Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Holiša,
konaného dňa 14.2.2019
___________________________________________________________________________

Prítomní:
Poslanci :

Karol Ferencz, starosta obce
R. Hrivňák Mgr., A. Zsélyi, P. Selecký, Mgr. Csaba Nagy PaedDr.,
Ing. P. Mrva
Neprítomní :
Ing. Gabriela Fábiánová, hl. kontrolórka obce, D. Selecká. Š. Kováč
Ďalší prítomní: Iveta Makovinyiová, zam. obce
Henrieta Babicová, ekonómka obce
Verejnosť:

Martin Horník, p. Magerčík

PROGRAM
1.
2.
3.
4.

Privítanie
Sľub poslanca Ing. Pavla Mrvu
Projekty na rok 2019
Rôzne

Otvorenie zasadnutia
Rokovanie riadneho obecného zastupiteľstva otvoril Karol Ferencz, starosta obce. Privítal
všetkých prítomných a zaželal príjemné rokovanie.
Ospravedlnení poslanci: Š. Kováč, D. Selecká,
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 5 a OZ je uznášania schopné.

Návrhy poslancov:
Doplnenie programu
3. Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolórky na l. polrok 2019

-

2 -

Obecné zastupiteľstvo Obce Holiša
Schvaľuje
program rokovania

Hlasovanie:

za: 5 R. Hrivňák Mgr., A. Zsélyi, P. Selecký , Mgr. Csaba Nagy PaedDr.
Ing. P. Mrva
proti :
0
zdržal sa: 0

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:

1.
2.
3.
4.
5.

Privítanie
Sľub poslanca Ing. Pavla Mrva
Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolórky na l. polrok 2019
Projekty na rok 2019
Rôzne

K bodu č. 2 Sľub poslanca Ing. Pavla Mrvu
Poslanec obecného zastupiteľstva Ing. Pavel Mrva zložil sľub starostovi obce Karolovi
Ferenczovi..

K bodu č. 3 Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolórky na l. polrok 2019

Starosta obce Karol Ferencz oboznámil poslancov s plánom kontrolnej činnosti hl.
kontrolórky na 1. polrok 2019, nakoľko je p. hl. kontrolórka neprítomná. Po preštudovaní sa
opýtal poslancov, kto je za schválenie predloženého plánu kontrolnej činnosti.

Hlasovanie:

za: 5 R. Hrivňák Mgr., A. Zsélyi, P. Selecký , Mgr. Csaba Nagy PaedDr.
Ing. P. Mrva
proti :
0
zdržal sa: 0

-
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K bodu č. 4 Projekty na rok 2019
Firma INSUCCOR s.r.o. pripravila pre našu obec 3 projekty, pokračoval starosta obce
Karol Ferencz, ako :
- Rekonštrukciu kúrenia na OcÚ, MŠ a ZŠ
- Zlepšenie prístupu k pitnej vode pre MRK
- Úpravu verejného priestranstva
Pán Horník a Magerčík prijali pozvania poslancov obecného zastupiteľstva , aby priblížili
poslancom v čom spočíva Projekt zníženie energetickej náročnosti. Vykurovanie v budovách
OcÚ, MŠ a ZŠ by bolo realizované tepelným ohrievaním. V našom prípade by bolo najlepším
riešením tepelné čerpadlo zem-voda, garantovaná dlhá životnosť, nízke náklady. Využíva sa
teplo zeme ako zdroj energie cez kolektory. Životnosť tepelného čerpadla je cca 50000
motohodín čo znamená 20-25 rokov. Zruší sa plynový kotol, bojlery na elektriku, všetko sa
nahradí tepelným ohrievaním. Vrty sa robia do hĺbky 120 metrov. Projekt sa odovzdáva do
konca mája, od odovzdania do 90 dní už budeme vedieť či bol projekt úspešný.

K bodu č. 5 Rôzne
Poslanec Ing. Mrva navrhol v novej požiarnej zbrojnici natrieť steny olejovou farbou,
aby sa mohla spláchnuť vodou pri prípadnom znečistení.
Poslanec A. Zsélyi navrhuje dohliadať na staré domy v obci, ktoré sú na predaj,
a prípadne ich kúpiť, aby sme zabránili nasťahovaniu neprispôsobilých občanov do dediny.
Poslanec Mgr. Hrivňák navrhuje pozvať nových obyvateľov na zasadnutie obecného
zastupiteľstva, niečo v zmysle privítania do našej obci a pri osobnom kontakte by sme vedeli
posúdiť aký sú to ľudia.
Platy podľa nového zákona od 01.01.2019 sa zvyšujú o 10% pre zamestnancov vo
verejnej správe, pokračoval starosta obce Karol Fererncz. Rozpočet ZŠ v roku 2018 činil
84.000,00 eur. Na rok 2019 sa pohybuje rozpočet vo výške 67.000,00 eur, čo je značný
úpadok. Suma je nepostačujúca na vykrytie všetkých nákladov mzdy, odvody, energie atď.
preto som postúpil nepopulárny krok a odňali sa osobné príplatky u pedagogických
zamestnancov.
Chodníky máme už zaplatené, aj čiastka za plynové potrubie na Krutkovej Osade.
Detské ihrisko má byť hotové do konca marca, dodal starosta obce Karol Ferencz. 100 metrov
rúr je zabezpečených, ktoré použijeme na vyhotovenie zábradlia pri chodníku od Pošty ku
kostolu.

Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil riadne zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19,00 hodín.
Zapísal/la: Iveta Makovinyiová
......................................................
Karol Ferencz, starosta obce
Overovatelia zápisnice: Nagy Csaba PaedDr., Peter Selecký

-
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Uznesenie č. 1/2019
z riadneho rokovania OZ Obce Holiša zo dňa 14.2.2019
Obecné zastupiteľstvo v Holiši v súlade so zákonom č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení
v z.n.p.
a, schvaľuje
program rokovania
Hlasovanie:

za: 5 R. Hrivňák Mgr., A. Zsélyi, P. Selecký , Mgr. Csaba Nagy PaedDr.
Ing. P. Mrva
proti :
0
zdržal sa: 0

V Holiši, dňa 22.02.2019

......................................................
Karol Ferencz, starosta obce

....................................................................................

Uznesenie č. 2/2019
z riadneho rokovania OZ Obce Holiša zo dňa 14.2.2019 k bodu č.3
Obecné zastupiteľstvo v Holiši v súlade s § 18 d a § 18 f zákona č. 369/1990 Z.z.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a, schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hl. kontrolórky Obce Holiša na 1. polrok 2019

Hlasovanie:

za: 5 R. Hrivňák Mgr., A. Zsélyi, P. Selecký , Mgr. Csaba Nagy PaedDr.
Ing. P. Mrva
proti :
0
zdržal sa: 0

V Holiši, dňa 22.02.2019

......................................................
Karol Ferencz, starosta obce

...................................................................................

