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                           Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach 

                                   Zápisnica č. V/2020  

                    Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Haligovciach 

 

Dňa : 05. 12. 2020 

Otvorenie : 16:00 hod. 

Ukončenie: 19.30 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. 106  hlasovali: za - 7   

                                              proti  - 0 

                                      zdržali sa  - 0                                                                                                             

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 z VI. 

riadneho zasadnutia OZ poslancov Ing. Dávid Urbaňák, Mgr. Ján Želonka PhD. Ostatní poslanci 

s návrhom súhlasili a ku návrhu nemali pripomienky.                                                                                                  

Bolo prijaté:      

     

Uznesenie č. 107 hlasovali: za - 7  

                                             proti - 0                                                                                             

                                    zdržali sa  - 0                                                                                                             

 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach v bode programu č. 3  

                                                                        volí 

Poslancov Ing. Dávid Urbaňák, Mgr. Ján Želonka PhD.  za navrhovateľov uznesenia a overovateľov 

zápisnice. 

K bodu programu č . 4: 

Kontrola plnenia uznesenia obecného zastupiteľstva zo dňa 19.9.2020 

Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva zo dňa 19. 09.2020, prečítala starostka obce 

Monika Bjalončíková.  

 

Uznesenie č.108                                                                                          

                                                      Berie na vedomie 

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

19.09.2020, nemalo výhrady.  
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K bodu programu č. 5 

Schválenie rozpočtu na rok 2021 a návrh na roky 2022,2023.  

Predsedajúca starostka obce predložila poslancom schválenie  rozpočtu na rok 2021 a návrh na roky 

2022-2023.Poslanci sa oboznámili s predloženým materiálom starostky a Stanoviskom hlavného 

kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2021 / 2022-2023/, diskutovali na túto tému. Podrobnejšie 

informácie podala ekonómka p. Anna Šromovská. Poslanci o predložených materiáloch následne 

hlasovali.                                                                                                                                                                                      

Bolo prijaté: 

 

Uznesenie č. 109 hlasovali: za 7    

                                           proti - 0                                                                                             

                                  zdržali sa  - 0                                                                                                             

                                           

Schválene 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach schválilo rozpočet na rok 2021 ako vyrovnaný v celkovom 

objeme 247 600 € s návrhom na roky 2022 a 2023. 

K bodu programu č. 6 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2021  

Predsedajúca starostka obce v tomto bode odovzdala slovo hlavnej kontrolórke Márií Tomkovej ,aby 

poslancom predložila plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2021. Poslanci si prednesený plán 

kontrolnej činnosti vypočuli, k programu nemali žiadne pripomienky a na záver krátkej rozpravy 

k programu bodu spoločne hlasovali.                                                                                                                              

Bolo prijaté:  

 

 Uznesenie č. 110 hlasovali: za 7    

                                           proti - 0                                                                                             

                                  zdržali sa  - 0                                                                                                             

Schvaľuje 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Haligovce na I. polrok 2021.  

 

K bodu programu č. 7 
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Úprava rozpočtu na rok 2020 s rozpočtovým opatrením č. 1/2020 

a) Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach schválilo úpravu rozpočtu na rok 2020 rozpočtovým 

opatrením č.1/2020.  

b) Záverečný účet 2020,tvorbu rezervného fondu, použitie finančných prostriedkov 

z rezervného fondu.                                                                                                                                                             

Bolo prijaté:  

 

 

Uznesenie č. 111  hlasovali: za 7     

                                            proti - 0                                                                                             

                                   zdržali sa  - 0                                                                                                             

           

Schvaľuje 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach prerokovalo a schválilo úpravu rozpočtu na rok 2020 

rozpočtovým opatrením č.1/2020.Tvorbu rezervného fondu z prebytku hospodárenia.  

 

K bodu programu č. 8 

Schválenie a úprava VZN č. 1/2021 pre ZŠ a MŠ Kráľovnej Pokoja 

v Haligovciach. 

