Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Holiša,
konaného dňa 12.02.2015
___________________________________________________________________________
Prítomní:

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

Privítanie
Prekrytie mostu pred Bufetom Kováč
Zavedenie teplej vody v budove Pošty
Projekt aktivačných prác
Rozvojové projekty pre nasledujúce 4 roky
Voľba zástupcu starostu
Zásady používania vlastného osobného motorového vozidla na služobné účely
Rôzne

Otvorenie zasadnutia
Rokovanie riadneho obecného zastupiteľstva otvoril Karol Ferencz, starosta obce. Privítal
všetkých prítomných a zaželal príjemné rokovanie.
Ospravedlnení poslanci: Ing. Fábiánová hl. kontr., Ing. Mrva, V. Galdík
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, Mgr. Hrivňák, Š. Kováč, Csaba Nagy PaedDr.
proti :
0
zdržal sa: 0

-

2 -

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Privítanie
Privítanie
Prekrytie mostu pred Bufetom Kováč
Zavedenie teplej vody v budove Pošty
Projekt aktivačných prác
Rozvojové projekty pre nasledujúce 4 roky
Voľba zástupcu starostu
Zásady používania vlastného osobného motorového vozidla na služobné účely
Rôzne

K bodu č. 2 Prekrytie mostu pred Bufetom Kováč

P. starosta oznámil poslancom, že stavbu prekrytia mostu pred Bufetom Kováč bude
realizovať firma KOLEK Lučenec. Obecná čiastka činí cca 1.848,. eur, kým majiteľ Bufetu
p. Kováč zaplatí čiastku 800,. Eur. Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo realizáciu
prekrytia mostu firmou KOLEK Lučenec.
Hlasovanie:

za: 4 D. Selecká, Mgr. Hrivňák, Š. Kováč, Csaba Nagy PaedDr.
proti :
0
zdržal sa: 0

K bodu č. 3 Zavedenie teplej vody v budove Pošty

P. starosta Karol Ferencz predložil poslancom obecného zastupiteľstva žiadosť, ktorú
nám zaslala Slovenská pošta Banská Bystrica, aby sme ako majiteľ budovy Pošty v Holiši
zabezpečili teplú tečúcu vodu v zariadení pre osobnú hygienu pre zamestnancov Pošty .
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo požiadavku na osobnú hygienu v zmysle
zabezpečenia teplej tečúcej vody v zariadení pre osobnú hygienu v budove Pošty.
Hlasovanie:

za: 4 D. Selecká, Mgr. Hrivňák, Š. Kováč, Csaba Nagy PaedDr.
proti :
0
zdržal sa: 0

-
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K bodu č. 4 Projekt aktivačných prác

Aktivačnú činnosť by som rozdelil na 3 skupiny, pokračoval p. starosta Karol Ferencz,
za :
1, práce z vlastného rozpočtu
2, cez aktivačnú činnosť
3, projekty z Eurofondov
Práce z vlastného rozpočtu - chod dediny, tak ako to bolo zaužívané doteraz. Obyvatelia
z Osady Lipovec žiadajú vybudovať verejné osvetlenie a miestny rozhlas. Boli sme s našim
elektrikárom prezrieť situáciu, mohlo by to fungovať. V prvom rade by sme vybudovali
verejné osvetlenie až potom miestny rozhlas.
Obyvatelia Krutkovej Osady majú požiadavku, aby sme raz do roka pristavili veľkoobjemový
kontajner. Môže sa pristaviť do dvora u Jozefa Herczega. Najlepšie by boli v jarných
mesiacoch, aby si vedeli poupratovať v záhradách okolo domov.
Plánujeme cez aktivačnú činnosť opraviť budovu bývalého Pressa, budovu starej školy.
Bývalé Presso by sme chceli využiť na účely usporiadania spoločenských udalostí, mohli by
sa tam usporiadať rodinné oslavy.
Poslanec Mgr. Hrivňák navrhol ponechať na dvore Pressa šmýkačku, len ju treba zrenovovať.
Plánujeme znova otvoriť obecnú knižnicu od 24. februára. Cez týždeň by bola otvorená
v utorok, stredu a štvrtok od 14,00 hod. do 18,00 hod. v sobotu od 08,00 hod. do 12,00 hod.
Knižnicu bude mať na starosti Angelika Čonková ml. cez aktivačnú činnosť.
Ďalej máme v pláne vyhotoviť zábradlie pri chodníku od Pošty ku kostolu, vymeniť vchodové
dvere a okná na kultúrnom dome, vykonať rekonštrukciu javiska.
Taktiež plánujeme postaviť obecné sociálne byty cez EUROFONDY. Projekt na stavbu
sociálnych bytov vyhotoví firma COSTRUO Lučenec, s ktorou firmou máme dobré
skúsenosti. Sociálne byty musia byť postavené na pozemku obce, v prvom rade musíme zistiť
či by bol záujem zo strany obyvateľov o tieto byty.

