Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Holiša,
konaného dňa 9.3.2018
___________________________________________________________________________

Prítomní:
Poslanci :

Karol Ferencz, starosta obce
Csaba Nagy PaedDr., V. Galdík,
Mgr. R. Hrivňák

Ing. Mrva P., Š. Kováč,

Neprítomní :
D. Selecká, A. Zsélyi
Ďalší prítomní: Iveta Makovinyiová, zam. obce
Henrieta Babicová, ekonómka obce
Ing. G. Fábiánová, hl. kontrolórka obce
Verejnosť:
PROGRAM
1.
2.
3.
4.

Privítanie
Informácie o stave žiadostí na dotáciu
Uskutočnenie verejnej schôdze v kult. dome
Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolórky na 1. polrok 2018
Správa o kontrolnej činnosti za rok 2017
5. Vyhodnotenie rozpočtového roka 2017
6. Rôzne
Otvorenie zasadnutia
Rokovanie riadneho obecného zastupiteľstva otvoril Karol Ferencz, starosta obce. Privítal
všetkých prítomných a zaželal príjemné rokovanie.
Ospravedlnení poslanci: D. Selecká, A. Zsélyi
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 5 a OZ je uznášania schopné.
Návrhy poslancov:
- neboli žiadne
Obecné zastupiteľstvo Obce Holiša
Schvaľuje
program rokovania
Hlasovanie:

za: 5 Csaba Nagy PaedDr, V. Galdík, Ing. P. Mrva, Š. Kováč,
Mgr. R. Hrivňák
proti :
0
zdržal sa: 0

-

2

-

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

Privítanie
Informácie o stave žiadostí na dotáciu
Uskutočnenie verejnej schôdze v kult. dome
Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolórky na 1. polrok 2018
Správa o kontrolnej činnosti za rok 2017
5. Vyhodnotenie rozpočtového roka 2017
6. Rôzne

K bodu č. 2 Informácie o stave žiadostí na dotáciu

Starosta obce Karol Ferencz informoval poslancov o stave rozpracovaných žiadostí
o dotáciu. Už máme schválenú žiadosť na rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníkov
- II. etapa , na rekonštrukciu a prístavbu požiarnej zbrojnice. Máme prísľub aj na dotáciu na
Vodovod , ktorá stavba stagnuje niekoľko rokov pre neschválenie žiadosti o dotáciu.
Plánujeme spraviť cestu okolo bytoviek, do 13.4.2018 sa má odovzdať projekt Spracovanie
biologicky rozložiteľného odpadu, znovu podáme projekt na Podporu kultúry národnostných
menšín ako aj na Výstavbu rozšírenia detských ihrísk, pokračoval starosta obce Karol
Ferencz.

K bodu č. 3. Uskutočnenie verejnej schôdze

Obecné zastupiteľstvo sa dohodlo na termíne uskutočnenia verejnej schôdze
v kultúrnom dome a to na 7.4.2018 v čase o 16,00 hod. Pracovníčky terénnej sociálnej práce
pripravia pozvánky pre obyvateľov obce a doručia do rodinných domov, poznamenal starosta
obce Karol Ferencz.

K bodu č. 4. Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolórky na 1. polrok 2018, Správa
o kontrolnej činnosti za rok 2017

Ing. Gabriela Fábiánová hl. kontrolórka obce predložila poslancom OZ Správu
o kontrolnej činnosti za rok 2017, ktorá je prílohou zápisnice. Konštatuje, že inventarizácia
bola vykonaná v zmysle zákona, menšie nedostatky sa odstraňujú priebežne pri vykonaní
kontroly. Predložila poslancom OZ aj Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2018, ktorý je tiež
prílohou zápisnice.

-

Hlasovanie:

3 -

za: 5 Csaba Nagy PaedDr, V. Galdík, Ing. P. Mrva, Š. Kováč,
Mgr. R. Hrivňák
proti :
0
zdržal sa: 0

K bodu č. 5 Vyhodnotenie rozpočtového roka
Vyhodnotenie rozpočtového roka predkladala ek. obce Henrieta Babicová,
vyhodnotenie je prílohou zápisnice.

K bodu č. 6 Rôzne
Poslancom OZ starosta obce Karol Ferencz oznámil, že sa zmenila WEB stránka obce,
a to z dôvodu, že nová WEB stránka je podporovateľná a ľahko spravovateľná, priehľadnejšia
ako tá predchádzajúca.
Poslanec PaedDr. Csaba Nagy navrhol, aby sa do kultúrneho domu zapojil internet, WIFI pre
verejnosť.
Ostatní poslanci ako aj starosta obce prijali návrh pozitívne, bude sa riešiť návrh podania.
Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil riadne zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19,15 hod.
Zapísal/(a): Iveta Makovinyiová

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

Overovatelia: Nagy Csaba PaedDr., V. Galdík

-

4 -

Uznesenie č. 1/2018
z riadneho rokovania OZ Obce Holiša zo dňa 9.3.2018 k bodu č. 3
Obecné zastupiteľstvo v Holiši v súlade s § 18f zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom
zriadení v z.n.p. a

a, berie na vedomie
správu o kontrolnej činnosti hl. kontrolórky za rok 2017
b, schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hl. kontrolórky na 1. polrok 2018
Hlasovanie:

za: 5 Csaba Nagy PaedDr, V. Galdík, Ing. P. Mrva, , Š. Kováč,
Mgr. R. Hrivňák
proti :
0
zdržal sa: 0

V Holiši, dňa 19.3.2018

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

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

