Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Holiša,
konaného dňa 12.12.2017
___________________________________________________________________________

Prítomní:

Neprítomní :
Ďalší prítomní:

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

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

Verejnosť:
PROGRAM
1.
2.
3.
4.

Privítanie
Rozpočet na roky 2018,2019,2020
VZN o miestnych daniach , kom. odpadu a drobného stavebného odpadu
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, Csaba Nagy PaedDr, V. Galdík, Ing. P. Mrva,
A. Zsélyi , Š. Kováč, Mgr. R. Hrivňák
proti :
0
zdržal sa: 0

-

2 -

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

Privítanie
Rozpočet na roky 2018,2019,2020
VZN o miestnych daniach , kom. odpadu a drobného stavebného odpadu
Rôzne

K bodu č. 2 Rozpočet na roky 2018,2019,2020

Rozpočet obce na roky 2018,2019,2020 predkladal starosta obce Karol Ferencz.
Čerpanie finančného rozpočtu za rok 2017 a návrh rozpočtu na roky 2018,2019 a 2020 je
prílohou zápisnice. Rozpočet obdržal každý jeden poslanec v dostatočnom predstihu na
preštudovanie.
Kto je za schválenie finančného rozpočtu obce za rok 2017 a návrh rozpočtu na roky 2018,
2019 a 2020 , pýtal sa starosta obce Karol Ferencz.
Ing. Gabriela Fábiánová predkladala OZ Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu
obce na rok 2018, ktoré stanovisko je prílohou zápisnice. Oznámila poslancom, že návrh
rozpočtu je v súlade s právnymi predpismi a preto ho odporúča schváliť.
Hlasovanie:

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

K bodu č. 3. VZN o miestnych daniach, komunálneho odpadu a drobného stavebného
odpadu

Návrh VZN o miestnych daniach bol vyvesený na úradnej tabuli od 23.11.2017 do
8.12.2017 , pokračoval starosta obce Karol Ferencz. Návrh VZN bol tiež zaslaný poslancom ,
aby si ho vedeli preštudovať. Poslanci OZ schválili zvýšenie poplatku za KO vo výške 15,00
eur pre FO, pre podnikateľov a PO je sadzba určená vo výške 15,00 eur podľa počtu
zamestnancov, drobný stavebný odpad je stanovený 0,050 eur za kg.
Kto je schválenie VZN č. 1/2017 s účinnosťou od 1.1.2018, pýtal sa starosta obce K. Ferencz.

Hlasovanie:

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

-

3 -

K bodu č. 4. – Rôzne

15.12.2017 sa uskutoční tradičná vianočná oslava s kapustnicou a vareným vínom.
Akcia sa začne od 15,30 hod.
Na rekonštrukciu starej školy je obnovená výzva s novými podmienkami, preto sa
projekt musel prerábať, informoval poslancov starosta obce Karol Ferencz.
Na budúci rok by sme chceli opraviť chodník v hornej časti dediny, spraviť cestu
v uličke nazývanej „ Kisszög“ a na Lipovec. Dôležité je zlegalizovať aj chodník ku žel.
stanici.
V polovici januára plánujeme uskutočniť verejnú schôdzu v kultúrnom dome
.
Od 1.11.2017 máme v ZŠ novú asistentku učiteľa, nakoľko p. Evelina Illéšová, ktorá
pracovala v tejto pozícii odišla na MD. Na projekt asistenta učiteľa je potrebné zabezpečiť
spolufinancovanie vo výške 5% z celkových výdavkov t.j. 1557,00 eur . Starosta obce Karol
Ferencz sa opýtal poslancov či súhlasia so spolufinancovaním projektu v uvedenej výške.
Hlasovanie:

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

Ministerstvo životného prostredia SR daruje obci Holiša osobné motorové vozidla Škoda
Fabia pre potreby obce a obyvateľov obce. Kto je za prijatie osobného automobilu pre obec
Holiša, pýtal sa starosta obce Karol Ferencz poslancov OZ.
Hlasovanie:

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

Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil riadne zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19,20 hod.
Zapísal/(a): Iveta Makovinyiová

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

Overovatelia: Š.Kováč, D.Selecká

-

4

-

Uznesenie č. 11/2017
z riadneho rokovania OZ Obce Holiša zo dňa 12.12.2017 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 zákonom č. 582/2004 z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z.n.p.
a) schvaľuje
VZN č. 1/2017 s účinnosťou od 1.1.2018
Hlasovanie:

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

V Holiši, dňa 18.12.2017

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

....................................................................................
Uznesenie č. 12/2017
z riadneho rokovania OZ Obce Holiša zo dňa 12.12.2017 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, súhlasí
so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu AU t.j. min. 5%
z celkových výdavkov projektu vo výzve :
kód výzvy:
OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.-01
názov projektu :
Zlepšenie prístupu k vzdelávaniu a vzdelávacích výsledkov
žiakov so zdravotným znevýhodnením v Základnej škole v
Holiši
výška spolufinancovania:
5% t.j. 1557,00 eur
kód ŽoNFP :
NFP312010M605
Hlasovanie:
za: 7 D. Selecká, Csaba Nagy PaedDr, V. Galdík, Ing. P. Mrva,
A. Zsélyi , Š. Kováč, Mgr. R. Hrivňák
proti :
0
zdržal sa: 0
V Holiši, dňa 18.12.2017

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

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

-
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Uznesenie č. 13/2017
z riadneho rokovania OZ Obce Holiša zo dňa 12.12.2017 k bodu č. 2
Obecné zastupiteľstvo v Holiši
a, schvaľuje
v zmysle § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. zostavenie a predkladanie
rozpočtu obce bez programovej štruktúry počnúc rozpočtom obce na rok 2018
= vyrovnaný rozpočet obce Holiša na rok 2018 vo výške príjmov a výdavkov 374 000,00 eur
= bez pripomienok
b, schvaľuje
v zmysle § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v z.n.p.
vykonávania zmien rozpočtu obce Holiša počnúc rozpočtom obce na rok 2018 starostom
nasledovne:
= presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia
celkové príjmy a celkové výdavky
= povoľovať uskutočnenie nevyhnutného výdavku nezabezpečeného v rozpočte obce ak sa
zabezpečí jeho náhrada vyššími príjmami alebo úsporami iných výdavkov
c, berie na vedomie
1, stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu
2, návrhy rozpočtov na roky 2019 a 2020
Hlasovanie:

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

V Holiši, dňa 18.12.2017

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

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

-
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Uznesenie č. 14/2017
z riadneho rokovania OZ Obce Holiša zo dňa 12.12.2017 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
prijatie osobného motorového vozidla Škoda Fabia ako dar pre obec Holiša od
Ministerstva životného prostredia SR
b, zaväzuje sa
starať sa o darované vozidlo tak, aby plnilo úlohy pre potreby obecného úradu a pre
obyvateľov obce
Hlasovanie:

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

V Holiši, dňa 18.12.2017

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

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

