Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Holiša,
konaného dňa 23.2.2016
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Karol Ferencz, starosta obce
Poslanci : D. Selecká, , Csaba Nagy PaedDr.,
V. Galdík, Ing. P. Mrva

Mgr. R. Hrivňák,

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

Privítanie
Preklenovací úver pre vybraných pracovníkov cez ÚP
Projekty
Rôzne

Otvorenie zasadnutia
Rokovanie riadneho obecného zastupiteľstva otvoril Karol Ferencz, starosta obce. Privítal
všetkých prítomných a zaželal príjemné rokovanie.
Ospravedlnení poslanci: A. Zsélyi, Š. Kováč
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 5 a OZ je uznášania schopné.
Návrhy poslancov:
- neboli žiadne
Obecné zastupiteľstvo Obce Holiša
Schvaľuje
program rokovania
Hlasovanie:
Ing. Mrva P.

za: 5 D. Selecká, Csaba Nagy PaedDr., Mgr. R. Hrivňák., V. Galdík,

proti :
0
zdržal sa: 0

-

2 -

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

Privítanie
Preklenovací úver pre vybraných pracovníkov cez ÚP
Projekty
Rôzne

K bodu č. 2 Preklenovací úver pre vybraných pracovníkov cez ÚP
Starosta obce K. Ferencz oznámil poslancom, že od 1.3.2016 sme uzatvorili dohodu
s ÚP Lučenec na vytváranie pracovných miest podľa § 54 v rámci národného projektu
„ Podpora zamestnávania UoZ „. Vybraní obyvatelia v počte 10 sú zamestnaní na dobu 7
mesiacov na tkz. verejno-prospešné práce. V roku 2015 sme boli vo finančnej tiesni keď sme
museli vtedy pracujúcim osobám platiť prvé 2 mesiace výplaty z vlastných zdrojov, kým nám
ÚP na základe vyúčtovania miezd preplatilo finančné prostriedky. Aby sme sa vyhli týmto
ťažkostiam vybavili sme v Prima Banke Lučenec tkz. preklenovací úver vo výške 12000,00
eur na vykrytie miezd v prvých 2 mesiacoch. Po refundácii miezd od ÚP sa finančné
prostriedky rovno presmerujú do Prima banky. Úrok je 3 %-ný.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje preklenovací úver vo výške 12000,00 eur.
Hlasovanie:
V. Galdík

za: 5 D. Selecká, Csaba Nagy PaedDr., Ing. P. Mrva, Mgr. R. Hrivňák.,

proti :
0
zdržal sa: 0
Ing. Fábiánová vypracovala správu o kontrolnej činnosti za rok 2015 v súlade s § 18f zákona
č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znp. Odborné stanovisko je prílohou zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odborné stanovisko hl. kontrolórky
k 31.12.2015.
Hlasovanie:
V. Galdík

za: 5 D. Selecká, Csaba Nagy PaedDr., Ing. P. Mrva, Mgr. R. Hrivňák.,

proti :
0
zdržal sa: 0

K bodu č. 3. Projekty
Starosta obce Karol Ferencz oznámil poslancom, že verejné obstarávanie na „
Rekonštrukciu budovy na kultúrne, spoločenské a športové využitie „ vyhrala firma
COSTRUO Lučenec.

-
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Plánujeme aj rekonštrukciu chodníkov, v 2 etape by sme chceli spraviť chodník od pošty ku
kostolu.
Mgr. Hrivňák navrhuje, aby sme s plánovanými akciami zaobchádzali opatrne, je veľa
väčších aktivít naraz.
Ing. Mrva mal dotaz na spoluúčasť obce na plánovaných projektoch.
PaedDr. Nagy dodal, že na všetky plánované práce je určený stavebný dozor, každý projekt
rieši iná firma.
Búracie povolenie na bývalý rodinný dom pod. súp. číslom 62 máme doriešený, môžeme
začať s prácami, oznámil poslancom starosta obce Karol Ferencz.
Ing. Mrva navrhuje búracie práce dať vykonať osobám, ktoré majú skúsenosti s takýmito
prácami napr. robotníkom z firmy KOLEK.
Ochrana pred povodňami - je stále aktuálna výzva, spolufinancovanie obce je 5%, pokračoval
starosta obce Karol Ferencz. Prečistením rúr pod mostami by sme zabezpečili odtok vody.
PaedDr. Nagy navrhol zastupiteľstvu, aby pracovníci aktivačnej činnosti v rámci pracovných
aktivít vyčistili járky od dediny ku križovatke, kríky, divé výhonky vysekať, pozbierať smeti.
Navrhol vybudovať zberný dvor, miestom zberného dvora by mohla byť prevádzkáreň, mohli
by sme žiadať finančné prostriedky na nákup strojov a technológie ako napr. traktor, vlečku,
štiepkovač.
K bodu č. 4 Rôzne

