ZÁPISNICA
Z 12. mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Haláčovciach konaného dňa
15.04.2016 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. Petra Bajzíka.
Za zapisovateľa zápisnice z dnešného zasadania bola určená p. Zuzana Mokryšová.
Starostka obce navrhla týchto členov Návrhovej komisie: pána Ivana Ďurkáča ako predsedu,
pána poslanca Martina Mokryša 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. Kontrola uznesení
2. Prejednanie Správy hlavného kontrolóra za rok 2015
3. Prejednanie nedoplatku plynu na školskom byte
4. Organizačné záležitosti
5. Interpelácie poslancov na starostku obce
6. Interpelácie občanov na poslancov a na starostku obce
7. Návrh na uznesenie
8. Záver
Hlasovanie:
Za: 5
Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

1. Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení previedla pani starostka a skonštatovala, že boli uložené
úlohy:
- prepracovať nájomnú zmluvu týkajúcu sa školského bytu
- upraviť mesačné platby za prenájom bytu a doplniť nájom pivnice
- upraviť zálohu za spotrebu elektrickej energie na 40,00 €
- vyčleniť zálohu za spotrebu bytu a zmeniť odberateľa na p. Vavrovú
- zrekonštruovať podvojné meranie elektrickej energie v budove bývalej ZŠ
- dohodnúť vyrovnanie nedoplatkov a nákladov rekonštrukcie plynového kúrenia, rozvodu
vody a rozvodu plynu (p. Vavrová doloží súpis materiálu k faktúram)
Tieto všetky uložené úlohy boli splnené a zvolané toto zasadanie
2. Prejednanie Správy hlavného kontrolóra za rok 2015
V tomto bode vystúpila pani Mgr. Ľubica Gálisová – hlavná kontrolórka obce Haláčovce
a podala informáciu k Správe obce za rok 2015. Správu hlavného kontrolóra vzali prítomní
poslanci na vedomie.

3. Prejednanie nedoplatku plynu na školskom byte
V tomto bode sa prejednával vzniknutý nedoplatok plynu na školskom byte. Bolo
upravené mesačné nájomné za školský byt, prepracovaná nájomná zmluva, kde bola zahrnutá
aj pivnica. Vzniknutý nedoplatok energií a vyúčtovanie prác na rekonštrukcii kúrenia pani
Vavrovou vo výške 934,16 € navrhli poslanci splatiť obci Haláčovce do 30.09.2016
v splátkach. Poslanci pristúpili k hlasovaniu:
Hlasovanie:
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa hlasovanie: 0
4. Organizačné záležitosti
V tomto bode starostka obce oboznámila prítomných poslancov, že v mesiacoch apríl,
máj, jún sa budú konať kultúrne akcie. Prítomní poslanci sa vyjadrovali k jednotlivým akciám
a rozdeľovali si úlohy na organizáciu. Stavanie mája sa uskutoční 30.04., deň matiek sa
uskutoční 08.05. a deň detí sa bude konať 04.06.2016.
5. Interpelácie poslancov na starostku obce
V tomto bode vystúpila p. Mgr. Miroslava Flimelová a informovala o pobehujúcich psov
pána Jaroslava Pecha. Vysvetlenie k tomuto problému podala pani starostka a p. Mgr. Ľubica
Gálisová – hlavná kontrolórka.
6. Interpelácie občanov na poslancov a na starostku 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 poslancom
za účasť a zasadnutie ukončila.
Overovatelia zápisnice: Mgr. Miroslava Flimelová
Peter Bajzík
Zapísala: Zuzana Mokryšová

Peter Bajzík
zástupca starostky

Bc. Zuzana Mokryšová
starostka obce Haláčovce

