ZÁPISNICA
Z 2. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Haláčovciach konaného dňa 23.01.2015 o 17.00
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. Mgr. Miroslavu Flimelovú.
Za zapisovateľa zápisnice z dnešného zasadania bola určená p. Renáta Mozolová. Starostka
obce navrhla týchto členov Návrhovej komisie: pána Ing. Michala Bolfu ako predsedu, pána
poslanca Petra Bajzíka a pani poslankyňu Renátu Mozolovú ako členov.
Hlasovanie:
Za: 5
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kontrola plnenia uznesení z ustanovujúceho zasadania OZ
Schválenie členov komisie pre posudzovanie žiadostí na nájomné byty
Prejednanie Kúpnej zmluvy
Prejednanie Žiadosti o dotáciu pre TJ Haláčovce – Otrhánky
Prejednanie Žiadosti o nájomný byt v bytovom dome
Oznámenie o schválenom rozpočte na rok 2015
Návrh na splátkové kalendáre pre p. Ľubomíra Bolfu na odstupné a na zariadenie v
kuchyni KD
8. Organizačné záležitosti
9. Interpelácie poslancov na starostku obce
10. Interpelácie občanov na poslancov OZ a na starostku obce
11. Návrh na uznesenie
12. Záver
Hlasovanie:
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
1./ Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení previedla pani starostka a skonštatovala, že na ustanovujúcom
zasadaní neboli uložené žiadne úlohy.
2./ Schválenie členov komisie pre posudzovanie žiadostí na nájomné byty
V tomto bode informovala pani starostka prítomných poslancov, že je potrebné schváliť
nových členov komisie pre posudzovanie žiadostí na nájomné byty v zložení:
Peter Bajzík
Ing. Michal Bolfa
Mgr. Miroslava Flimelová
Martin Mokryš
Renáta Mozolová
Následne sa pristúpilo k hlasovaniu
Hlasovanie:
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
3./ Prejednanie Kúpnej zmluvy

V tomto bode podala pani starostka Bc. Zuzana Mokryšová návrh na prejednanie zmluvy
a rozhodla sa túto zmluvu podpísať po opravení gramatických chýb. Poslanci uložili pani
starostke úlohu zvolať mimoriadne zasadanie ohľadom zmeny termínu splatnosti tejto dlžnej
sumy.Pristúpili k hlasovaniu:
Hlasovanie:
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
4./ Prejednanie Žiadosti o dotáciu pre TJ Haláčovce – Otrhánky
V tomto bode podala pani starostka Bc. Zuzana Mokryšová informáciu návrhu na
poskytnutie dotácie pre TJ Haláčovce – Otrhánky. Prítomní poslanci sa v tomto bode
vyjadrovali k poskytnutiu dotácie. Na sume poskytnutej dotácii sa nedohodli.
Hlasovanie:
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
5./ Prejednanie Žiadosti o nájomný byt v bytovom dome
V tomto bode podala pani starostka Bc. Zuzana Mokryšová informáciu o Žiadosti o
nájomný 3- izbový byt v bytovom dome pre p. Zuzanu Mokryšovú. Zatiaľ sa uvoľnil 1izbový byt a prítomní poslanci pristúpili k hlasovaniu:
Hlasovanie:
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
6./ Oznámenie o schválenom rozpočte na rok 2015
V tomto bode informovala pani starostka Bc. Zuzana Mokryšová prítomných poslancov o
schválenom rozpočte, ktorý bol schválený na 40.tom zasadaní obecného zastupiteľstva
konaného 28.11.2014.
7./ Návrh na splátkové kalendáre pre p. Ľubomíra Bolfu na odstupné a na zariadenie v
kuchyni KD
Pani starostka upozornila na potrebu schválenia splátkových kalendárov pre pána
Ľubomíra Bolfu na dlžné odstupné a na zariadenie v kuchyni KD. Poslanci uložili pani
starostke úlohu zvolať mimoriadne zasadanie ohľadom schválenia splátkových kalendárov a
prejednania dlhu s pánom Ľubomírom Bolfom.Pristúpili k hlasovaniu:
Hlasovanie:
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
8./ Organizačné záležitosti
V tomto bode oboznámila starostka obce o návrhu p. Kozáčka k nájmu jednej triedy na
stolársku dielňu. Poslanci sa vyjadrovali na túto tému a uložili pani starostke zistiť možnosť
rekonštrukcie ústredného kúrenia a elektroinštalácie v školskom byte a následne v
spomínaných triedach.
Taktiež vystúpila Mgr. Miroslava Flimelová a predniesla návrh, že dievčence z našej
obce chcú založiť tanečnú skupinu a potrebujú priestory na cvičenie. Ponúkla by sa im druhá
školská trieda po uprataní priestoru a po vyprataní neporiadku pánom Ľubomírom Bolfom.
9./ Interpelácie poslancov na starostu obce
V tomto bode pani Flimelová poukázala na potrebu zabezpečenia kontajnera pri dome
smútku, aby tam občania neodkladali odpad, ktorý nie je z cintorína a upraviť terén pred
bráničkou, ktorý zostal po výkopových prácach na usadenie stĺpu verejného osvetlenia. Pani
starostka podala vysvetlenie, že úpravu terénu budeme riešiť neskôr, v jarných mesiacoch.
10./ Interpelácie občanov na poslancov OZ a na starostu obce
Obecného zasadania sa zúčastnili občania, ktorí mali takého názory:
- pán Jozef Briešťanský upozornil na riešenie sporu s pánom Ľubomírom Bolfom s
osvedčovacou knihou televíziou.

- pán Ján Maják poukázal na zakúpenú autobusovú zastávku, ktorá je uložená v budove školy.
Vyjadrenie mu podal pán Milan Kasala dlhoročný člen obecného zastupiteľstva v minulosti.
- pán Ján Geleta navrhol skontrolovať kupujúce zariadenie v kuchyni kultúrneho domu
- pán Ing. Michal Bolfa sa vzdal poslaneckého mandátu
11./ Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie predniesla pani starostka obce. K návrhu neboli podané pripomienky
a následne bol schválený.
12./ Záver
Po vyčerpaní všetkých bodov programu, poďakovala starostka obce všetkým prítomným
za účasť a zasadnutie ukončila.

Overovatelia zápisnice: Mgr. Miroslava Flimelová
Martin Mokryš

Zapísala: Renáta Mozolová

Peter Bajzík
zástupca starostky

Bc. Zuzana Mokryšová
starostka obce Haláčovce

