ZÁPISNICA
Zo 7. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Haláčovciach konaného dňa 26.06.2015 o 19.00
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 štyria poslanci, zasadnutie
je uznášania schopné. Za overovateľov zápisnice navrhla starostka obce p. Ivana Ďurkáča a p. Martina
Mokryša.
Za zapisovateľa zápisnice z dnešného zasadania bola určená p. Zuzana Mokryšová. Starostka
obce navrhla týchto členov Návrhovej komisie: pána poslanca Petra Bajzíka ako predsedu, pani Mgr.
Miroslavu Flimelovú a pána poslanca Ivana Ďurkáča 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 plnenia uznesení z ustanovujúceho zasadania OZ
2. Voľba hlavného kontrolóra
3. Prejednanie Záverečného účtu obce Haláčovce
4. Organizačné záležitosti
5. Interpelácie poslancov na starostku obce
6. Interpelácie občanov na poslancov OZ 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 neboli uložené
úlohy.
2./ Voľba hlavného kontrolóra obce Haláčovce
V tomto bode podala pani starostka Bc. Zuzana Mokryšová informáciu, že prihlášku na
funkciu voľby hlavného kontrolóra Obce Haláčovce podala do určeného termínu len jedna
kandidátka.
Po otvorení obálky, poslanci skonštatovali, že kandidátka spĺňa požiadavky na výkon funkcie
a pristúpili k hlasovaniu:
Hlasovanie:
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
Za hlavnú kontrolórku obce Haláčovce bola v súlade s § 18a ods. 2 zákona 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolená pani Mgr. Ľubica Gálisová.
3./ Prejednanie Záverečného účtu obce Haláčovce
V tomto bode podala pani starostka Bc. Zuzana Mokryšová návrh na prejednanie
Záverečného účtu obce Haláčovce a prítomní poslanci sa k danej problematike vyjadrovali.
K Záverečnému účtu predniesla svoje stanovisko aj hlavná kontrolórka obce pani Mgr. Ľubica
Gálisová. Prítomní poslanci pristúpili k hlasovaniu:
Hlasovanie:
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0

4./ Organizačné záležitosti
Pani starostka v tomto bode informovala, že prevádzke „Hospoda u Čecha“ nebola
prevádzková doba prejednaná a následne schválená obecným zastupiteľstvom. Prítomní
poslanci sa vyjadrovali k spomínanej téme a navrhli, že pani starostka vyzve pani Kolderovú
na dodržiavanie prevádzkových hodín, nakoľko ich nedodržiava a občania z okolitých
rodinných domov sa sťažujú na rušenie nočného kľudu.
5./ Interpelácie poslancov na starostu obce
V tomto bode pán Ivan Ďurkáč poukázal na potrebu vykosenia miestneho ihriska za
dolnou bránou.
6./ Interpelácie občanov na poslancov OZ a na starostu 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 prítomným
za účasť a zasadnutie ukončila.
Overovatelia zápisnice: Martin Mokryš
Ivan Ďurkáč
Zapísala: Zuzana Mokryšová
Peter Bajzík
zástupca starostky

Bc. Zuzana Mokryšová
starostka obce Haláčovce