Poslanec V. Galdík navrhol osobám, ktorí cez aktivačné práce používajú kosačky,
krovinorezy dať podpísať hmotnú zodpovednosť za stroje.
Na križovatke opravili autobusovú zastávku, bolo by pekné vyčistiť aj časť okolo kríža,
upratať, vykosiť.
Veľkoobjemový kontajner sa zobral od krčmi, je uložený na prevádzkárni. Doteraz je
pri krčme čisto, pokračoval starosta obce Karol Ferencz.
Na obecný traktor a vlečku podáme žiadosť o pridelenie tabuľky so zvláštnym evidenčným
číslom typu C, aby sme ich mohli používať na cestách III. triedy a miestnych komunikáciách.
Štvrtok bude akcia v kultúrnom dome, príde splnomocnenec vlády pre rómske komunity Dr.
Peter Pollák, verím, že sa zídeme v hojnom počte.
Verejná schôdza sa bude konať dňa 15.marca o 17,30 hod. takisto v kultúrnom dome, dodal p.
starosta obce Karol Ferencz.
Ing. Gabriela Fábiánová predložila poslancom OZ plán kontrolnej činnosti na 1. polrok
2016.Obecné zastupiteľstvo schválilo plán kontrolnej činnosti hl. kontrolórky na 1. polrok
2016 . Plán kontrolnej činnosti je prílohou zápisnice.
Hlasovanie:
V. Galdík

za: 5 D. Selecká, Csaba Nagy PaedDr., Ing. P. Mrva, Mgr. R. Hrivňák.,

proti :
0
zdržal sa: 0

-

4 -

Poslanec Mgr. Hrivňák oznámil poslancom OZ, že terénne sociálna práca v obci ukončila
svoju činnosť v novembri 2015. Navrhuje poďakovať sa doterajšej práci terénnych sociálnych
pracovníkov Ing. Molnárovi a Nikolete Botošovej, formou ďakovného listu, plakety od obce .
Navrhuje pozývať ich na obecné akcie.
V roku 2016 oslávi naša obec 770. výročie svojho založenia, oznámil poslancom OZ
p. starosta obce Karol Ferencz. Na počesť výročia plánujeme uskutočniť celodennú akciu.

Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil riadne zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20,00 hod.
Zapísal/(a): Iveta Makovinyiová
....................................................
Karol Ferencz, starosta obce
Overovatelia: Ing. Pavel Mrva, Vojtech Galdík

Uznesenie č. 1/2016
z riadneho rokovania OZ Obce Holiša zo dňa 23.2.2016 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) berie na vedomie
správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Holiša za rok 2015
b) schvaľuje
preklenovací úver z Prima banky Lučenec vo výške 12.000,00 eur
Hlasovanie:
V. Galdík

za: 5 D. Selecká, Csaba Nagy PaedDr., Ing. P. Mrva, Mgr. R. Hrivňák.,

proti :
0
zdržal sa: 0
V Holiši, dňa 5.3.2016

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

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

-
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Uznesenie č. 2/2016
z riadneho rokovania OZ Obce Holiša zo dňa 23.2.2016 k bodu č.4
Obecné zastupiteľstvo v Holiši v súlade so zákonom č. 369/1990 Z.z. o obecnom
zriadení v z.n.p.
a) schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hl. kontrolórky obce Holiša na 1. polrok 2016

Hlasovanie:
V. Galdík

za: 5 D. Selecká, Csaba Nagy PaedDr., Ing. P. Mrva, Mgr. R. Hrivňák.,

proti :
0
zdržal sa: 0
V Holiši, dňa 5.3.2016
......................................................
Karol Ferencz, starosta obce

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