            Predsedajúca starostka obce predložila návrh VZN č. I/2021 o výške finančnej dotácie   

z rozpisom na jednotlivé strediska pre ZŠ  s MŠ KP v Haligovciach. Obecné zastupiteľstvo prerokovalo 

VZN č. I/2021 o výške finančnej dotácie a možnostiach čo najefektívnejšie využitia dotácie na dané 

zariadenia.                                                                                                                                                                        

Bolo prijaté:  

                                   

Uznesenie č.112 hlasovali: za - 7 

                                             proti - 0                                                                                             

                                    zdržali sa  - 0      

   

Schvaľuje 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach schvaľuje VZN č. I/2020 o výške 88% finančnej dotácie 

z rozpisom na jednotlivé strediska 85% na mzdy a 15% na prevádzku, pre ZŠ  s MŠ KP v Haligovciach. 

Voľno časové aktivity 1.600 € tie bude vyúčtovávať obec, na základe faktúr a bločkov. Článok III.- bod 

2 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.                                          



 

5 
 

 

K bodu programu č. 9 

Žiadosť o dofinancovanie dotácie pre ZŠ a MŠ KP v Haligovciach. Odmeny 

koncoročné pre MŠ, ŠKD, ŠJ, vyplatené Obecným úradom podľa VZN č. I/2020 

čl. III. ods.2. pís. b.                                 

                

            Predsedajúca starostka obce predložila žiadosť o dofinancovanie dotácie pre ZŠ  s MŠ KP 

v Haligovciach za rok 2020 a odmeny pre zamestnancov pre MŠ, ŠKD, ŠJ, vyplatené Obecným 

úradom podľa VZN č. I/2020 čl. III. ods.2. pís. b.                                                                                         
Bolo prijaté:  

                                     

Uznesenie č. 113  hlasovali: za - 0  

                                              Proti - 7                                                                                                                                                   

                                     zdržali sa  - 0      

                                                                                                                                                

Neschvaľuje 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach neschvaľuje výšku finančnej dotácie na rok 2020 dofinancovať 

pre ZŠ  s MŠ KP v Haligovciach za rok 2020.   

 

Schvaľuje  

Rozdeliť  odmeny pre zamestnancov pre MŠ, ŠKD, ŠJ, vyplatené Obecným úradom podľa VZN č. 

I/2020 čl. III. ods.2. pís. b. z rozpisom výšky odmeny pre každého zamestnanca MŠ, ŠKD, ŠJ v ZŠ  

s MŠ KP v Haligovciach.                                             

 

 

K bode programu č. 10 

 Schválenie VZN č. II/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za TKO 

a DSO. Poplatok za psa. 

 

Predsedajúca starostka obce predložila návrh VZN č. 2/2021 o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za KO a DSO. Poplatok za psa.                                                                                
Bolo prijaté:  
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Uznesenie č. 114  hlasovali: za - 7  

                                              Proti - 0                                                                                                                                                    

                                     zdržali sa  - 0      

           

 

Schvaľuje 

 

VZN II/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO. Dopĺňa desiata časť 
poplatok § 78 v bode 2. ods. a) sadzba poplatku 0,0465 € za osobu na kalendárny deň. b) Sadzba 
poplatku 17 € /obyvateľ/ na rok podľa počtu osôb v jednej domácnosti.                                                                  
c) Sadzba poplatku 8,50 € / obyvateľ/ ZŤP na rok . 
d) Poplatok za výmennú kontajnera 10 €. 
 VZN II/2020 daň za psa. Dopĺňa tretia časť sadzba dane 5€ za každého psa v domácnosti  § 25 v 
ods. a) 

 

K bode programu č. 11 

Prerokovať plat starostky. 

 

 Predsedajúca starostka obce odporučila prehodnotiť plat starostky.                                                      
Bolo prijaté:  

 

Uznesenie č. 115  hlasovali: za - 7  

                                              Proti - 0                                                                                                                                                    

                                     zdržali sa  - 0      

 

Schvaľuje 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach prerokovalo plat starostky, zhodnotilo doterajšiu prácu 

a schvaľuje zvýšiť plat starostky o 20% príplatok zo základu.   

 

 

K bode programu č. 12 
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 Schválenie výšky nájmu a predlženie nájomnej zmluvy rodine Sládekovej. 

