Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Holiša,
konaného dňa 16.4.2015
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Karol Ferencz, starosta obce
Poslanci : D. Selecká, Mgr.Hrivňák, Š. Kováč, Csaba Nagy PaedDr.
V. Galdík, Ing. Mrva M., A. Zsélyi
Ďalší prítomní: Henrieta Babicová, ekonómka obce
Iveta Makovinyiová, zam. obce
Ing. Gabriela Fábiánová, hl. kontrolórka
Verejnosť:
PROGRAM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Privítanie
Sľub poslanca A.Zsélyiho
Schválenie záverečného účtu 2014
Úprava rozpočtu na 1. štvrťrok 2015
VZN o držaní a vodení psov
Zámenná zmluva s cirkvou
Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolórky na 1. polrok 2015
Rôzne

Otvorenie zasadnutia
Rokovanie riadneho obecného zastupiteľstva otvoril Karol Ferencz, starosta obce. Privítal
všetkých prítomných a zaželal príjemné rokovanie.
Ospravedlnení poslanci:
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 7 a OZ je uznášania schopné.
Návrhy poslancov:
- neboli žiadne
Obecné zastupiteľstvo Obce Holiša
Schvaľuje
program rokovania
Hlasovanie:
za: 7 D. Selecká, Mgr. Hrivňák, Š. Kováč, Csaba Nagy PaedDr., V. Galdík,
A. Zsélyi, Ing. P. Mrva
proti :
0
zdržal sa: 0

-
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SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Privítanie
Sľub poslanca A. Zsélyiho
Schválenie záverečného účtu 2014
Úprava rozpočtu na 1. štvrťrok 2015
VZN o držaní a vodení psov
Zámenná zmluva s cirkvou
Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolórky na 1. polrok 2015
Rôzne

K bodu č. 2 Zloženie sľubu poslanca Adriána Zsélyiho

Poslanec Adrián Zsélyi sa prvýkrát zúčastňuje na zasadnutí obecného zastupiteľstva
od jeho zvolenia preto zloží sľub poslanca dnešným dňom, uviedol p. starosta Karol Ferencz.
K bodu č. 3 Schválenie záverečného účtu za rok 2014

Záverečný účet za rok 2014 predkladala Ing. Fábiánová, hl. kontrolórka obce. Záväzné
stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu predložila obecnému zastupiteľstvu
a odporučila poslancom schváliť záverečný účet obce za rok 2014 bez výhrad. Záverečný účet
a záväzné stanovisko hl. kontrolórky je prílohou zápisnice. Obecné zastupiteľstvo schválilo
záverečný účet obce za rok 2014 bez výhrad.
Hlasovanie:
za: 7 D. Selecká, Mgr. Hrivňák, Š. Kováč, Csaba Nagy PaedDr., V. Galdík,
A. Zsélyi, Ing. P. Mrva
proti :
0
zdržal sa: 0

K bodu č. 4 Úprava rozpočtu na 1.štvrťrok 2015

Ing. Fábiánová informovala poslancov obecného zastupiteľstva o úpravách v rozpočte
na 1. štvrťrok 2015. Úprava rozpočtu je prílohou zápisnice. Obecné zastupiteľstvo schválilo
úpravu rozpočtu na 1. štvrťrok.
Hlasovanie:
za: 7 D. Selecká, Mgr. Hrivňák, Š. Kováč, Csaba Nagy PaedDr., V. Galdík,
A. Zsélyi, Ing. P. Mrva
proti :
0
zdržal sa: 0

-
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K bodu č. 5 VZN o držaní a vodení psov

Na základe výzvy Prokuratúry Lučenec bolo VZN o držaní a vodení psov prerobené
v zmysle platných predpisov, pokračoval p. starosta Karol Ferencz. Prijaté VZN o držaní
a vodení psov č.9/2014 zo dňa 18.10.2014 bolo zrušené na zasadnutí zastupiteľstva dňa
12.2.2015. Návrh nového VZN o držaní a vodení psov bolo vyvesené na úradnej tabuli obce
........................... Obecné zastupiteľstva schválilo VZN o držaní a vodení psov v novom znení.
Hlasovanie:
za: 7 D. Selecká, Mgr. Hrivňák, Š. Kováč, Csaba Nagy PaedDr., V. Galdík,
A. Zsélyi, Ing. P. Mrva
proti :
0
zdržal sa: 0
K bodu č. 6 Zámenná zmluva s cirkvou - zámer
Nájomnú zmluvu na používania budovy starej školy, ktorá je vo vlastníctve cirkvi
máme podpísanú na 25 rokov, oznámil poslancom p. starosta Karol Ferencz. Ročný nájom
predstavuje sumu 200,. eur. Rímskokatolická farnosť Lučenec so súhlasom Biskupského
úradu v Rožňave sa prikláňa k zámene pozemkov. Obec Holiša vlastní v kat. území Nitra nad
Ipľom ornú pôdu na parc. čísle 394 , cirkev v kat. území Holiša vlastní parcely C 5, 6,7,
9/1,16/1,16/2,16/3,17/2, 20, 521/2, parcely E 606/102, nehnuteľnosť na parcele C 16/2.
Zámenou týchto parciel by obec zveľadila svoj majetok. Keď budeme vlastníkmi budovy
starej školy budeme môcť využiť výzvy na rekonštrukciu budovy, ktorá už roky chátra.
Plánujeme zriadiť telocvičňu pre základnú školu a ďalšie úpravy. Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje zámer vypracovania zámennej zmluvy.
Hlasovanie:
za: 7 D. Selecká, Mgr. Hrivňák, Š. Kováč, Csaba Nagy PaedDr., V. Galdík,
A. Zsélyi, Ing. P. Mrva
proti :
0
zdržal sa: 0

