ZÁPISNICA
Zo 17. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Haláčovciach konaného dňa
19.06.2017 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. Mgr. Miroslavu Flimelovú a p. Renátu Mozolovú.
Za zapisovateľa zápisnice z dnešného zasadania bola určená p. Andrea Pyteľová.
Starostka obce navrhla týchto členov Návrhovej komisie: pána Petra Bajzíka ako predsedu,
pána poslanca Martina Mokryša a pani poslankyňu Renátu Mozolovú 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
Kontrola uznesení
Prejednanie Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017
Prejednanie Rozpočtového opatrenia č. 1/2017
Prejednanie spoluúčasti v rámci projektu Mikroregiónu Bánovecko na nákup
kompostérov pre rodinné domy so záhradami v obci Haláčovce
5. Prejednanie uskutočnenia Osláv obce
6. Návrh na zrušenie nájomných zmlúv neplatičom
7. Organizačné záležitosti
8. Dotazy poslancov na starostku obce
9. Dotazy občanov na poslancov a na starostku obce
10. Návrh na uznesenie
11. Záver
Hlasovanie:
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
1.
2.
3.
4.

1. Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení previedla pani starostka a skonštatovala, že na 16.-om
zasadaní neboli uložené žiadne úlohy.
2. Prejednanie Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017
V tomto bode vystúpila aj pani Mgr. Ľubica Gálisová – hlavná kontrolórka obce
Haláčovce a predniesla svoje stanovisko. Poslanci pristúpili k hlasovaniu:
Hlasovanie:
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa hlasovanie: 0

3. Prejednanie Rozpočtového opatrenia č. 1/2017
V tomto bode vystúpila pani Andrea Pyteľová a podala informáciu k zmene rozpočtu.
Materiály na prejednanie boli zaslané poslancom mailom, takže prítomní poslanci sa k tejto
téme postupne vyjadrovali a následne schválili zmenu rozpočtu:
Hlasovanie:
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa hlasovanie: 0
4. Prejednanie spoluúčasti v rámci projektu Mikroregiónu Bánovecko na nákup
kompostérov pre rodinné domy so záhradami v obci Haláčovce
V tomto bode podala pani starostka Bc. Zuzana Mokryšová informáciu o podaní žiadosti
o nákup komposterov pre rodinné domy so záhradami v obci Haláčovce. Je potrebné vložil
spoluúčasť v rámci tohto projektu Mikroregiónu Bánovecko na nákup spomínaných
komposterov. Prítomní poslanci sa k tejto téme postupne vyjadrovali a následne pristúpili k
hlasovaniu:
Hlasovanie:
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa hlasovanie: 0
5. Prejednanie uskutočnenia Osláv obce
V tomto bode si prítomní poslanci rozdelili úlohy pri organizovaní Osláv obce. Termín
uskutočnenia osláv je navrhnutý na 16.09.2017. Prítomní poslanci sa k tejto téme postupne
vyjadrovali a následne pristúpili k hlasovaniu:
Hlasovanie:
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa hlasovanie: 0
6. Návrh na zrušenie nájomných zmlúv neplatičom
V tomto bode pani starostka Bc. Zuzana Mokryšová informovala prítomných poslancov
o nájomcov v bytovom dome, ktorí neplatia nájomné, ktorí podali žiadosť o zrušenie
nájomnej zmluvy a ktorí podali žiadosť o pridelenie bytu. Poslanci uložili zaslať výstrahy
pred výpoveďou z nájmu bytu nájomcom, ktorých dlh je vyšší ako tri mesačné splátky.
Prítomní poslanci navrhli zrušiť nájomné zmluvy neplatičom p. Darine Kubejovej a p. Patrícii
Botkovej, čo vyjadrili aj v hlasovaní:
Hlasovanie:
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa hlasovanie: 0
7. Organizačné záležitosti
V tomto bode podala pani starostka Bc. Zuzana Mokryšová informáciu o podaných
žiadostiach o poskytnutie podpory formou dotácií zaslaných a už aj schválených 5.000 € na
Betónové miniihrisko v rámci Prevencie kriminality. Poslanci vzali túto informáciu na
vedomie.
V tomto bode sa prejednávali podané žiadosti na obecný úrad o prenájom obecného
pozemku sl. Luciou Hlavinovou p. č. 874/4 a zámenu pozemkov p. Antona Horvátha ml.
s manželkou.
8. Dotazy poslancov na starostku obce
Prítomní poslanci nemali dotazy na starostku obce.
9. Interpelácie občanov na poslancov a na starostku obce
Obecného zasadania sa nezúčastnili občania.

10. Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie predniesla pani starostka obce. K návrhu neboli podané pripomienky
a následne bol schválený.
11. Záver
Po vyčerpaní všetkých bodov programu, poďakovala starostka obce všetkým poslancom
za účasť a zasadnutie ukončila.
Overovatelia zápisnice: Mgr. Miroslava Flimelová
Renáta Mozolová
Zapísala: Andrea Pyteľová

Peter Bajzík
zástupca starostky

Bc. Zuzana Mokryšová
starostka obce Haláčovce