 

 Predsedajúca starostka obce navrhla na základe ústnej dohody o predlženie nájomnej zmluvy č.124 

rodiny Sládekovej. Bolo prijaté:  

 

Uznesenie č. 116  hlasovali: za - 4  

                                              Proti - 3                                                                                                                                                    

                                     zdržali sa  - 0      

 

Schvaľuje 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach prerokovalo nájom a predlženie nájomnej zmluvy č.124 rodiny 

Sládekovej. Schvaľuje výšku nájmu ponechať ako sa platí doteraz, nájom predlžuje do 31.12. 2022. 

 

K bode programu č. 13 

 

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

Ľubovní. 

Predsedajúca starostka obce predložila písomnú žiadosť o finančnú dotáciu na rok 2021 pre 

Gréckokatolícku charitu Prešov na prevádzkové náklady zariadenia sociálnych služieb Dom 

sv. Anny v Starej Ľubovní v celkovej výške 800 €. Ktoré navštevujú prijímatelia sociálnych 

služieb z našej obce Alžbeta Habiňaková a Matúš Želonka.                                                                          
Bolo prijaté:  

 

Uznesenie č. 117  hlasovali: za - 7  

                                              Proti - 0                                                                                                                                                    

                                     zdržali sa  - 0      

 

 

Schvaľuje 

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

výške 300 €.  
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K bode programu č.14 

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

 

Predsedajúca starostka obce predložila žiadosť o finančnú dotáciu na rok 2020 pre Spišskú 

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

 

Uznesenie č. 118 hlasovali: za - 7  

                                              Proti - 0                                                                                                                                                    

                                     zdržali sa  - 0      

 

Schvaľuje 

 

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 €. 

 

 

K bode programu č. 15  

Žiadosť o prenájom obecnej budovy č. 202, Mária Michnová, Haligovce 97. 

Predsedajúca starostka obce predložila písomnú žiadosť o prenájom obecnej budovy č. 202, 

Mária Michnová, Haligovce 97.                                                                                                                      
Bolo prijaté:  

 

Uznesenie č. 119  

 

Berie na vedomie 
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Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach žiadosť prerokovalo, berie na vedomie, nakoľko zmluva o nájme 

trvá do 31.12. 2021. Pred skončením nájomnej zmluvy budú prizvaní záujemcovia o budovu a bude 

vzájomná konfrontácia medzi záujemcami. 

 

K bode programu č. 16  

 Žiadosť o vrátenie časti darovaného pozemku LV 1., č.p. 972/3 Penkalovka. 

 

Predsedajúca starostka obce predložila žiadosť o vrátenie časti darovaného pozemku LV 1., č.p. 

972/3 Penkalovka. 

 

 

   Uznesenie č.120  

Berie na vedomie   

 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach žiadosť berie na vedomie a presúva tento bod na ďalšie OZ. 

Poveruje 

 

Starostku zistiť, aké finančné prostriedky bude treba vynaložiť na GO plán – zmluvu. 

K bode programu č. 17 

Rôzne     

 a) kamery na pozemku  M. Špirku :                                                                                                                         

nemôže snímať MŠ, faru, kostol. Návrh p. poslanca, aby sa spísala petícia rodičia, učiteľky MŠ  na 

prešetrenie. Podnet môžu dať –rodičia, p. farár.                                                                                                                                                                                   

b) obecné noviny na koniec roka do každej domácnosti v obci Haligovce.                                                               

c)  budova bývalé cesty- plánovanie projektu na čo najefektívnejšie využitie budovy.                                                                                                                                                                                                   

                                                                         

Bod č.18 

Diskusia 

Obecné zastupiteľstvo prediskutovalo z bodu č.17. Rôzne . 

 

K bode programu č.18 

Záver 
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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 05.12.2020 

 

 

 

                                                                                                                                       Monika Bjalončíková 
          starostka obce 
    

 

Návrhová komisia a overovatelia zápisnice 

Ing. Dávid Urbaňák  

Mgr. Ján Želonka 

Zapisovateľka: 

Anna Šromovská 

 

  

 

 

 

 


