Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Holiša,
konaného dňa 16.4.2019
___________________________________________________________________________

Prítomní:
Poslanci :

Karol Ferencz, starosta obce
R. Hrivňák Mgr., A. Zsélyi, P. Selecký,
Ing. P. Mrva, D. Selecká, Š. Kováč

Mgr. Csaba Nagy PaedDr.,

Neprítomní :
Ďalší prítomní:

Iveta Makovinyiová, zam. obce
Henrieta Babicová, ekonómka obce
Ing. Gabriela Fábiánová, hl. kontrolórka obce,

PROGRAM
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Privítanie
Majáles
Nájomná zmluva na priestranstvo pred hostincom B-PUB
Kúpna zmluva RD č. 158
Deň detí 1.6.2019
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:
Obecné zastupiteľstvo Obce Holiša
Schvaľuje
program rokovania

Hlasovanie:

za: 7 R. Hrivňák Mgr., A. Zsélyi, P. Selecký , Mgr. Csaba Nagy PaedDr.
Ing. P. Mrva, D. Selecká, Š. Kováč
proti :
0
zdržal sa: 0

-

2 -

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:

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

Privítanie
Majáles
Nájomná zmluva na priestranstvo pred hostincom B-PUB
Kúpna zmluva RD č. 158
Deň detí 1.6.2019
Rôzne

K bodu č. 2 Majáles
Majáles sa uskutoční dňa 4.5.2019 v sobotu so začiatkom o 16,00 hod., oznámil
poslancom starosta obce Karol Ferencz. Variť sa bude guláš, zodpovední za akciu sú členovia
dobrovoľného hasičského zboru v Holiši. Poobede si zahrajú futbalový zápas slobodní proti
ženatým, večer hudba o ktorú sa postará Július Bolla.

K bodu č. 3 Nájomná zmluva na priestranstvo pred hostincom B-PUB

Starosta obce Karol Ferencz oznámil poslancom , že majiteľka hostinca B-PUB
požiadala o prenájom verejného priestranstva pred jej hostincom, kde by chcela postaviť letnú
terasu.
Poslanec Csaba Nagy PadDr. navrhuje vyhovieť požiadavke.
Poslanec Mgr. Hrivňák uvažuje, či vôbec dať do prenájmu pozemok. Z praktického hľadiska
je pozemok rizikový, v nepriehľadnej zákrute, terasa láka väčší počet ľudí, kazí estetický
vzhľad obce. Ako poslanec sa cíti byť zodpovedný za hospodárenie s obecným majetkom.
Majitelia pohostinstiev nerešpektujú otváracie hodiny. Má k dispozícii vlastný pozemok
medzi hostincom a kultúrnym domom, nesúhlasí teda s prenájmom.
Poslanec Kováč dodal, že ten pozemok obec nevie využiť, predajom alebo prenájmom by sme
získali finančné prostriedky.
Kto je za prenájom verejného priestranstva pred hostincom B-PUB, pýtal sa starosta
obce Karol Ferencz.
Hlasovanie:

za: 6 A. Zsélyi, P. Selecký , Mgr. Csaba Nagy PaedDr., D. Selecká
Ing. P. Mrva, Š. Kováč
proti :
1 Mgr. R. Hrivňák
zdržal sa: 0

Ing. Fábiánová upozornila OZ, že sa musí vykonať obchodná verejná súťaž na prenájom.
Geometrický plán , znalecký posudok treba dať vypracovať. Zvážiť či tam nie sú inžinierske
siete.
Podmienky predaja si môže určiť obec. Predaj pozemku prebieha takisto obchodnou verejnou
súťažou.
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Kto je za predaj pozemku pred hostincom B-PUB, pýtal sa starosta obce Karol
Ferencz.
Hlasovanie:

za: 4

A. Zsélyi, P. Selecký ,

Ing. P. Mrva, Š. Kováč

proti : 3 Mgr. R. Hrivňák , D. Selecká, Mgr. Csaba Nagy PaedDr.
zdržal sa: 0

K bodu č. 4 Kúpna zmluva na rodinný dom č. 158

Vlastník nehnuteľnosti č. 158 prišiel na obecný úrad s ponukou predaja rodinného
domu , pokračoval starosta obce Karol Ferencz. Je to zachovaný dom, vhodný na bývanie,
voda nie je zavedená. Majiteľ stanovil cenu 15.000,00 eur. Obecné zastupiteľstvo sa zhodlo
na výdavku 8.000,00 najviac do 10.000,0 eur za kúpu rodinného domu č. 158. Znalecký
posudok je vypracovaný, budeme žiadať o jeho predloženie, dodal starosta obce Karol
Ferencz.
Kto je za odkúpenie rodinného domu č. 158 do výšky najviac 10.000,00 eur, pýtal sa starosta
obce Karol Ferencz.
Hlasovanie : za : 6 A. Zsélyi, P. Selecký , Ing. P. Mrva, Š. Kováč, R.Hrivňák Mgr.,
Mgr. Csaba Nagy PadDr.
proti : 1 D. Selecká
zdržal sa : 0