K bodu č. 7 Plán kontrolnej činnosti

Ing. Fábiánová predložila obecnému zastupiteľstvu plán kontrolnej činnosti na 1.
polrok 2015. Plán kontrolnej činnosti je prílohou zápisnice. Obecné zastupiteľstvo berie na
vedomie plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2015.
Hlasovanie:
za: 7 D. Selecká, Mgr. Hrivňák, Š. Kováč, Csaba Nagy PaedDr., V. Galdík,
A. Zsélyi, Ing. P. Mrva
proti :
0
zdržal sa: 0

-
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K bodu č. 8 Rôzne

Firma Premier Consulting vypracováva projekty pre obce, pokračoval p. starosta Karol
Ferencz. Oznámil poslancom, že podpísal zmluvu na projekt na rekonštrukciu nevyužitej
budovy. Spoluúčasť obce je nulová pri úspešnosti projektu , pri neúspešnosti znáša obec
náklady cca 1.200 eur.
Poslanec Vojtech Galdík navrhuje zaslať zmluvu na prekontrolovanie právnikovi obce MVDr
Gombalovi. Za jeho pôsobenia ako starosta obce nemal dobré skúsenosti s menovanou
firmou.
Starosta obce Karol Ferencz poznamenal, že sa informoval v okolitých obciach, kde dostal
dobré ohlasy čo sa týka úspešnosti projektov firmy Premier Consulting.
Ing. Fábiánová upozornila poslancov, že pri úspešnosti projektu sa hneď treba spýtať akou
formou budú realizované práce zaplatené preddavkovo alebo refundáciou.
Obecné zastupiteľstvo sa rozhodlo zrušiť zmluvu s firmou Premier Consulting na
vypracovanie projektu Rekonštrukcia nevyužitej budovy v dobe 10 dní od podpísania zmluvy.
Poslanec Mgr. Hrivňák dodal, že prvoradou úlohou by bolo zrealizovať rekonštrukciu starej
školy avšak keď sa podarí vybaviť dotáciu na rekonštrukciu kultúrneho domu, tak nebudene
proti.
P. starosta tlmočil poslancom požiadavku nášho obyvateľa Ondreja Pilára na zhotovenie
a postavenie brány na vlastný pozemok od miestnej cesty. Obecné zastupiteľstvo povolilo
menovanému zhotovenie a postavenie bráničky pre vstup osoby.
Akcia 1. Mája sa uskutoční v piatok, oznámil poslancom p. starosta Karol Ferencz. Bufet
bude prevádzkovať Štefan Kováč. Ako po iné roky sa uvarí guľáš. Akcia sa začne o 9,00 hod.
Drevo na vatru zabezpečí Zsolt Nagy.
Poslanec Vojtech Galdík navrhol rozdať vrecia do domácností na separovaný odpad, aspoň
žlté na plasty a modré na papier, ďalej dodal, že do materskej škôlky treba kúpiť nové matrace
do postielok. Firma RajDreva, ktorého je majiteľom prispeje na kúpu matracov do miestnej
materskej škôlky sumou 200,00 eur. Vyzýva ostatných podnikateľov, aby prispeli ľubovoľnou
sumou tiež na podporu našich najmenších obyvateľov.
P. starosta Karol Ferencz tlmočil požiadavku riaditeľky materskej škôlky. Plánuje rozdeliť
miestnosť škôlky priečkou na dve menšie miestnosti, aby vedeli rozdeliť škôlkárov na vekové
skupiny, nakoľko iné zaobchádzanie si vyžaduje dieťa v predškolskom veku ako 3,4 ročné.
Rozdelením tried budeme potrebovať zamestnať ďalšiu učiteľku. Nakoľko zo susednej dediny
z Nitry nad Ipľom chodí dosť veľa detí do miestnej materskej školy bol som za starostom
obce Nitra nad Ipľom, ktorý sľúbil, že jednu pracovnú silu, učiteľku bude finančne
podporovať – mzdu, odvody. Realizácia prác by mala prebehnúť v mesiaci august.

