Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Holiša,
konaného dňa 12.12.2019
___________________________________________________________________________

Prítomní:
Poslanci :
Neprítomní :

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

Ďalší prítomní:

P. Selecký,

Henrieta Babicová, ekonómka obce
Iveta Makovinyiová, zam. obce

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

Privítanie
Schválenie VZN o miestnych daniach
List audítora
Zmena platu starostu
Schválenie návrhu rozpočtu na roky 2020 - 2022
Rôzne

Otvorenie zasadnutia
Rokovanie riadneho obecného zastupiteľstva otvoril Karol Ferencz, starosta obce, a zaželal
poslancom príjemné rokovanie.
Ospravedlnení poslanci: Mgr. Csaba Nagy PaedDr.
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 6 a OZ je uznášania schopné.
Návrhy poslancov:
Obecné zastupiteľstvo Obce Holiša
Schvaľuje
program rokovania
Hlasovanie:
za: 6 R. Hrivňák Mgr., A. Zsélyi, ,
Selecká, Š. Kováč, P. Selecký
proti :
0
zdržal sa: 0

Mgr. Csaba nagy PaedDr., D.
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SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Privítanie
Schválenie VZN o miestnych daniach
List audítora
Zmena platu starostu
Schválenie návrhu rozpočtu na roky 2020 - 2022
Rôzne

K bodu č. 2 Schválenie VZN č. 2/2019 o miestnych daniach

Karol Ferencz starosta obce navrhol na predchádzajúcom zasadnutí zvýšiť miestne
dane a TKO, začal svoj príhovor starosta obce. Predložil poslancom návrh na zvýšenie
miestnych daní. Náklady za odvoz a uskladnenie odpadu sú vysoké, podielové dane len taktak vykryjú mzdy a prevádzkové náklady. Mzdy za školstvo na december hradí obec
z vlastných prostriedkov, prevádzkové náklady za celý školský rok hradila obec z vlastných
prostriedkov. Od januára 2020 bude účinné zvýšenie platov zamestnancov vo verejnej správe
o 10 %. Máme rozpracované viaceré projekty, kde je spoluúčasť 5 % z celkových nákladov.
Ročné náklady sú vyššie ako príjmy, preto je potrebné zvýšiť dane. Kto je za schválenie VZN
č. 2/2019 s účinnosťou od 1.1.2020 , pýtal sa starosta obce.
Hlasovanie:

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

P. Selecký

K bodu č. 3 List obecnému zastupiteľstvu od audítora
List obecnému zastupiteľstvu od audítora v súvislosti s auditom ročnej
účtovnej závierky za rok 2018 pre Obec Holiša ,predkladal starosta obce Karol Ferencz Bc.
List je prílohou zápisnice. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok
2018 nasledovne:
Hlasovanie:

za: 6 R. Hrivňák Mgr., A. Zsélyi, ,
Mgr. Csaba Nagy PaedDr.
proti :
0
zdržal sa: 0

, D. Selecká, Š. Kováč,

P. Selecký

K bodu č. 4 Zmena platu starostu
Na rok 2020 sme rátali s tým istým rozpočtom ako bolo v roku 2019, pokračoval
starosta obce Karol Ferencz Bc. Budú sa zvyšovať platy od 1.1.2020 pre zamestnancov
verejnej správy ako aj v školstve, zvýši sa plyn, elektrika. Podielové dane sú nepostačujúce na
pokrytie chodu obce, preto ako opatrenie na zníženie režijných nákladov navrhuje OZ znížiť
plat starostu. Doteraz mal základný plat navýšený o 30% čo navrhuje znížiť na 20%.
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Kto je za zníženie platu starostu počnúc od 1.1.2020, pýtal sa starosta obce Karol Ferencz Bc.
OZ schvaľuje zníženie platu starostu. Od 1.1.2020 bude základom mzdy starostu priemerná
mzda v národnom hospodárstve v roku 2019 x koeficient podľa počtu obyvateľov x navýšenie
20 %.
Hlasovanie:

za: 6 R. Hrivňák Mgr., A. Zsélyi, ,
Mgr. Csaba Nagy PaedDr.
proti :
0
zdržal sa: 0

D. Selecká, Š. Kováč,

P. Selecký,

K bodu č. 5 Schválenie návrhu rozpočtu na roky 2020 - 2022
Návrh rozpočtu na roky 2020 – 2022 predkladala ek. obce Henrieta Babicová. Návrh
bol zaslaný poslancom v dostatočnom predstihu na preštudovanie. Návrh rozpočtu je prílohou
zápisnice. Stanovisko hl. kontrolórky k návrhu rozpočtu predkladala tiež ek. obce Henrieta
Babicová. Stanovisko hl. kontrolórky je prílohou zápisnice.
OZ berie na vedomie stanovisko hl . kontrolórky a schvaľuje návrh rozpočtu na roky 2020 2022.
Hlasovanie:

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

P. Selecký,

K bodu č. 6 Rôzne
PPA Zvolen , ktorá vykonávala kontrolu na rekonštrukciu chodníkov 2. etapu nám
zaplatila finančné prostriedky za projekt, pokračoval starosta obce Karol Ferencz Bc. RD
v kat. území Holiša so súp. číslom 158 bol predaný, obdržali sme na náš účet finančné
prostriedky vo výške 10.700,00 eur. Vklad na kataster sa realizuje. Projekt na rozšírenie
kamerového systému v obci bol podaný včas.
Vianočná kapustnica sa bude konať dňa 13.12.2019 , akcia bude spojená
s odovzdaním a vysvätením hasičskej zbrojnice , na ktorú privítame čestných hostí Bélu
Bugára podpredsedu národnej rady, Árpáda Érseka .
Henrieta Babicová ek. obce predložila OZ návrh na trvalé upustenie od vymáhania
nevymožiteľných pohľadávok. Zoznam dala na preštudovanie poslancom. OZ nechválilo
návrh nakoľko nebohý dlžní obyvatelia majú dedičov, ktorí sú povinní po vykonaní
dedičského konania zaplatiť dlhy svojich rodičov. Kto je za schválenie trvalého upustenia
dlhu , pýtal sa starosta obce Karol Ferencz Bc.
Hlasovanie:

za: 0
proti : 6
zdržal sa:

A. Zsélyi, R. Hrivňák, D. Selecká, Š. Kováč,
Mgr. Csaba Nagy PaedDr.
0

P. Selecký ,

Poslanec Mgr. Hrivňák dal do pozornosti poslancom, navštíviť novo prisťahovaných
obyvateľov, privítať ich takouto formou v našej obci, zoznámiť sa s nimi.
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Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil mimoriadne zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20,20 hodín.
Zapísala: Iveta Makovinyiová

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

Overovatelia zápisnice: D. Selecká, Š. Kováč

Uznesenie č. 24/2019
z riadneho rokovania OZ Obce Holiša zo dňa 12.12.2019
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: 6 R. Hrivňák Mgr., A. Zsélyi, P. Selecký ,
Mgr. Csaba Nagy PaedDr., D. Selecká, Š. Kováč,
proti :
0
zdržal sa: 0

V Holiši, dňa 20.12.2019
......................................................
Karol Ferencz Bc., starosta obce
....................................................................................
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Uznesenie č. 25/2019
z riadneho rokovania OZ Obce Holiša zo dňa 12.12.2019 k bodu č.2
Obecné zastupiteľstvo v Holiši v súlade so zákonom č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení
v z.n.p.
a, schvaľuje
VZN č. 2/2019 o miestnych daniach s účinnosťou od 1.1.2020
Hlasovanie:

za: 6 R. Hrivňák Mgr., A. Zsélyi, ,
Mgr. Csaba nagy PaedDr.

D. Selecká, Š. Kováč,

P. Selecký

proti :
0
zdržal sa: 0

V Holiši, dňa 20.12.2019

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

Uznesenie č. 26/2019
z riadneho rokovania OZ Obce Holiša zo dňa 12.12.2019 k bodu č.3
Obecné zastupiteľstvo v Holiši v súlade so zákonom č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov
a, berie na vedomie
list audítorky v súvislosti s auditom ročnej účtovnej závierky za rok 2018
Hlasovanie:
za: 6 R. Hrivňák Mgr., A. Zsélyi. P. Selecký , Mgr. Csaba Nagy
PaedDr. , D. Selecká, Š. Kováč,
proti :
0
zdržal sa: 0

V Holiši, dňa 20.12.2019
......................................................
Karol Ferencz Bc., starosta obce
....................................................................................
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Uznesenie č. 27/2019
z riadneho rokovania OZ Obce Holiša zo dňa 12.12.2019 k bodu č.4
Obecné zastupiteľstvo v Holiši v súlade so zákonom č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov
a, schvaľuje
zmenu platu starostu – zníženie navýšenia z 30% na 20 % s účinnosťou od 1.1.2020
Hlasovanie:

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

V Holiši, dňa 20.12.2019
......................................................
Karol Ferencz Bc., starosta obce
....................................................................................

Uznesenie č. 28/2019
z riadneho rokovania OZ Obce Holiša zo dňa 12.12.2019 k bodu č.6
Obecné zastupiteľstvo v Holiši v súlade so zákonom č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov
a, neschvaľuje
návrh na trvalé upustenie od vymáhania nevymožiteľných pohľadávok
Hlasovanie:

za: 0
proti : 6 R. Hrivňák Mgr., A. Zsélyi, D. Selecká, Š. Kováč,
Selecký , Mgr. Csaba Nagy PaedDr.

P.

zdržal sa : 0
V Holiši, dňa 20.12.2019
......................................................
Karol Ferencz Bc., starosta obce
....................................................................................
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Uznesenie č. 29/2019
z riadneho rokovania OZ Obce Holiša zo dňa 12.12.2019 k bodu č.5
Obecné zastupiteľstvo v Holiši v súlade s § 9 zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
čl. 9 odst. 1 zákona č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti
a, schvaľuje
návrh vyrovnaného rozpočtu obce Holiša na rok 2020 vo výške 393.758,00 eur
s pripomienkami poslanca A. Zsélyiho vyhradiť finančné prostriedky na všeobecný
materiál pre DHZ v sume 1.000,00 eur, na kúpu náradia do domu smútku max. do
500,00 eur
b, splnomocňuje starostu obce Holiša
-

upravovať v priebehu volebného obdobia ukazovatele, limity a úlohy pri dodržaní
výšky schválených príjmov a výdavkov
povoľovať uskutočnenie nevyhnutného výdavku nezabezpečeného v rozpočte obce
ak sa zabezpečí jeho náhrada vyššími príjmami alebo úsporami iných výdavkov
vykonať úpravu rozpočtu do výšky max. 5.000,00 eur pri jednej úprave

c, berie na vedomie
1, stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2020
2, návrhy rozpočtov na roky 2021 a 2022

Hlasovanie:

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

V Holiši, dňa 10.12.2019
......................................................
Karol Ferencz Bc., starosta obce
....................................................................................

