Zápisnica
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Holiša,
konaného dňa 16.6.2015
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Karol Ferencz, starosta obce
Poslanci : D. Selecká, , Š. Kováč, Csaba Nagy PaedDr.,
Ing. Mrva M.,

V Galdík,

Ďalší prítomní: Iveta Makovinyiová, zam. Obce

Verejnosť:
PROGRAM
1.
2.
3.
4.

Privítanie
Schválenie zámennej zmluvy
Zámer rozšírenia kamerového systému
Výber cenovej ponuky „ Rekonštrukcia stavby na kultúrne, spoločenské a športové
využitie „

Otvorenie zasadnutia
Rokovanie mimoriadneho obecného zastupiteľstva otvoril Karol Ferencz, starosta obce.
Privítal všetkých prítomných a zaželal príjemné rokovanie.
Ospravedlnení poslanci: A. Zsélyi, Mgr. Hrivňák
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 D. Selecká, , Š. Kováč, Csaba Nagy PaedDr., V. Galdík, Ing. P. Mrva
proti :
0
zdržal sa: 0

-

2 -

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:

1.
2.
3.
4.

Privítanie
Schválenie zámennej zmluvy
Zámer rozšírenia kamerového systému
Výber cenovej ponuky „ Rekonštrukcia stavby na kultúrne, spoločenské a športové
využitie „

K bodu č. 2 Schválenie zámennej zmluvy

Fotokópiu zámennej zmluvy Vám dávam na preštudovanie, aby ste sa mohli k veci
vyjadriť, predložil p. starosta Karol Ferencz. Poslanci vyjadrili svoju spokojnosť k zámennej
zmluve a následne ju schválili jednohlasne.
Hlasovanie: za: 5 D. Selecká, , Š. Kováč, Csaba Nagy PaedDr., V. Galdík, Ing. P.

Mrva

proti :
0
zdržal sa: 0

K bodu č. 3 Zámer rozšírenia kamerového systému

Kamerový systém v obci by sme chceli rozšíriť, pokračoval p. starosta Karol Ferencz.
Prefinancovanie nákladov by malo byť 100 %-né. Prínosom pre obec by boli lepšie kamery,
väčšie pokrytie. Prvé 3 mesiace však by sme museli hradiť náklady z vlastných prostriedkov,
s refundáciou môžeme počítať, že sa uskutoční do konca roka.
Poslanec Galdík mal dotaz, kto by bol zhotoviteľom realizačných prác. Navrhuje dohodnúť sa
so zhotoviteľom, aby prefinancovanie hradil zhotoviteľ, aby obec nebola zaťažená.
Ing. Mrva navrhol premyslieť si kde všade chceme nasadiť kamery, aby sme vedeli koľko ich
budeme potrebovať.
Nakoľko treba hradiť prefinancovanie z vlastných nákladov obecné zastupiteľstvo neschválilo
zámer rozšírenia kamerového systému.
Hlasovanie : za:
proti :
zdržal sa :

0
4 Selecká D., Kováč Š., V. Galdík, Csaba Nagy PaedDr.
1 Ing. Mrva P.

-
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-

K bodu č. 4 Výber cenovej ponuky „ Rekonštrukcia stavby na kultúrne, spoločenské
a športové využitie „

Na projekt „ Rekonštrukcia budovy na kultúrne, spoločenské a športové využitie „ sme
obdržali 3 cenové ponuky, pokračoval p. starosta Karol Ferencz. Poslanci si prezreli cenové
ponuky a zhodli sa, že túto otázku prešetria na nasledujúcej schôdzi.
Plánujeme rozobrať jednu časť budovy až po základy, využijeme ho ako pódium, pokračoval
p. starosta Karol Ferencz. Podľa vyjadrenia statika je budova nestabilná. Do polkruhu pred
pódiom by sa nasadili lavičky pre obyvateľov, kde by mohli pohodlne sledovať vystúpenie
škôlkárov a školákov.

