Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Holiša,
konaného dňa 31.8.2015
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Karol Ferencz, starosta obce
Poslanci : D. Selecká, , Š. Kováč, Csaba Nagy PaedDr., A. Zsélyi,
Mgr. R. Hrivňák, Ing. P. Mrva

Ďalší prítomní: Iveta Makovinyiová, zam. obce
Henrieta Babicová, ekonómka obce
Ing. Gabriela Fábiánová, hl. kontrolórka obce
Verejnosť:
PROGRAM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Privítanie
Zvýšenie školného v MŠ
Započítanie režijných nákladov k stravnej jednotke školského stravovania
Oprava chodníka v záručnej dobe
Projektová dokumentácia
Úprava rozpočtu
Rôzne

Otvorenie zasadnutia
Rokovanie riadneho obecného zastupiteľstva otvoril Karol Ferencz, starosta obce. Privítal
všetkých prítomných a zaželal príjemné rokovanie.
Ospravedlnení poslanci: V. Galdík
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 6 a OZ je uznášania schopné.
Návrhy poslancov:
- neboli žiadne
Obecné zastupiteľstvo Obce Holiša
Schvaľuje
program rokovania
Hlasovanie:
za: 6 D. Selecká, , Š. Kováč, Csaba Nagy PaedDr., Mgr. R. Hrivňák. A.
Zsélyi, Ing. P. Mrva
proti :
0
zdržal sa: 0

-

2 -

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Privítanie
Zvýšenie školného v MŠ
Započítanie režijných nákladov k stravnej jednotke školského stravovania
Oprava chodníka v záručnej dobe
Projektová dokumentácia
Úprava rozpočtu
Rôzne

K bodu č. 2 Zvýšenie školného v MŠ

Starosta obce K. Ferencz tlmočil návrh riaditeľky MŠ zvýšiť školné v materskej
škôlke z 2,00 eur na 5,00 eur, nakoľko v školskom roku 2015/2016 bude škôlka rozdelená na
dve triedy. Deti v predškolskom veku budú v jednej triede, aby sa s nimi vedeli lepšie
zaoberať a pripraviť ich na školu. Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo zvýšenie
školného v MŠ.
Hlasovanie:
za: 6 D. Selecká, , Š. Kováč, Csaba Nagy PaedDr., , Ing. P. Mrva, Mgr. R.
Hrivňák. A. Zsélyi
proti :
0
zdržal sa: 0
Poslanec Kováč navrhol informatívne oboznámiť rodičov, koľko platia školné v iných
obciach, aby videli, že so zvýšením školného na 5 eur patríme ešte stále medzi obce
s najnižším poplatkom.
K bodu č. 3 Započítanie režijných nákladov k stravnej jednotke školského stravovania

T.č. je strava pre iných stravníkov 1,19 eur, pokračoval starosta obce K. Ferencz, ktorá
cena nezahŕňa žiadne režijné náklady. Režijné náklady by mali pokrývať energiu, mzdu
pracovníčok v školskej jedálni. Navrhuje zvýšiť cenu stravného lístka o 0,80 centov pre
zamestnancov a iných stravníkov, čo predstavuje 2 eurá za jednu stravnú jednotku. Ideálny
stav by bol, keby školská jedáleň na svoj chod zarábala.
Nová vedúca ŠJ Miriam Galdíková nastupuje od 1.9.2015, oznámil poslancom starosta obce.
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo zvýšenie stravnej jednotky pre dospelých
stravníkov na 2,00 eurá.
Hlasovanie:
za: 6 D. Selecká, , Š. Kováč, Csaba Nagy PaedDr., Ing. P. Mrva, Mgr. R.
Hrivňák. A. Zsélyi
proti :
0
zdržal sa: 0

-

3

-

K bodu č. 4 Oprava chodníka v záručnej dobe
Starosta Karol Ferencz tlmočil sťažnosť obyvateľov, že cez chodníky ktoré sa
rekonštruovali v roku 2014 - obrubníky, asfaltový koberec - prerastá tráva. Ing. Pavol Mrva
prisľúbil , že to prekontroluje.

K bodu č. 5 Projektová dokumentácia
P. starosta Karol Ferencz oznámil poslancom, že projektová dokumentácia na „
Rekonštrukciu stavby na kultúrne, spoločenské a športové využitie „ je už pripravená, cena
projektovej dokumentácie je vo výške 2.500 eur. Projektová dokumentácia bude uhradená
z úveru v plnej výške a bude zaúčtovaná ako kapitálový výdavok.
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schvaľuje uhradenie projektovej dokumentácie z úveru
obce.
Hlasovanie:
Hrivňák.

za: 6 D. Selecká, , Š. Kováč, Csaba Nagy PaedDr., , Ing. P. Mrva, Mgr. R.

proti :
0
zdržal sa: 0

K bodu č. 6 Úprava rozpočtu
Úpravu rozpočtu predkladala ekonómka obce Henrieta Babicová.
zastupiteľstvo jednohlasne schválilo úpravu rozpočtu, ktorá je prílohou zápisnice.
Hlasovanie:
Hrivňák.

