ZÁPISNICA
Z 16. mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Haláčovciach konaného dňa
23.03.2017 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. Martin Mokryš 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 pána poslanca Petra Bajzíka ako členov.
Hlasovanie:
Za: 3
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 Návrhu Záverečného účtu za rok 2016, Individuálnej výročnej správy obce
za rok 2016 a Stanoviská hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu a Individuálnej
výročnej správe za rok 2016
3. Podanie správy hlavnej kontrolórky obce za rok 2016
4. Prejednanie Protestu prokurátora
5. Návrh na zrušenie nájomných zmlúv neplatičom
6. Nájomné zmluvy na hrobové miesta na ďalšie obdobie 10 rokov a výber poplatku
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: 3
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
1. Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení previedla pani starostka a skonštatovala, že na 15.-om
zasadaní neboli uložené žiadne úlohy.
2. Prejednanie Návrhu Záverečného účtu za rok 2016, Individuálnej výročnej správy
obce za rok 2016 a Stanoviská hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu a Individuálnej
výročnej správe za rok 2016
Materiály na prejednanie boli zaslané poslancom mailom, takže prítomní poslanci sa k
tejto téme postupne vyjadrovali. V tomto bode vystúpila aj pani Mgr. Ľubica Gálisová –
hlavná kontrolórka obce Haláčovce a predniesla svoje stanovisko k podaným dokumentom
Záverečnému účtu a Individuálnej výročnej správe obce za rok 2016. Poslanci pristúpili k
hlasovaniu:

Hlasovanie:
Za: 3
Proti: 0
Zdržal sa hlasovanie: 0
Stanovisko hlavného kontrolóra k ZÚ a IVS obce Haláčovce za rok 2016 vzali prítomní
poslanci na vedomie.
3. Podanie správy hlavnej kontrolórky obce za rok 2016
V tomto bode vystúpila pani Mgr. Ľubica Gálisová – hlavná kontrolórka obce
Haláčovce a podala informáciu k Správe obce za rok 2016. Správu hlavného kontrolóra vzali
prítomní poslanci na vedomie.
4. Prejednanie Protestu prokurátora
V tomto bode podala pani starostka Bc. Zuzana Mokryšová informáciu o podaní protestu
prokurátora 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. Podaný protest vzali prítomní poslanci na vedomie.
5. 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 neodporučili predĺžiť nájomné zmluvy neplatičom, čo vyjadrili aj
v hlasovaní:
Hlasovanie:
Za: 3
Proti: 0
Zdržal sa hlasovanie: 0
6. Nájomné zmluvy na hrobové miesta na ďalšie obdobie 10 rokov a výber poplatku
V tomto bode pani starostka Bc. Zuzana Mokryšová informovala prítomných poslancov,
že v tomto roku je potrebné vytvoriť nové nájomné zmluvy za nájom hrobového miesta na
ďalšie obdobie (10 rokov) a výrub tohto poplatku vo výške 10,00 € za jednohrob na 10 rokov
v priebehu roku 2017. Prítomní poslanci pristúpili k hlasovaniu:
Hlasovanie:
Za: 3
Proti: 0
Zdržal sa hlasovanie: 0
7. Organizačné záležitosti
Na začiatku tohto bodu pani starostka poďakovala pánovi Karolovi Pražencovi za
bezplatný dar – umelecké dielo – Výjavy krížovej cesty, ktoré obci Haláčovce tento umelecký
rezbár daroval. Krížová cesta bola umiestnená do domu smútku a taktiež na svätej omši
posvätená vdp. farárom Mgr. Stanislavom Štefánikom.
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 14.05. a deň detí sa bude konať 02.06.2017. Vzhľadom k tomu, že 03.06.2017 sa
v našej obci uskutočnia preteky DHZ – obvodové kolo, sa deň detí presúva na piatok.
V tomto bode podala pani starostka Bc. Zuzana Mokryšová informáciu o podaných
žiadostiach o poskytnutie podpory formou dotácií zaslaných na Environmentálny fond na
zateplenie obecného úradu vo výške 60.000€, na knižnicu – zakrytie regálov na knihy –
žiadané 3150€, na workoutové ihrisko cez VUB grant vo výške 1.500€, na rekonštrukciu

betónovej plochy pred potravinami cez Zelené oázy vo výške 2.000€, z DPO SR na výstroj
pre hasičov vo výške 1.400€. Poslanci vzali túto informáciu na vedomie.
Taktiež v tomto bode pani starostka informovala, že umiestnenie dopravného zrkadla na
štátnej komunikácii pri rodinnom dome s.č. 100 je schválené.
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: Martin Mokryš
Peter Bajzík
Zapísala: Andrea Pyteľová

Peter Bajzík
zástupca starostky

Bc. Zuzana Mokryšová
starostka obce Haláčovce