K bodu č. 5 Deň detí
Deň detí sa uskutoční 1.6.2019, pokračoval starosta obce Karol Ferencz. Atrakcie ako
skákací hrad, maľovanie na tvár patria medzi obľúbené programy detí. Párky, voda, sladkosti
budú zabezpečené. Požiarnici pripravia predstavenie, prekvapenie pre deti.
K bodu č. 6 Rôzne
Riešime projekt VODOVOD, aby už bol funkčný. Sú 3 možnosti riešení:
1, kontaktovať Stredoslovenskú vodárenskú spoločnosť a ponúknuť im stavbu vodojemu na
predaj
2,
poveriť
zodpovednú
osobu,
ktorá
by
to
prevádzkovala
3, prevádzkovateľom by bola samotná Stredoslov. vodárenská spoločnosť
Rieši sa kolaudácia tej časti, ktorá sa bude prevádzkovať. Nakoľko v pôvodnom projekte
neboli prípojky do domácností zakreslené, budú si musieť obyvatelia dať vypracovať projekty
na prípojky na vlastné náklady cca 150,00 eur + ďalšie náklady ako výkopové práce, jama
na šachtu, pokračoval starosta obce Karol Ferencz.
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Dokončuje sa projekt hasičskej zbrojnice, dodal starosta obce Karol Ferencz. Zostáva
dokončiť elektrikárske práce, kúrenie. Náklady na hasičskú zbrojnicu spolu činia
68.000,00 eur. Z toho dotácia je vo výške 60.000,00 eur zvyšné finančné prostriedky
budú hradené z vlastných prostriedkov. Budeme musieť čerpať z univerzálneho úveru.
V 3. etape výzvy chceme vyriešiť vybavenie hasičskej zbrojnice sprchou, toaletou,
oplotením celej budovy.
Chodníky sú vyúčtované, v 3. etape výzvy príde na rad rekonštrukcia chodníkov
v hornom konci dediny, úprava cesty v malej ulici a okolo bytoviek so súp. č. 64. a 65.
Projekt na zateplenie kultúrneho domu už máme vypracovaný, podaný. Plánujeme
menšie projekty na opravu fóliovníka, zavlažovací systém. Projekt na rekonštrukciu
budovy starej školy nám zamietli z nedostatku finančných prostriedkov. Zapojíme sa
do novej výzvy cez enviromentálny fond.
Komponenty z detského ihriska sú v oprave, opravené, bezpečné sa vrátia späť na
užívanie pre deti, dodal starosta obce Karol Ferencz

Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil riadne zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20,00 hodín.
Zapísal/la: Iveta Makovinyiová

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

Overovatelia zápisnice: Nagy Csaba PaedDr., Peter Selecký

-
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Uznesenie č. 3/2019
z riadneho rokovania OZ Obce Holiša zo dňa 26.4.2019
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: 7 R. Hrivňák Mgr., A. Zsélyi, P. Selecký , Mgr. Csaba Nagy PaedDr.
Ing. P. Mrva, D. Selecká, Š. Kováč
proti :
0
zdržal sa: 0

V Holiši, dňa 7.5.2019

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

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

Uznesenie č. 4/2019
z riadneho rokovania OZ Obce Holiša zo dňa 26.4.2019 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
dať do prenájmu verejné priestranstvo pred hostincom B-PUB
Hlasovanie:

za: 6 A. Zsélyi, P. Selecký , Mgr. Csaba Nagy PaedDr., D. Selecká
Ing. P. Mrva, Š. Kováč
proti : 1 Mgr. R. Hrivňák
zdržal sa: 0

b, schvaľuje
predaj pozemku pred hostincom B-PUB
Hlasovanie:

za: 4

A. Zsélyi, P. Selecký ,

Ing. P. Mrva, Š. Kováč

proti : 3 Mgr. R. Hrivňák , D. Selecká, Mgr. Csaba Nagy PaedDr.
zdržal sa: 0

-
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V Holiši, dňa 7.5.2019
......................................................
Karol Ferencz, starosta obce
..........................................................................

Uznesenie č. 5/2019
z riadneho rokovania OZ Obce Holiša zo dňa 26.4.2019 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
kúpu rodinného domu č. 158 najviac do výšky 10.000,00 eur
Hlasovanie:

za: 6 R. Hrivňák Mgr., A. Zsélyi, P. Selecký , Mgr. Csaba Nagy PaedDr.
Ing. P. Mrva, Š. Kováč
proti :
zdržal sa:

V Holiši, dňa 7.5.2019

1 D. Selecká
0

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

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

