdržali sa  - 0 

 

 

a) odmeny poslancom a zapisovateľke v zmysle zásad odmeňovania poslancov - nezmenené 

 

hlasovali: 

za - 7 

proti - 0 

zdržali sa  - 0 

 

K bodu č. 7 programu OZ 

Návrh na schválenie VZN č.1/2023 pre ZŠ s MŠ Kráľovnej Pokoja v Haligovciach 

 

Starostka obce predložila zverejnený návrh VZN č. I/2023 o výške finančnej dotácie  súvisiacej 

s určením výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady 

a podmienky úhrady nákladov v MŠ, ŠKD a ŠJ  z rozpisom na jednotlivé strediska  ZŠ  s MŠ 

Kráľovnej Pokoja v Haligovciach. Obecné zastupiteľstvo prerokovalo VZN č. I/2023 o výške 

finančnej dotácie a možnostiach čo najefektívnejšie využitia dotácie na dané zariadenia.                                                                                                                                                                         

hlasovali:  

za - 7 

proti - 0 

zdržali sa  - 0 

 

Uznesenie č. 9 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach 

Schvaľuje 
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Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach schvaľuje VZN č. I/2023 vo výške 100% finančnej 

dotácie podľa platného koeficientu pre výpočet na rok 2023. Starostku obce poverilo vyžiadať 

a podpísať novú zmluvu na rok 2023 so zriaďovateľom ZŠ a MŠ Kráľovnej pokoja. 

Ďalšie ustanovenia VZN ostávajú v nezmenenej podobe a to: 

Voľno časové aktivity príspevok vo výške 1.600 €, tie bude refundovať obec na základe 

predložených účtovných dokladov ako refundáciu uhradených poplatkov za vykonané 

voľnočasové aktivity. 

Článok III.- bod 2 písmeno b) príspevok 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 bude podkladom na preplatenie uvedeného príspevku. 

OZ zároveň schvaľuje do konca roka  2022 vyplatiť v rámci originálnych kompetencii zvyšnú 

časť dotácie do 100 % podľa dodatku k uzatvorenej zmluve platnej pre rok 2022. 

 

 

K bodu 8 programu OZ 

Žiadosť o finančnú dotáciu- Spišská Katolícka Charita, Spišská Stará Ves. 

Predsedajúca starostka obce predložila žiadosť o finančnú dotáciu na rok 2023 pre Spišskú 

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

hlasovali:  

za - 7 

proti - 0 

zdržali sa  - 0 

 

Uznesenie č. 10 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach 

Schvaľuje 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach schvaľuje finančnú dotáciu na rok 2023 pre Spišskú 

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

podpísaní zmluvy. 

 

K bode 9 programu OZ 

Schválenie a úprava nájomného za obecné bytové priestory 124, predlženie nájomnej 

zmluvy. 

Predsedajúca starostka obce navrhla schválenie a úprava nájomného za obecné bytové 

priestory 124, a zároveň predložila návrh  na predlženie nájomnej zmluvy.                                                                                                                                                                           
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hlasovali: za - 6 

proti - 0 

zdržali sa  - 1 

 

Uznesenie č. 11  

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach 

Schvaľuje 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach  schvaľuje výšku nájmu v úhrne 250,00 € /nájom + 

ostatné služby v celkových nákladoch/ mesačne od 1.1.2023 . Poveruje starostku obce 

podpísaním zmluvy o prenájme bytových priestorov na obdobie od 1.1.2023-31.12.2023. 

 

 

K bode 10 programu OZ 

Schválenie VZN č. II/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za TKO a DSO. 

Predsedajúca starostka obce predložila zverejnený návrh VZN č. 2/2023 o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za TKO a DSO.                                                                                                           

hlasovali:  

za - 7 

Proti - 0 

zdržali sa  - 0 

 

Uznesenie č. 12   

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach 

Schvaľuje 

VZN II/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za TKO a DSO. Schvaľuje zmenu 

v častiach: desiata časť poplatok § 78 v bode 2. ods. 

a) sadzba poplatku 0,0547 € za osobu na kalendárny deň. 

b) Sadzba poplatku 20 € /obyvateľ/ na rok podľa počtu osôb v jednej domácnosti.                                                                  

c) Sadzba poplatku 10 € / obyvateľ/ ZŤP na rok . 

d) Poplatok za výmennú kontajnera 10 €. 

