ZÁPISNICA
Z 5. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Haláčovciach konaného dňa 20.03.2015 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 štyria 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. Zuzana Mokryšová. Starostka
obce navrhla týchto členov Návrhovej komisie: pani Renátu Mozolovú ako predsedu, pána poslanca
Petra Bajzíka a pána poslanca Martina Mokryša ako členov.
Hlasovanie:
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
V ďalšom bode bol prednesený návrh programu zasadnutia OZ. Pani starostka obce na
požiadanie pána Ľubomíra Bolfu navrhla vsunúť pod bod 2 Informáciu o vodovode. K takto
navrhnutému programu neboli podané žiadne pripomienky a bol odsúhlasený.

PROGRAM
1.
2.
3.
4.

Kontrola plnenia uznesení z ustanovujúceho zasadania OZ
Vystúpenie pána Ľubomíra Bolfu
Prejednanie Zásad odmeňovania pre volených funkcionárov obce
Prejednanie Protestu prokurátora podaného proti VZN o nakladaní s komunálnymi
odpadmi, DSO a elektroodpadmi z domácností
5. Organizačné záležitosti
6. Interpelácie poslancov na starostku obce
7. Interpelácie občanov na poslancov OZ a na starostku obce
8. Návrh na uznesenie
9. Záver
Hlasovanie:
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
1./ Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení previedla pani starostka a skonštatovala, že boli zvolané
mimoriadne zasadania, na ktorých sa prejednávali uložené úlohy.
2./ Vystúpenie pána Ľubomíra Bolfu
V tomto bode vystúpil pán Ľubomír Bolfa a podal informáciu o podanej žiadosti
o dotáciu na vybudovanie vetvy vodovodu na Environmentálny fond. Ľubomír Bolfa
skonštatoval, že obec nedoložila ďalšie potrebné chýbajúce doklady k žiadosti na ďalšiu vetvu
vodovodu a preto nebudú okamžite pokračovať práce v prospech súkromnej firmy Combin
z Banskej Štiavnice. Starostka obce oponovala, že obec by zbytočne predkladala žiadosť do
Envirofondu, nakoľko nemá financie na spoluúčasť obce. Obec už ďalší úver nedostane,
nakoľko má úvery na chodníky a zo ŠFRB na bytovku. Taktiež informovala, že firma Combin
podľa nových zákonov musí prejsť a uspieť vo výberovom konaní v elektronickom
kontraktačnom systéme s inými firmami. V opačnom prípade obci hrozia vysoké pokuty.
Následne sa poslanci zhodli na tom, že sa vlastne nič nestalo a žiadosť bude opätovne podaná
v októbri 2015 - ak obec dovtedy zoženie dostatok finančných prostriedkov na spoluúčasť.
3./ Prejednanie Zásad odmeňovania pre volebných funkcionárov obce

V tomto bode podala pani starostka Bc. Zuzana Mokryšová návrh na prejednanie Zásad
odmeňovania pre volených funkcionárov obce a prítomní poslanci sa k danej problematike
vyjadrovali. Pristúpili k hlasovaniu:
Hlasovanie:
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
4./ Prejednanie Protestu prokurátora podaného proti VZN o nakladaní s komunálnymi
odpadmi, DSO a elektroodpadmi z domácností
V tomto bode podala pani starostka Bc. Zuzana Mokryšová informáciu o podaní protestu
prokurátora podaného proti VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi, DSO
a elektroodpadmi z domácností. Hlavná kontrolórka obce navrhla toto VZN zrušiť a schváliť
nové, podľa návrhu prokurátora. Prítomní poslanci sa v tomto bode vyjadrovali a pristúpili
k hlasovaniu za zrušenie VZN č. 6/2011:
Hlasovanie:
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
5./ Organizačné záležitosti
V tomto bode oboznámila starostka obce, že obec Haláčovce je zaradená do
Elektronického kontraktačného systému a taktiež cez Operačný program informatizácie
spoločnosti do Dátového centra obcí a miest. V rámci druhého spomínaného programu sme
dostali výpočtovú techniku: notebook, tlačiareň a pevný PC.
Pani starostka v tomto bode poukázala na uskutočnenie Osláv dňa matiek na 10.5.2015
o 15,00 hodine v kultúrnom dome v Haláčovciach.
6./ Interpelácie poslancov na starostu obce
V tomto bode pán Bajzík poukázal na vybudovanie odvodu dažďovej vody v ulici na
priehradu cez pozemok pána Matejičku. Spomínaný odvod dažďovej vody bol riešený na
obecných zasadaniach v minulosti, no žiaľ, do dnes nebol vybudovaný. Pani starostka podala
vysvetlenie k spomínanej problematike a navrhla, aby bol objednaný potrebný materiál.
7./ Interpelácie občanov na poslancov OZ a na starostu obce
Obecného zasadania sa nezúčastnili občania.
8./ Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie predniesla pani starostka obce. K návrhu neboli podané pripomienky
a následne bol schválený.
9./ Záver
Po vyčerpaní všetkých bodov programu, poďakovala starostka obce všetkým prítomným
za účasť a zasadnutie ukončila.
Overovatelia zápisnice: Mgr. Miroslava Flimelová
Martin Mokryš
Zapísala: Zuzana Mokryšová
Peter Bajzík
zástupca starostky

Bc. Zuzana Mokryšová
starostka obce Haláčovce

