
 U Z N E S E N I E 
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 23.03.2017 o 18,00 hod. 

v zasadačke Obecného úradu v Haláčovciach 

Obecné zastupiteľstvo po prejednaní všetkých bodov programu: 

 

A./ BERIE NA VEDOMIE 

1. Informáciu starostky obce o organizačných záležitostiach od ostatného zasadania  

2. Správu hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za 2016 

3. Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce a k Individuálnej výročnej 

správe za rok 2016 

4. Protokol o vykonaní previerky zameranej na zhodnotenie stavu zákonnosti na úseku 

drobných stavieb podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon), pričom boli zistené určité pochybenia v súvislosti 

s predmetnou problematikou 

5. Informáciu starostky obce o podaných žiadostiach o poskytnutie podpory formou 

dotácií 
 

B./ SCHVAĽUJE    

1. Záverečný účet obce Haláčovce za rok 2016 a celoročné hospodárenie bez výhrad      

Hlasovanie:                                                         Za: 3          Proti: 0         Zdržal sa: 0  

2. Individuálnu výročnú správu obce Haláčovce za rok 2016  

Hlasovanie:                                                         Za: 3          Proti: 0         Zdržal sa: 0  

3. Uskutočnenie kultúrnych akcií: 

Stavanie mája na 30.04.2017 

Deň matiek na 14.05.2017 

Deň detí na 02.06.2017 

Hlasovanie:                                                         Za:  3        Proti: 0         Zdržal sa:  0 

4. Zmluvy za nájom hrobového miesta na ďalšie obdobie (10 rokov) a výrub tohto 

poplatku v priebehu roku 2017 
 

C./ UKLADÁ    

      Obecnému úradu: 

1. Zaslať výstrahy pred výpoveďou z nájmu bytu nájomcom, ktorých dlh je väčší ako tri 

mesačné splátky  

Termín do: najbližšieho zasadania  

      Hlasovanie:                                                         Za: 3          Proti: 0         Zdržal sa: 0  

2. Zaslať výzvu fyzickým a právnickým osobám, ktorí voči obci nemajú uhradené dane 

z nehnuteľností, dane za psa a poplatky za komunálny a DSO za rok 2016  

Termín do: najbližšieho zasadania  

      Hlasovanie:                                                         Za: 3          Proti: 0         Zdržal sa: 0  
 

D./ NEODPORÚČA 

1. Predĺžiť nájomné zmluvy na ďalšie obdobie nájomcom – neplatičom bytového domu 

v Haláčovciach 

Hlasovanie:                                                         Za:  3       Proti: 0         Zdržal sa:  0 

 

Vyvesené: 26.03.2017 

 

Zvesené:                                                  

                                                                                                              Bc. Zuzana Mokryšová 

                                                                                                             starostka obce Haláčovce 

  