 

K bodu 11 programu OZ 

Prerokovať a schváliť výšku ceny za 1 m2  obecného pozemku pri predaji občanom 

Haligoviec. 

Predsedajúca – starostka obce predložila návrh prerokovať a schváliť výšku ceny za 1 m2  

obecného pozemku pri predaji občanom Haligoviec.                                                                                                                        

hlasovali:  
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za - 7 

proti - 0 

zdržali sa  - 0 

 

Uznesenie č. 13   

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach 

schvaľuje 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach výšku ceny za 1 m2 obecného pozemku pri predaji 

občanom Haligoviec: 

-intravilán – 10,00 € 

-extravilán – 7,00 € 

 

K bodu 12 programu OZ 

Žiadosť o finančnú dotáciu – Gréckokatolícka charita Dom sv. Anny v Starej Ľubovní. 

Predsedajúca starostka obce prečítala na OcÚ doručenú písomnú žiadosť o finančnú dotáciu 

na rok 2023 pre Gréckokatolícku charitu Prešov na prevádzkové náklady zariadenia 

sociálnych služieb Dom sv. Anny v Starej Ľubovni v celkovej výške 1 500 € pre obyvateľov 

z našej obce, korí navštevujú dom sociálnych služieb. Pre prijímateľov sociálnych služieb 

z našej obce Alžbetu Habiňakovú a Matúša Želonku.                                                                                                                                

hlasovali:  

za - 7 

proti - 0 

zdržali sa  - 0 

 

Uznesenie č. 14   

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach 

Schvaľuje 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach žiadosť prerokovalo. 

Schvaľuje dotáciu poskytnúť vo výške 300 €. 

 

K bodu 13 programu OZ 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. a II. polrok 2023 

Hlavná kontrolórka obce predložila poslancom plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

obce Haligovce na I. a II. polrok 2023. Poslanci sa oboznámili s predloženým materiálom 

hlavnej kontrolórky, diskutovali na túto tému.      
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hlasovali:  

za 7 

proti - 0 

zdržali - 0 

                                                                                                                                                                               

Uznesenie č. 15    

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach 

Schvaľuje 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 

Haligovce na I. a II. polrok 2023. 

 

K bodu 14 programu OZ 

Rôzne 

Starostka obce v tomto bode programu predniesla víziu aktivít v zimných mesiacoch roka 

2022 a 2023. Poslanci jej návrh podporili a súhlasili so spoluprácou pri ich realizácii. 

Navrhnuté aktivity obce: 

a) Mikuláš                                                                                                                                                                      

b) Vianočné trhy                                                                                                                                                            

c) Obecná zabíjačka – január 2023                                                                                                        

d)Vrátenie Kroniky obci Haligovce                                                                                                                    

e) Určenie poslanca na spravovanie Obecnej stránky                                                                                         

f) Sťažnosť o chove dobytka a neporiadku    

 

Určenie poslanca správou stránky webového sídla obce 

Z dôvodu zmeny zloženia poslancov a nekandidovania poslanca, ktorý bol správcom stránky 

webového sídla obce, starostka obce požiadala o vyjadrenie sa poslancov, kto by bol ochotný 

prevziať túto úlohu počas nasledujúceho volebného obdobia. V pléne bol navrhnutý Ing. Dávid 

Urbaňák, ktorý túto ponuku prijal.  

hlasovali:  

za 7 

proti – 0 

zdržali - 0 

                                                                                                   

Uznesenie č. 16 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach 

poveruje 
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Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach v bode programu 14 písm.e) poslanca Ing. Dávida 

Urbaňáka spravovaním  stránky webového sídla obce. 

V ďalších častiach programu bodu rôzne sa prediskutovali ostatné body podľa predloženého 

programu. 

 

Záver 

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

na I. ustanovujúcom zasadnutí OZ a týmto konštatovaním I. ustanovujúce zasadnutie OZ 

oficiálne ukončila. 

 

V Haligovciach 26.11.2022 

 

 

 

Monika Bjalončíková 

starostka obce 

 

 

Návrhová komisia a overovatelia zápisnice 

Mária Matiková 

Mgr. Mária Gugovičová 

Zapisovateľka: 

Anna Šromovská 

 

 

 

 


