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                           Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach 

                                   Zápisnica č. III/2019  

                    Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Haligovciach 

 

Dňa : 01. 06. 2019 

Otvorenie : 16.00 hod. 

Ukončenie: 20.00 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 III. riadneho zasadnutia OZ oficiálne zahájila. 

 

K bodu programu č. 2: 

Schválenie programu zasadnutia 

Predsedajúca – starostka obce predložila a prečítala prítomným poslancom pripravený 

program II. riadneho zasadnutia OZ. K priprávanému a predloženému programu poslanci 

nemali žiadne doplňujúce námietky ani pripomienky a predložený program následne 

jednohlasne schválili.                                                            Bolo prijaté:  

 

Uznesenie č. 31 hlasovali: za 6                                                                                                                          

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach v programu č.2 
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                                                           Schvaľuje 

Program III. 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 Mgr. Ján Želonka PhD., Ján Wittko. Ostatní poslanci 

s návrhom súhlasili a ku návrhu nemali pripomienky.  

Návrh bol prijatý.                                                                                              

                                                                                                                                                        

Uznesenie č. 32 hlasovali: za 6 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach v bode programu č. 3  

                                                                        volí 

Poslancov Mgr. Ján Želonka PhD., Ján Wittko  za navrhovateľov uznesenia a overovateľov 

zápisnice. 

                                                                     Berie na vedomie 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesení z predošlého zastupiteľstva. 

K bodu programu č . 4: 

Kontrola plnenia uznesenia obecného zastupiteľstva zo dňa 9.3.2019  

Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva zo dňa 09.03.2019,prečítal Pán Ing. 

Martin Brilla.  

Uznesenie č.33                                                                                          

                                                      Berie na vedomie 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach berie na vedomie  kontrolu uznesení zastupiteľstva zo 

dňa 09.03.2019, nemalo výhrady.  

 

K bodu programu č. 5 

VZN č. I/2019 úprava výšky dotácie prehodnotenie dotácie pre ZŠ a MŠ Kráľovnej pokoja 

v Haligovciach.  

Predsedajúca starostka obce predložila žiadosť o prehodnotenie výšky dotácie na rok 2019  

prostriedkov pre ZŠ a MŠ Kráľovnej pokoja. Žiadosť o navýšenie finančných prostriedkov pre 

školu Kontrolór vysvetlil, že VZN sa nebude navyšovať, nakoľko v ŠJ sa stále nevarí .Až po 
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spustení kuchyne sa navýši dotácia podľa koeficientu keď sa kuchyňa nespustí ani od 

1.9.2019,naopak dotácia sa ešte zníži.  

Uznesenie č. 34  hlasovali: proti 6 

                                                   Nebolo prijaté 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach VZN II./2019 úpravu výšky dotácie prehodnotilo pre ZŠ 

a MŠ Kráľovnej pokoja v Haligovciach uznesenie neprijalo. 

K bodu programu č. 6 

Multifunkčné ihrisko vyplatenie dotácie a  splácania dofinancovania. 

Predsedajúca starostka obce predložila: ihrisko vyplatené -38 500€, z vlastných vyplatené -

20914,splacanie- 10x 2000€  

Uznesenie č. 35 hlasovali: za 6 

                                                 Berie na vedomie  

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach prerokovalo financovanie ihriska. 

 

K bodu programu č. 7 

Schválenie záverečného účtu 2018, úprava rozpočtu. 

Predsedajúca starostka obce predložila záverečný účet. Svoje stanovisko prečítal p. kontrolór 

Brilla. OZ berie na vedomie stanovisko hl. kontrolóra. OZ schvaľuje  záverečný účet za rok  

2018. ,,Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“ OZ schvaľuje tvorbu rezervného 

fondu z prebytku hospodárenia vo výške 13 913,62€. OZ schvaľuje použitie finančných 

prostriedkov RF vo výške 30 000€.  

Uznesenie č. 36 hlasovalo: za 6 

                                                    Schvaľuje 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach prerokovalo záverečný účet a berie na vedomie 

stanovisko hlavného kontrolóra. Schválilo záverečný účet 2018,tvorbu rezervného fondu, 

použitie finančných prostriedkov  z RF.  

 

K bodu programu č. 8 

Schválenie a úprava nájomného pre byt rodiny Sládekovej, Haligovce 124.  

Predsedajúca starostka obce predložila námietku p. Sládeka výšky nájomného. Nájomná 

zmluva a výška najmú sa schvaľuje od 1.1.2019 do 31.12.2020 vo výške 150€ na mesiac.     

 

Uznesenie č.37   hlasovalo: za 6 
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                                               Schvaľuje  

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach schvaľuje nájom bytu a výšku nájomného.   

 

 

K bode programu č. 9 

Námietka a nesúhlas p. Michnu s renováciou obecnej budovy 202 potraviny Fresh, platenia 

nájomného podľa dodatku č.2.,   

Predsedajúca starostka obce predložila námietku a nesúhlas p. Michnu.  