K bodu č. 5 Rozvojové projekty pre nasledujúce 4 roky

Taktiež plánujeme postaviť obecné sociálne byty cez EUROFONDY. Projekt na
stavbu sociálnych bytov vyhotoví firma COSTRUO Lučenec, s ktorou firmou máme dobré
skúsenosti. Sociálne byty musia byť postavené na pozemku obce, v prvom rade musíme zistiť
či by bol záujem zo strany obyvateľov o tieto byty, pokračoval p. starosta Karol Ferencz.
Nakoľko výzva na chodníky doteraz nebola vyhlásená, prikláňame sa k tomu, aby bol
chodník ku žel. stanici zasypaný len makadánom, aby sa po chodníku mohlo chodiť.
Regionálna správa ciest nemá námietky proti realizácii prác. Na vybudovanie chodníka ku
žel. stanici chceme vynaložiť čo najmenšie náklady.

-
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Rozširovanie škôlky – bola vyhlásená výzva, cieľom ktorej je zvýšenie kapacity
škôlok, pokračoval p. starosta Karol Ferencz. Novostavba pri tejto výzve nie je možná.
Rozširovanie by bolo možné formou pristavenia unibunky alebo nadstavby. Ing. Milan
Mrva a riad. škôlky spolupracovali pri riešení tejto výzvy, ale termín ukončenia výzvy
bol do 25. februára. Pre krátkosť času sme nestihli vypracovať projekt .
Plánujeme zrekonštruovať budovu starej školy, vysporiadať majetko-právne vzťahy.
Budova ku vchodu patrí cirkvi, druhá polovica obci. Celý pozemok pod budovou je
cirkevný majetok. Rokoval som s p. farárom Fábiánom z farského úradu Lučenec vo
veci nájomnej zmluvy, oznámil poslancom p. starosta Karol Ferencz. Dohodli sme sa
na 200,00 eur ročne. Uvažujeme do budúcna o výmene pozemkov.
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo nájomnú zmluvu na budovu starej školy
ročne vo výške 200,00 eur.
Hlasovanie:

za: 4 D. Selecká, Mgr. Hrivňák, Š. Kováč, Csaba Nagy PaedDr.
proti :
0
zdržal sa: 0

K bodu č. 6 Voľba zástupcu starostu
Podľa zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení treba zvoliť zástupcu starostu do
60 dní od ustanovujúceho zasadnutia. Navrhujem za zástupcu starostu zvoliť p. Štefana
Kováča, ktorý získal od obyvateľov obce najväčší počet hlasov na komunálnych voľbách,
oznámil poslancom p. starosta Karol Ferencz.
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo za zástupcu starostu na volebné obdobie 20142018 Štefana Kováča s odmenou mesačnou vo výške 50,00 eur.
Hlasovanie:

za: 4 D. Selecká, Mgr. Hrivňák, Š. Kováč, Csaba Nagy PaedDr.
proti :
0
zdržal sa: 0

K bodu č. 7 Zásady používania vlastného osobného motorového vozidla na služobné
účely

Obec Holiša nemá vlastné služobné auto, preto používam svoje vlastné osobné
motorové vozidlo typu FORD MONDEO 2,0 TDCi GHIA na služobné účely, oznámil
poslancom p. starosta Karol Ferencz.
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo používanie osobného motor. vozidla starostu pre
služobné účely.
Hlasovanie:

za: 4 D. Selecká, Mgr. Hrivňák, Š. Kováč, Csaba Nagy PaedDr.
proti :
0
zdržal sa: 0

