Zápisnica
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Holiša,
konaného dňa 19.10.2019
___________________________________________________________________________

Prítomní:
Poslanci :

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

Neprítomní :

Ďalší prítomní:

Henrieta Babicová, ekonómka obce
Vojtech Galdík ml.

PROGRAM
1. Bezpečnosť v obci

Otvorenie zasadnutia

Rokovanie mimoriadneho obecného zastupiteľstva otvoril Karol Ferencz, starosta obce.
Mimioriadne rokovania OZ sa zvolalo na podnet poslanca R. Hrivňáka Mgr.
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, , Mgr. Csaba Nagy PaedDr.
Ing. P. Mrva, D. Selecká, Š. Kováč, P. Selecký
proti :
0
zdržal sa: 0

-

2 -

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1. Bezpečnosť v obci
Pred týždňom, minulú sobotu sa vlámali do rodinného domu jednému z našich obyvateľov p.
Petrovi Seleckému, ktorý v tom čase bol na dovolenke, nezdržiaval sa v dome a vykradli ho,
začal poslanec R. Hrivňák Mgr.
Vyjadruje kolegovi morálnu spolupatričnú podporu aj za ostatných poslancov.
Poslanec R. Hrivňák Mgr. vidí výhodu v tom, že sme pomerne malá dedina a spolu s Políciou
dokážeme podchytiť najkritickejšie časti dediny. Navrhuje urobiť výjazdy za podozrivými za
účelom porozprávať sa s nimi, aby verejnosť vedela o tom, že poslanci riešia kriminalitu
v obci v rámci dodržania zákonov.
P. poslanec Peter Selecký uviedol, že mu boli z rodinného domu odcudzené elektronické
zariadenia ako TV, PC, hodinky. Prípad bol nahlásený na Políciu obv. oddelenia vo Fiľakove.
Peter Selecký navrhol rozšíriť kamerový systém s jasným nočným snímaním.
Poslanec Galdík navrhuje zaslať petíciu na protidrogové oddelenie do BB, aby konečne riešili
drogové činnosti v obci, lebo sa roky nič nedeje.
Poslanec Csaba Nagy PaedDr. podporuje návrh p. Seleckého, je nutné investovať do nového
kamerového systému, rozmiestniť kamery po celej dĺžke dediny. Firmy, ktoré sa zaoberajú
montážou bezpečnostných systémov určite by nám vedeli vyhovieť a zrealizovali nám
montáž na splátky s mesačnými splátkami, ktoré by boli pre obec prijateľné. Každopádne
treba zapracovať do rozpočtu náklady na rekonštrukciu kamerového systému. Kvalitné
kamery sťažia potenciálnym páchateľom vlámať sa do rodinných domov či pohostinstiev,
nehovoriac o tom, že odhalia identitu páchateľa.
Starosta obce Karol Ferencz navrhuje vymeniť zatiaľ jednu kameru a v budúcnosti riešiť
kamerový systém.
Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil mimoriadne zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20,00 hodín.
Zapísala: Henrieta Babicová

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