Obecné

za: 6 D. Selecká, , Š. Kováč, Csaba Nagy PaedDr., , Ing. P. Mrva, Mgr. R.

proti :
0
zdržal sa: 0

K bodu č. 7 Rôzne
Budúci týždeň príde kontrola na TSP, pokračoval starosta obce Karol Ferencz. TSP
končí v októbri 2015. S prácou terénnych pracovníkov sme boli spokojní, viedli krúžok
futbalový, tanečný, pripravovali pre deti súťaže. TSP sa osvedčilo , v národnom projekte by
sme chceli pokračovať, uvidíme akou formou sa bude dať napredovať. Refundácia mzdy pre
TSP pracovníkov je stále v omeškaní.
Poslanec Mgr. Radomír Hrivňák poznamenal, že TSP fungovalo perfektne, úžasne sa
osvedčili - Ing. Marek Molnár terénny sociálny pracovník a asistentka terénneho pracovníka
Nikoleta Botošová, akúkoľvek možnosť treba využiť a podporiť týchto ľudí. Spolupracovali
so školou, škôlkou, zúčastňovali sa na akciách. Budú chýbať obyvateľom.

-

4 -

Pracovníci v počte 7 , ktorí boli zamestnaní podľa § 54 končia 30.9.2015, ďalej
v tomto projekte nepokračujeme, oznámil poslancom starosta obce Karol Ferencz.
Ing. Mrva poznamenal, že veľa peňazí stojí v stavbe vodovodu a nič z toho ešte
nefunguje. Treba sa dojednať p. Princzom z fi Costruo Lučenec, aby sa dokončila
vetva ku školskej jedálni.
Adrián Zsélyi oznámil poslancom, že Marián Juhaniak už začal so stavbou rodinného
domu a garád ktorý bol záhradami tým teraz zatarasil. Keby veľa napršalo voda nemá
kde odtiecť, záhrady budú zaplavené.
PaedDr. Nagy Csaba navrhol, aby každý z poslancov si zobral nejakú vec na starosť,
aby odbremenili starostu napr. kontrola pracovníkov AČ....
Mgr. Hrivňák dal návrh na častejšie zasadnutia.

Hlasovanie:
Hrivňák.

za: 6 D. Selecká, , Š. Kováč, Csaba Nagy PaedDr., , Ing. P. Mrva, Mgr. R.

proti :
0
zdržal sa: 0

Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil riadne zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19,45 hod.
Zapísal/(a): Iveta Makovinyiová
....................................................
Karol Ferencz, starosta obce

Overovatelia: Mgr. Radomír Hrivňák, Denisa Selecká

-
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Uznesenie č. 20/2015
z riadneho rokovania OZ Obce Holiša zo dňa 31.8.2015 k bodu č.2
Obecné zastupiteľstvo v Holiši v súlade so zákonom č. 369/1990 Z.z. o obecnom
zriadení v z.n.p.
a) schvaľuje
zvýšenie školného na 5,00 eur od 1.9.2015
Hlasovanie:
za: 6 D. Selecká, , Š. Kováč, Csaba Nagy PaedDr., , Ing. P. Mrva, Mgr. R.
Hrivňák. A. Zsélyi
proti :
0
zdržal sa: 0
V Holiši, dňa 9.9.2015
......................................................
Karol Ferencz, starosta obce

Overovatelia: ...................................................................................................................

Uznesenie č. 21/2015
z riadneho rokovania OZ Obce Holiša zo dňa 31.8.2015 k bodu č.3
Obecné zastupiteľstvo v Holiši v súlade so zákonom č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení
v z.n.p.
a) schvaľuje
zvýšenie stravnej jednotky pre dospelých stravníkov na 2,00 eurá od 1.9.2015
Hlasovanie:
za: 6 D. Selecká, , Š. Kováč, Csaba Nagy PaedDr., Ing. P. Mrva, Mgr. R.
Hrivňák, A. Zsélyi
proti :
0
zdržal sa:
V Holiši, dňa 9.9.2015
......................................................
Karol Ferencz, starosta obce
Overovatelia: ...................................................................................................................

-
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Uznesenie č. 22/2015
z riadneho rokovania OZ Obce Holiša zo dňa 31.8.2015 k bodu č.5
Obecné zastupiteľstvo v Holiši v súlade so zákonom č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení
v z.n.p.
a) schvaľuje
úhradu projektovej dokumentácie na „ Rekonštrukcia stavby na kultúrne, spoločenské
a športové využitie „ vo výške 2.500,00 eur z úveru obce
Hlasovanie:
za: 6 D. Selecká, , Š. Kováč, Csaba Nagy PaedDr., , Ing. P. Mrva, Mgr. R.
Hrivňák. A. Zsélyi
proti :
0
zdržal sa: 0
V Holiši, dňa 9.9.2015
......................................................
Karol Ferencz, starosta obce
Overovatelia: ...................................................................................................................

Uznesenie č. 23/2015
z riadneho rokovania OZ Obce Holiša zo dňa 31.8.2015 k bodu č.6
Obecné zastupiteľstvo v Holiši podľa § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
a) schvaľuje
úpravu rozpočtu č. 3/2015
Hlasovanie:
za: 6 D. Selecká, , Š. Kováč, Csaba Nagy PaedDr., , Ing. P. Mrva, Mgr. R.
Hrivňák. A. Zsélyi
proti :
0
zdržal sa: 0
V Holiši, dňa 9.9.2015
......................................................
Karol Ferencz, starosta obce
Overovatelia: ...................................................................................................................