-
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K bodu č. 8 Rôzne

Obecná knižnica bude od 24.2.2015 znovu otvorená, oznámil poslancom p. starosta
Karol Ferencz. Otváracie dni a hodiny budú určené na utorok, streda, štvrtok, sobota od
14,00 hod. do 18,00 hod. Knižnicu bude mať na starosti Angelika Čonková ml., bude
vykonávať starostlivosť o knižnicu cez aktivačnú činnosť.
Riaditeľka ZŠ oznámila zriaďovateľovi Obci Holiša, že v slovenskej triede je veľa detí, od
roku 2015 bude slovenská trieda rozdelená na 2 triedy. Učiteľka Katarína Mihályová nemôže
vyučovať v slovenskej triede, nakoľko je nekvalifikovaná. Prijali sme nového učiteľa p.
Róberta Tanóczkeho, ktorý bude vyučovať v ZŠ do konca augusta 2015, poračoval p. starosta
Karol Ferencz.
Na základe protestu okresného prokurátora Okresnej prokuratúry v Lučenci zo dňa
30.01.2015 č. Pd 17/15/6606-5 proti VZN Obce Holiša o chove a držaní psov č. 9/2014 zo
dňa 18.10.2014 s poukazom na z neho vyplývajúce porušenie zákona č. 282/2002 Z.z. obecné
zastupiteľstvo ruší v celom rozsahu VZN č. 9/2014 o chove a držaní psov zo dňa 18.10.2014.
Záver

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil riadne zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20,06 hod.
Zapísal/(a): Iveta Makovinyiová

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

Overovatelia: Csaba Nagy PaedDr., Mgr. Hrivňák

-
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Uznesenie č. 1/2015
z riadneho rokovania OZ Obce Holiša zo dňa 12.2.2015 k bodu č.2
Obecné zastupiteľstvo Obce Holiša v súlade so zákonom č. 369/1990 Z.z. o obecnom
zriadení v z.n.p.
schvaľuje
realizáciu prekrytia mostu pred Bufetom Kováč firmou KOLEK Lučenec
Hlasovanie:

za: 4 D. Selecká, Mgr. Hrivňák, Š. Kováč, Csaba Nagy PaedDr.
proti :
0
zdržal sa: 0

V Holiši, 23.2.2015

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

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

Uznesenie č. 2/2015
z riadneho rokovania OZ Obce Holiša zo dňa 12.2.2015 k bodu č. 3
Obecné zastupiteľstvo Obce Holiša v súlade so zákonom č. 369/1990 Z.z. o obecnom
zriadení v z.n.p.

schvaľuje
požiadavku v zmysle zabezpečenia teplej tečúcej vody v zariadení pre osobnú hygienu
v budove Pošty.

Hlasovanie:

za: 4 D. SeleckáMgr. Hrivňák, , Š. Kováč, Csaba Nagy PaedDr.
proti :
0
zdržal sa: 0

V Holiši, 23.2.2015

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

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

-
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Uznesenie č. 3/2015
z riadneho rokovania OZ Obce Holiša zo dňa 12.2.2015 k bodu č. 4
Obecné zastupiteľstvo Obce Holiša v súlade so zákonom č. 369/1990 Z.z. o obecnom
zriadení v z.n.p.
schvaľuje
uzatvorenie nájomnej zmluvy na budovu starej školy ročne vo výške 200,00 eur
Hlasovanie:

za: 4 D. Selecká, Mgr. Hrivňák, , Š. Kováč, Csaba Nagy PaedDr.
proti :
0
zdržal sa: 0

V Holiši, 23.2.2015

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

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

Uznesenie č. 4/2015
z riadneho rokovania OZ Obce Holiša zo dňa 12.2.2015 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
za zástupcu starostu na volebné obdobie 2014-2018 Štefana Kováča s odmenou
mesačnou vo výške 50,00 eur.

Hlasovanie:

za: 4 D. Selecká, Mgr. Hrivňák, , Š. Kováč, Csaba Nagy PaedDr.
proti :
0
zdržal sa: 0

V Holiši, 23.2.2015

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

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

-
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Uznesenie č. 5/2015
z riadneho rokovania OZ Obce Holiša zo dňa 12.2.2015 k bodu č. 7
Obecné zastupiteľstvo Obce Holiša v súlade so zákonom č. 369/1990 Z.z. o obecnom
zriadení v z.n.p.
schvaľuje
používanie vlastného osobného motor. vozidla starostu pre služobné účely Obce
Holiša.

Hlasovanie:

za: 4 D. Selecká, Mgr. Hrivňák, , Š. Kováč, Csaba Nagy PaedDr.
proti :
0
zdržal sa: 0

V Holiši, 23.2.2015

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

Overovatelia: ...................................................................................................................
Uznesenie č. 6/2015
z riadneho rokovania OZ Obce Holiša zo dňa 12.2.2015 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
v celom rozsahu VZN č. 9/2014 o chove a držaní psov zo dňa 18.10.2014.

Hlasovanie:

za: 4 D. Selecká, Mgr. Hrivňák, , Š. Kováč, Csaba Nagy PaedDr.
proti :
0
zdržal sa: 0

V Holiši, 23.2.2015

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

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

