Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Holiša,
konaného dňa 5.10.2017
___________________________________________________________________________

Prítomní:

Karol Ferencz, starosta obce
Poslanci : D. Selecká, , Csaba Nagy PaedDr., V. Galdík,
Ing. Mrva P.
Neprítomní :
A. Zsélyi , Š. Kováč, Mgr. R. Hrivňák
Ďalší prítomní: Iveta Makovinyiová, zam. obce
Henrieta Babicová, ekonómka obce
Ing. G. Fábiánová, hl. kontrolórka obce
Verejnosť:
PROGRAM
1.
2.
3.
4.

Privítanie
Úprava rozpočtu
RD č. 43 – prípadné prevzatie hypotéky
Rôzne

Otvorenie zasadnutia
Rokovanie riadneho obecného zastupiteľstva otvoril Karol Ferencz, starosta obce. Privítal
všetkých prítomných a zaželal príjemné rokovanie.
Ospravedlnení poslanci: A. Zsélyi, Mgr. Hrivňák, Š. Kováč
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 4 a OZ je uznášania schopné.
Návrhy poslancov:
- neboli žiadne
Obecné zastupiteľstvo Obce Holiša
Schvaľuje
program rokovania
Hlasovanie:

za: 4 D. Selecká, Csaba Nagy PaedDr, V. Galdík, Ing. P. Mrva
proti :
0
zdržal sa: 0

-

2 -

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1.
2.
3.
4.

Privítanie
Úprava rozpočtu
RD č. 43 – prípadné prevzatie hypotéky
Rôzne

K bodu č. 2 Úprava rozpočtu

Úpravu rozpočtu predkladala ek. obce Henrieta Babicová, úprava rozpočtu je prílohou
zápisnice.
Kto je za schválenie úpravy rozpočtu, pýtal sa starosta obce Karol Ferencz.
Hlasovanie:

za: 4 D. Selecká, Csaba Nagy PaedDr, V. Galdík, Mgr. R. Hrivňák
proti :
0
zdržal sa: 0

K bodu č. 3. RD č. 43 – prípadné prevzatie hypotéky

Do rodinného domu č. 43 sa prisťahovala rodina s dvomi maloletými deťmi koncom
roku 2016, dom zakúpili na hypotéku. Rodina nežije dobre, medzi manželmi sú každodenné
hádky, niekedy sa to vyústi na verbálny útok. Boli viackrát riešený orgánmi PZ, oznámil
poslancom starosta obce Karol Ferencz. Aj na obecnom úrade sa boli viackrát sťažovať jeden
na druhého. P. Ing. Mikšík manžel prišiel na obecný úrad s prosbou, aby obec kúpila od nich
rodinný dom č. 43 alebo aby sme prevzali ťarchu hypotéky. Starosta obce sa bol informovať
v banke aké sú možnosti pri prevzatí hypotéky. Obec ako právnická osoba nemôže prevziať
hypotéku. Chcel by som vedieť aký je Váš názor k tejto otázke, pokračoval starosta obce
Karol Ferencz. Je to starší rodinný dom, mohli by sme ho zrenovovať na vidiecky dom.
Ing. G. Fábiánová upozornila obecné zastupiteľstvo, že obec môže kupovať nehnuteľnosť len
na základe znaleckého posudku.
Obecné zastupiteľstvo sa zhodlo na tom , že sa k tejto téme vráti na budúci rok.

-

3 -

K bodu č. 4. – Rôzne

Z roku 2016 sme mali veľké nedoplatky na miestnych daniach čo sa týka dani
z nehnuteľnosti, komunálneho odpadu a psov, oznámil poslancom starosta obce Karol
Ferencz. Rozmýšľali sme pristúpiť k exekúcii formou vecného bremena. Neplatiči, ktorí majú
väčšie pohľadávky však nie sú vlastníkmi rodinných domov v ktorých bývajú, z tohto dôvodu
je vecné bremeno nepriechodné. Nakoľko sú nezamestnaní nedá sa realizovať ani zrážka zo
mzdy. V tomto roku sa nedoplatky uhradili vo veľkej miere za daň z nehnuteľnosti, čo
považujeme za úspech.
Výdavky a príjmy za TKO sú neprimerané, pokračoval starosta obce Karol Ferencz.
Tým , že príjmy za TKO nevykryjú výdavky vynaložené na vývoz a uskladnenie KO
porušujeme zákon. Navrhujem zvýšiť sumu TKO.

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: Ing. P. Mrva, D. Selecká

-
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Uznesenie č. 10/2017
z riadneho rokovania OZ Obce Holiša zo dňa 5.10.2017 k bodu č. 2
Obecné zastupiteľstvo v Holiši v súlade s § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách v z.n.p.
a) schvaľuje
úpravu rozpočtu č. 3/2017
Hlasovanie:

za: 4 D. Selecká, Csaba Nagy PaedDr., V. Galdík, Ing. P. Mrva
proti :
zdržal sa:

V Holiši, dňa 15.10.2017

0
0
......................................................
Karol Ferencz, starosta obce

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

