ZÁPISNICA
Zo 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Haláčovciach konaného dňa 03.10.2016 o 18,00
hod. v zasadačke Obecného úradu v Haláčovciach
Prítomní: dľa prezenčnej listiny
Neprítomní: dľa prezenčnej listiny
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce, ktorá úvodom privítala
prítomných poslancov a konštatovala, že zasadnutia sa podľa prezenčnej listiny zúčastnili
piati poslanci, zasadnutie je uznášania schopné. Za overovateľov zápisnice navrhla starostka
obce p. Martina Mokryša a p. Petra Bajzíka.
Za zapisovateľa zápisnice z dnešného zasadania bola určená p. Andrea Pyteľová.
Starostka obce navrhla týchto členov Návrhovej komisie: pani Renátu Mozolovú ako
predsedu, pána poslanca Martina Mokryša a pani poslankyňu Mgr. Miroslavu Flimelovú ako
členov.
Hlasovanie:
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
V ďalšom bode bol prednesený návrh programu zasadnutia OZ. K takto navrhnutému
programu neboli podané žiadne pripomienky a bol odsúhlasený.
PROGRAM
1. Kontrola uznesení
2. Prejednanie parkovania pri Bytovom dome
3. Informácia o podaných žiadostiach o dotácie obce Haláčovce
4. Organizačné záležitosti
5. Dotazy poslancov na starostku obce
6. Dotazy občanov na poslancov a na starostku obce
7. Návrh na uznesenie
8. Záver
Hlasovanie:
Za: 4
Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

1. Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení previedla pani starostka a skonštatovala, že bola uložená
úloha:
- sprostredkovať jednanie Petičného výboru s dotknutými stranami – stretnutie sa konalo
v mesiaci august, kde bolo dohodnuté, že cez ulicu umiestnime spomaľovacie pásy na dvoch
miestach a spomalíme rýchlosť dopravnými značkami 30 km/h - 4 kusy
- upozorniť Slov. správu ciest na výtlky – v tomto čase ešte pracujú na R1, keď bude hotová,
budú sa venovať výtlkom po obciach
- upozorniť Lesy š.p. na založení divokej skládky na ich nájomnom území – v obci bol
dovezený kontajner, naši aktivační pracovníci upratali túto divokú skládku do odstaveného
kontajnera a následne bol odpad vyvezený
Tieto všetky uložené úlohy boli splnené.
2. Prejednanie parkovania pri Bytovom dome
V tomto bode vystúpila pani starostka a informovala poslancov o parkovaní pri bytovom
dome, že na uvedenom parkovisku pre nájomcov bytovky parkujú cudzie motorové vozidlá.

Na zamedzenie takéhoto parkovania navrhla pani starostka osadenie dopravnej značky Zákaz
vjazdu a doplnkovú značku Mimo nájomcov bytového domu. Pre každý byt budú prislúchať
2 parkovacie miesta. Nájomcovia obdržia preukazy s ŠPZ-kou motorového vozidla, ktoré
(preukazy) budú umiestnené za predným sklom vozidla. Vozidlo, ktoré tam nebude mať
preukaz, dáme odtiahnuť Odťahovou službou na náklady vlastníka motorového vozidla.
Poslanci pristúpili k hlasovaniu za osadenie dopravnej značky a doplnkovej dopravnej
značky:
Hlasovanie:
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa hlasovanie: 0
3. Informácie o podaných žiadostiach o poskytnutie podpory formou dotácie
V tomto bode podala pani starostka Bc. Zuzana Mokryšová informáciu o podaných
žiadostiach o poskytnutie podpory formou dotácií zaslaných na Environmentálny fond na
dokončenie vodovodu (celého v sume 207.000€). Taktiež sme podali žiadosti o dotácie na
vybudovanie prenosného dopravného ihriska a na skrášlenie okolia pred budovou COOP
Jednota Potraviny – vytvorenie oddychovej zóny. Ďalej starostka obce informovala
o ukončení prerozdelenia financií na dotácie z eurofondov. Poslanci vzali túto informáciu na
vedomie.
4. Organizačné záležitosti
V tomto bode pani starostka podotkla, že je potrebné schváliť Správu audítora za rok
2015. Poslanci po prečítaní správy pristúpili k hlasovaniu:
Hlasovanie:
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa hlasovanie: 0
Taktiež v tomto bode schvaľovali prítomní poslanci a vyjadrovali sa k rozpočtovému
opatreniu č. 1/2016. Pani starostka navrhla navýšiť kapitolu na rekonštrukciu KD o nákup
stoličiek do sály. Rozpočtové opatrenie č. 1/2016 bolo schválené s pripomienkami. Poslanci
pristúpili k hlasovaniu:
Hlasovanie:
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa hlasovanie: 0
V tomto bode sa prejednávalo schválenie osadenia rýchlostných dopravných značiek
a informačných značiek na ulici k priehrade. Osadenie zákazovej a doplnkovej značky na
parkovisko k bytovému domu a osadenie dopravného zrkadla na ulici k miestnemu cintorínu.
Poslanci pristúpili k hlasovaniu:
Hlasovanie:
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa hlasovanie: 0
V tomto bode starostka obce oboznámila prítomných poslancov, že v mesiacoch
október, november a december by bolo vhodné zorganizovať kultúrne podujatia: Stretnutie
dôchodcov, ktoré sa uskutoční 23.10.2016 o 15,00 hod., Mikuláš pre deti v karnevalových
maskách sa uskutoční 04.12. o 16,00 hod. a Vianočné fantázie (vianočné dielne – viazanie
adventných vencov) sa budú konať 25.11.2016. Prítomní poslanci sa vyjadrovali
k jednotlivým akciám a rozdeľovali si úlohy na organizáciu.
Hlasovanie:
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa hlasovanie: 0
5. Dotazy poslancov na starostku obce
V tomto bode vystúpila p. Renáta Mozolová a upozornila na pobehujúceho psa, ktorý
zostal po nebohom pánovi Gustávovi Hlavinovi. Ďalej poukázala na potrebu obstarať
spotrebiče do kuchyne KD a to: drez väčších rozmeroch, mikrovlnku, chladničku bez
mrazničky, polievkové lyžice. Navrhla taktiež zakúpiť nové stoly. Pán Peter Bajzík navrhol
upozorniť zamestnancov ZSE o opílenie konárov z dôvodu zasahovania do elektrického
vedenia.

6. Dotazy občanov na poslancov a na starostku obce
Obecného zasadania sa nezúčastnili občania.
7. Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie predniesla pani starostka obce. K návrhu neboli podané
pripomienky a následne bol schválený.
8. Záver
Po vyčerpaní všetkých bodov programu, poďakovala starostka obce všetkým
poslancom za účasť a zasadnutie ukončila.

Overovatelia zápisnice: Martin Mokryš
Peter Bajzík

Zapísala: Andrea Pyteľová
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Bc. Zuzana Mokryšová
starostka obce Haláčovce