Uznesenie č. 38   hlasovalo: za 6 

                                                   Schvaľuje  

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach schvaľuje nájom od 1.5.2019 do 31.12.2021.Výška 

nájmu za 1 m2-8.00€ na rok. 

 

K bode programu č. 10 

Žiadosť o prenájom časti obecnej budovy 202,Marta Palubová 

Predsedajúca starostka obce predložila písomnú žiadosť Marty Palubovej. 

Uznesenie č. 39 hlasovalo 6 

                                               Schvaľuje 

1)Obecné  zastupiteľstvo v Haligovciach  žiadosť prejednalo a schválilo prenájom, ak bude 

uvoľnená časť budovy 202. Za rovnakých podmienok ako doteraz ma p. Michna.  

 

K bode programu č. 11 

Prerokovať žiadosť  a dať súhlas s umiestnením stávkovej hry v Kolibe u Piera. 

 

Predsedajúca starostka obce predložila žiadosť dať súhlas s umiestnením stávkovej hry 

v Kolibe u Piera. 

Uznesenie č. 40   hlasovalo za 6  

                                                  Neschvaľuje 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach prerokovalo a neschválilo žiadosť dať súhlas 

s umiestnením stávkovej hry v Kolibe u Piera.  
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K bode programu č.12 

Žiadosť o odkúpenie pozemku v k.ú. Haligovce pri Goralskom dvore. Súdne znalecký 

posudok dodaný p. Simoníkom. 

Predsedajúca starostka obce predložila žiadosť o odkúpenie pozemku. Doložený súdnou  

znalecký posudok p. Simoníkom.  

Uznesenie č. 41  hlasovalo za 6 

                                                Nesúhlasí  

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach  prerokovalo žiadosť o odkúpenie pozemku p. 

Simoníkom s cenou podľa súdne znaleckého posudku. Nesúhlasí s návrhom. 

                                                Schvaľuje  

                                                                                                                                                                                                  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje cenu priameho predaja 12€ za m2. 

                                                Odporúča 

Obecné zastupiteľstvo odporúča p. starostke oznámiť p. Simonkovi cenu priameho predaja 

alebo obchodnou – verejnou súťažou podľa §9a ods.1 pís. a zák. č. 138/1991 zb.NRSR. 

 

K bode programu č. 13  

Žiadosť o odkúpenie pozemku Ján Marek 

 

-6- 

 

Predsedajúca starostka obce predložila písomnú žiadosť o odkúpenie pozemku zapísaný v LV 

1683 p.č. E 3091/203 o výmere 138 m2.Cena za m2 -3,50€. 

Uznesenie č.42   hlasovalo za 6 

                                               Schvaľuje 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach sa návrhom zaoberalo, schvaľuje odpredať pozemok 

LV1683 p. č. E 3091/203  výmere 138m2. 

 

K bode programu č. 14  

Futbalové ihrisko zameranie pozemku, vysporiadanie, schválenie zámeny pozemkov 

obecný úrad s Emilom Talárom st.  
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Predsedajúca starostka obce predložila nové zameranie ihriska. P. starostka informovala 

poslancov o zámene pozemkov s p. Emilom Talárom st. 

   Uznesenie č.43 hlasovalo za 6 

                                               Schvaľuje 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach schvaľuje zámenu zmluvu medzi obcou a p. Talárom  

 

K bode programu č. 15  

Schválenie žiadosti o poskytnutie dotácie na vnútornú rekonštrukciu požiarnej zbrojnice. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť o poskytnutie dotácie na vnútornú rekonštrukciu 

požiarnej zbrojnice. 

Uznesenie č. 44 hlasovalo za 6 

                                               Schvaľuje 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer podania žiadosti rekonštrukcie vnútorných priestorov  

HZ a 2x sociálne byty v prípade živelnej pohromy . 

Bod č.16  

Rôzne     

Predsedajúca starostka obce oboznámila obecné zastupiteľstvo:                                                                                 

- o brigáde na multifunkčnom ihrisku ktorá sa uskutoční 15.6.2019                                                                                                                                             
- o akcií na Veľkú noc 
-zakúpenie chladiaceho boxu do budovy márnice na cintorín                                                                            
-príprava  dňa detí                                           
-informácia o kronikára                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

Bod č.17 

Diskusia 

Obecné zastupiteľstvo prediskutovalo z bodu č.16 Rôzne . 

 

K bode programu č.18 

Záver 

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

na III. riadnom  zasadnutí OZ a týmto konštatovaním III. riadne zasadnutie OZ oficiálne 

ukončila.                                       
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V Haligovciach 01.06.2019 

 

 

                                                                                                                                       Monika 
Bjalončíková 

          starostka obce 
    

 

Návrhová komisia a overovatelia zápisnice 

Mgr. Ján Želonka PhD. 

         Ján Wittko 

Zapisovateľka 

Anna Šromovská 