-
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Záver

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil riadne zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20,15 hod.
Zapísal/(a): Iveta Makovinyiová

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

Overovatelia: Adrián Zsélyi, Denisa Selecká

Uznesenie č. 7/2015
z riadneho rokovania OZ Obce Holiša zo dňa 16.4.2015 k bodu č.2
Obecné zastupiteľstvo Obce Holiša v súlade so zákonom č. 369/1990 Z.z. o obecnom
zriadení v z.n.p.
konštatuje
že, novozvolený poslanec obecného zastupiteľstva Adrián Zsélyi zložil zákonom
predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva
Hlasovanie:
Ing. P. Mrva

za: 6 D. Selecká, Mgr. Hrivňák, Š. Kováč, Csaba Nagy PaedDr., V. Galdík,

proti :
0
zdržal sa: 1 Adrián Zsélyi

V Holiši, 24.4.2015

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

Overovatelia: ...................................................................................................................
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Uznesenie č. 8/2015
z riadneho rokovania OZ Obce Holiša zo dňa 16.4.2015 k bodu č.3
Obecné zastupiteľstvo Obce Holiša v súlade so zákonom 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení
v z.n.p.
a) berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce
b) schvaľuje záverečný účet a celoročné hospodárenie obce Holiša za rok 2014 bez
výhrad
Hlasovanie:
za: 7 D. Selecká, Mgr. Hrivňák, Š. Kováč, Csaba Nagy PaedDr., V. Galdík,
A. Zsélyi, Ing. P. Mrva
proti :
0
zdržal sa: 0

V Holiši, 24.4.2015

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

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

Uznesenie č.9/2015
z riadneho rokovania OZ Obce Holiša zo dňa 16.4.2015 k bodu č.4
Obecné zastupiteľstvo Obce Holiša v súlade s § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách
schvaľuje
úpravu rozpočtu za rok 2015
Hlasovanie:
za: 7 D. Selecká, Mgr. Hrivňák, Š. Kováč, Csaba Nagy PaedDr., V. Galdík,
A. Zsélyi, Ing. P. Mrva
proti :
0
zdržal sa: 0

V Holiši, 24.4.2015

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

Overovatelia: ...................................................................................................................
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Uznesenie č. 10/2015
z riadneho rokovania OZ Obce Holiša zo dňa 16.4.2015 k bodu č. 5
Obecné zastupiteľstvo Obce Holiša v súlade so zákonom č. 369/1990 Z.z. o obecnom
zriadení v z.n.p. a zákonom č. 282/2002 Z.z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania
psov
schvaľuje
VZN o držaní a vodení psov v novom znení
Hlasovanie:
za: 7 D. Selecká, Mgr. Hrivňák, Š. Kováč, Csaba Nagy PaedDr., V. Galdík,
A. Zsélyi, Ing. P. Mrva
proti :
0
zdržal sa: 0
V Holiši, 24.4.2015

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

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

Uznesenie č. 11/2015
z riadneho rokovania OZ Obce Holiša zo dňa 16.4.2015 k bodu č. 6
Obecné zastupiteľstvo Obce Holiša v súlade so zákonom č. 369/1990 Z.z. o obecnom
zriadení v z.n.p.
schvaľuje
zámer prevodu nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa formou
zámennej zmluvy. Obec Holiša vlastní v kat. území Nitra nad Ipľom ornú pôdu parc. č. 394,
Rímskokatolická cirkev v kat. území Holiša vlastní C-KN parc. č. 5, 6, 7, 9/1, 16/1, 16/2,
16/3, 17/2, 20 , 521/2, E-KN parc.č. 606/102, nehnuteľnosť – budovu starej školy na parcele
C 16/2 v podiele 1/1. Osobitný zreteľ je zdôvodnený verejnoprospešným záujmom t.j.
majetkoprávnym vysporiadaním vlastníctva pozemkov pod stavbami v užívaní obce.
Hlasovanie:
za: 7 D. Selecká, Mgr. Hrivňák, Š. Kováč, Csaba Nagy PaedDr., V. Galdík,
A. Zsélyi, Ing. P. Mrva
proti :
0
zdržal sa: 0
V Holiši, 24.4.2015

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

Overovatelia: ...................................................................................................................
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Uznesenie č. 12/2015
z riadneho rokovania OZ Obce Holiša zo dňa 16.4.2015 k bodu č. 7
Obecné zastupiteľstvo Obce Holiša v súlade s § 18 písm. d) zákona č. 369/1990 Z.z.
o obecnom zriadení v z.n.p.
schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hl. kontrolórky obce n Holiša na 1. polrok 2015
Hlasovanie:
za: 7 D. Selecká, Mgr. Hrivňák, Š. Kováč, Csaba Nagy PaedDr., V. Galdík,
A. Zsélyi, Ing. P. Mrva
proti :
0
zdržal sa: 0

V Holiši, 24.4.2015

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

Overovatelia: ...................................................................................................................
Uznesenie č. 13/2015
z riadneho rokovania OZ Obce Holiša zo dňa 16.4.2015 k bodu č. 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Holiša v súlade so zákonom č. 369/1990 Z.z. o obecnom
zriadení v z.n.p.
ruší
zmluvu na vypracovanie projektu Rekonštrukcia nevyužitej budovy firmou Premier
Consulting
Hlasovanie:
za: 7 D. Selecká, Mgr. Hrivňák, Š. Kováč, Csaba Nagy PaedDr., V. Galdík,
A. Zsélyi, Ing. P. Mrva
proti :
0
zdržal sa: 0

V Holiši, 24.4.2015

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

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

