Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Holiša,
konaného dňa 22.6.2017
___________________________________________________________________________

Prítomní:

Karol Ferencz, starosta obce
Poslanci : D. Selecká, , Csaba Nagy PaedDr., V. Galdík,
Mgr.R. Hrivňák,
Neprítomní :
A. Zsélyi , Š. Kováč, Ing. P. Mrva
Ďalší prítomní: Iveta Makovinyiová, zam. obce
Henrieta Babicová, ekonómka obce
Verejnosť:
PROGRAM
1. Privítanie
2. Úprava rozpočtu
3. Rôzne
Otvorenie zasadnutia
Rokovanie riadneho obecného zastupiteľstva otvoril Karol Ferencz, starosta obce. Privítal
všetkých prítomných a zaželal príjemné rokovanie.
Ospravedlnení poslanci: A. Zsélyi, Ing. Mrva, Š. Kováč
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, Csaba Nagy PaedDr, V. Galdík, Mgr. R. Hrivňák
proti :
0
zdržal sa: 0

-

2 -

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1. Privítanie
2. Úprava rozpočtu
3. Rôzne

K bodu č. 2 Úprava rozpočtu

Zmena rozpočtu nastala v máji , keď sme prijali do pracovného pomeru 4 pracovníkov
cez úrad práce § 54 , oznámila poslancom Henrieta Babicová, ekonómka obce. 2 pracovníkov
sme prijali na 12 mesiacov , ďaľších dvoch na 6 mesiacov. Je potrebné zvýšiť drobný
materiál, poistenie majetku, vykoná sa posun medzi položkami. Úprava rozpočtu je prílohou
zápisnice.
Poistky na budovy boli nevýhodné a dokonca neboli poistené všetky budovy, ktoré sú
majetkom obce, preto sme združili poistky , oznámil poslancom starosta obce Karol Ferencz.
Kto je za schválenie úpravy rozpočtu , pýtal sa starosta obce Karol Ferencz.
Hlasovanie:

za: 4 D. Selecká, Csaba Nagy PaedDr, V. Galdík, Mgr. R. Hrivňák
proti :
0
zdržal sa: 0

K bodu č. 3. Rôzne

Poslanec V. Galdík navrhol postaviť v cintoríne urnový háj. Čoraz viac ľudí si zvolí
spáliť svojich blízkych. Tejto téme sme sa už venovali v minulosti a myslím si , že by bolo
aktuálne zrealizovať tento projekt.
Dnes bolo ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na bývalom štrkovisku,
pokračoval starosta obce Karol Ferencz. Pozemok kúpila spol. KOLEK Lučenec. Plánujú
vykonať úpravu terénu, vodné plochy ponechajú ako rekreačný rybník, chovný rybník .
Prírodné javisko chceme dokončiť do konca týždňa. 27.6.2017 sa uskutoční rozlúčka
so školským rokom spojená s Dňom detí. Akciu plánujeme zahájiť už na prírodnom javisku.
Pódium z dosiek za krátkosť času doriešime až po akcii, takisto osadenie lavičiek pre
obecenstvo. Akcia začína o 13,30 hod. Ako po ostatné roky pripravíme pre deti párky,
sladkosť, minerálku.
Ďalším projektom bude vybudovanie chlebovej peci z vlastných prostriedkov,
pokračoval starosta obce Karol Ferencz.

-

3 -

Chceli by sme získať príspevok na založenie sociálneho podniku z akčného plánu pre
menej rozvinuté okresy , pokračoval starosta obce Karol Ferencz, preto podáme ako obec
žiadosť na živnosť v nasledujúcich predmetoch
- poskytovanie služieb v poľnohospodárstve
- podnikanie v oblasti nakladanie s odpadmi okrem
nebezpečných odpadov
- čistiace a upratovacie služby
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému
spotrebiteľovi
(
maloobchod)
alebo
iným
prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ).
Následne sa zaregistruje obec ako SHR. Kto schvaľuje podať žiadosť na vydanie osvedčenia
na podnikateľskú činnosť potrebnú na založenie sociálneho podniku, pýtal sa poslancov
starosta obce Karol Ferencz.
Hlasovanie:

za: 4 D. Selecká, Csaba Nagy PaedDr, V. Galdík, Mgr. R. Hrivňák
proti :
0
zdržal sa: 0

Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil riadne zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19,15 hod.
Zapísal/(a): Iveta Makovinyiová

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

Overovatelia: Mgr. R. Hrivňák, V. Galdík

-

4 -

Uznesenie č. 8/2017
z riadneho rokovania OZ Obce Holiša zo dňa 22.6.2017 k bodu č. 2
Obecné zastupiteľstvo v Holiši v súlade s § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách v z.n.p.
a) schvaľuje
úpravu rozpočtu č. 2/2017
Hlasovanie:

za: 4 D. Selecká, Csaba Nagy PaedDr., V. Galdík, Mgr. R. Hrivňák
proti :
zdržal sa:

0
0

V Holiši, dňa 1.7.2017

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

....................................................................................
Uznesenie č. 9/2017
z riadneho rokovania OZ Obce Holiša zo dňa 22.6.2017 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) schvaľuje
podať žiadosť na vydanie osvedčenia na podnikateľskú činnosť potrebnú na založenie
sociálneho podniku v nasledujúcich predmetoch
- poskytovanie služieb v poľnohospodárstve
- podnikanie v oblasti nakladanie s odpadmi okrem
nebezpečných odpadov
- čistiace a upratovacie služby
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému
(
maloobchod)
alebo
iným
spotrebiteľovi
prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod )
b ) schvaľuje
registráciu obce ako SHR
Hlasovanie:

za: 4 D. Selecká, Csaba Nagy PaedDr., V. Galdík, Mgr. R. Hrivňák
proti :
zdržal sa:

0
0

V Holiši, dňa 1.7.2017
......................................................
Karol Ferencz, starosta obce

Obec Holiša , Holiša č. 61, 985 57 Holiša

Výpis
z uznesenia č. 9/2017 z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva Obce Holiša zo dňa
22.6.2017.

Obecné zastupiteľstvo v Holiši v súlade so zákonom č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení
v z.n.p.
a) schvaľuje
podať žiadosť na vydanie osvedčenia na podnikateľskú činnosť potrebnú na založenie
sociálneho podniku v nasledujúcich predmetoch
- poskytovanie služieb v poľnohospodárstve
- podnikanie v oblasti nakladanie s odpadmi okrem
nebezpečných odpadov
- čistiace a upratovacie služby
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému
(
maloobchod)
alebo
iným
spotrebiteľovi
prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod )
b) schvaľuje
registráciu obce ako SHR
Hlasovanie:

za: 4 D. Selecká, Csaba Nagy PaedDr., V. Galdík, Mgr. R. Hrivňák
proti :
zdržal sa:

0
0

V Holiši, dňa 4.7.2017
......................................................
Karol Ferencz, starosta obce