Záver

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil riadne zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19,00 hod.
Zapísal/(a): Iveta Makovinyiová

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

Overovatelia: Štefan Kováč, Vojtech Galdík

-
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Uznesenie č. 14/2015
z mimoriadneho rokovania OZ Obce Holiša zo dňa 16.6.2015 k bodu č.2
Obecné zastupiteľstvo v Holiši
a) schvaľuje
podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, zámenu pozemkov vo výlučnom vlastníctve obce, ktorý je zapísaný na LV
431 v kat. území Holiša, ako parcela registra „E“ :
parcela registra „E“ E-KN č. 394 o výmere 35783 m2 – orná pôda
na pozemky a stavbu vo výlučnom vlastníctve Rímskokatolická cirkev, farnosť
Holiša, zapísané na LV č. 392 v kat. území Holiša :
parcely registra „C“ C-KN č. 5 o výmere 16m2 – zast. plochy a nádvoria
C-KN č. 6 o výmere 71m2 – zast. plochy a nádvoria
C-KN č. 7 o výmere 7708m2 – ostatné plochy
C-KN č. 9/1 o výmere 10484m2 – trvalé trávne porasty
C-KN č. 16/1 o výmere 77m2 – zast. plochy a nádvoria
C-KN č. 16/2 o výmere 120m2 –zast. plochy a nádvoria
C-KN č. 16/3 o výmere 94m2 – zast. plochy a nádvoria
C-KN č. 17/2 o výmere 322m2 – zast. plochy a nádvoria
C-KN č. 20 o výmere 401m2 – zast. plochy a nádvoria
C-KN č.521/2 o výmere 6m2 – zast. plochy a nádvoria

na pozemku parc. C-KN č. 16/2 sa nachádza stavba – škola – bez súpisného čísla.
Parcely registra „E“ na LV č. 657 v kat. území Holiša
parc. E-KN č. 606/102 o výmere 4609m2 – orná pôda ,
ako prípad osobitného zreteľa , ktorý je daný verejným záujmom – titulom
zabezpečenia užívania pozemkov a stavby školy, ktoré sú predmetom zámeny
a ktoré užívanie bolo doposiaľ zo strany obce v bezzmluvnom vzťahu.
b) určuje
Hodnotu nehnuteľností – pozemku, ktorý je vo vlastníctve obce a je predmetom
zámeny podľa § 3 a nasl. Zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších
predpisov a použitím príloh č. 1. A 2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z.n.p.: druh
orná pôda – v sume 15404,60 € slovom : pätnásťtisícštyristoštyri eur a 60 eurocentov.

-

5 -

c) súhlasí
s hodnotou pozemkov a stavby býv. školy, ktoré nehnuteľnosti budú predmetom
zámennej zmluvy v sume 15400 € slovom pätnásťtisícštyristo eur, toho pozemky
orná pôda 1984,20 €
trvalé trávne porasty 797,00 €
zastavané plochy a nádvorie a ostatné plochy 11635,80 €
stavba bývalej školy 983 €
podľa ustanovenia 3 a nasl. Zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v z.n.p. a použitím
prílohy č. 1 a 2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z.n.p. s tým, že rozdiel v hodnote
zamieňaných nehnuteľností si nebudú doplácať.
d) žiada – starostu obce
zverejniť schválený zámer zámeny pozemkov na úradnej tabuli obce a internetovej
stránke obce najmenej na dobu 15 dní pred schvaľovaním prevodu Obecným
zastupiteľstvo v Holiši.
Hlasovanie: za: 5 D. Selecká, , Š. Kováč, Csaba Nagy PaedDr., V. Galdík, Ing. P.

Mrva

proti :
0
zdržal sa: 0

V Holiši, 23.6.2015
..................................................
Karol Ferencz

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

-
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Uznesenie č. 15/2015
z mimoriadneho rokovania OZ Obce Holiša zo dňa 16.6.2015 k bodu č.3
Obecné zastupiteľstvo obce Holiša v súlade so zákonom č. 369/1990 Z.z. o obecnom
zriadení v z.n.p.
a) neschvaľuje
zámer rozširovania kamerového systému
Hlasovanie : za:
proti :
zdržal sa :

0
4 Selecká D., Kováč Š., V. Galdík, Csaba Nagy PaedDr.
1 Ing. Mrva P.

V Holiši, 23.6.2015
..................................................
Karol Ferencz

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

