Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Holiša,
konaného dňa 24.6.2019
___________________________________________________________________________

Prítomní:
Poslanci :
Neprítomní :

Ďalší prítomní:

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

Iveta Makovinyiová, zam. obce
Henrieta Babicová, ekonómka obce
Miriam Galdíková, ved. školskej jedálne

PROGRAM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Privítanie
Schválenie záverečného účtu
Úprava rozpočtu
Čerpanie úveru
Schválenie kúpy rodinného domu č. 158
Schválenie zámeru rekonštrukcie chodníkov, MRK
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 6 a OZ je uznášania schopné.

Návrhy poslancov:
Doplnenie programu
2. Návrh na vypracovanie VZN na schválenie finančného pásma na nákup potravín na jedno
jedlo v školskej jedálni pri MŠ v Holiši

-
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Obecné zastupiteľstvo Obce Holiša
Schvaľuje
program rokovania
Hlasovanie:

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

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1. Privítanie
2. Návrh na vypracovanie VZN na schválenie finančného pásma na nákup potravín na
jedno jedlo v školskej jedálni pri MŠ v Holiši
3. Schválenie záverečného účtu
4. Úprava rozpočtu
5. Čerpanie úveru
6. Schválenie kúpy rodinného domu č. 158
7. Schválenie zámeru rekonštrukcie chodníkov, MRK
8. Rôzne

K bodu č. 2 Návrh na vypracovanie VZN na schválenie finančného pásma na nákup
potravín na jedno jedlo v školskej jedálni pri MŠ v Holiši
Miriam Galdíková vedúca školskej jedálne predložila poslancom OZ listinu od
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR , ktoré určuje finančné pásmo na nákup
potravín na jedno jedlo pre stravníkov v školskej jedálni. Od l. septembra 2019 budú určené 3
finančné pásma, ved. ŠJ navrhuje prijať 2. finančné pásmo , pričom finančné prostriedky na
stravu budú činiť na 1 deň
- v MŠ 1,45 €
- v ZŠ 1,64 €
- u zamestnancov 1,33 €
Režijné náklady v MŠ a ZŠ sú stanovené jednotne na 1 deň 0,10 € , u zamestnancov na l deň
0,67 € . Rodičovské združenie bude v auguste, kde budú rodičia oboznámení so zmenami
v stravovaní.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh na vypracovanie VZN na schválenie 2.finančného
pásma na nákup potravín na jedno jedlo v ŠJ pri MŠ v Holiši
Hlasovanie:

za: 5 R. Hrivňák Mgr., , Mgr. Csaba Nagy PaedDr. ,
Ing. P. Mrva, D. Selecká, Š. Kováč
proti :
0
zdržal sa: 1 A. Zsélyi

-
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K bodu č. 3 Schválenie záverečného účtu

Starosta obce Karol Ferencz oboznámil poslancov so stanoviskom hlavnej kontrolórky
k záverečnému účtu Obce Holiša za rok 2018, ktorý bol spracovaný v súlade ustanoveniami
zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a ostatných súvisiacich právnych noriem.
Ing. Gabriela Fábiánová hl. kontr. obce doporučuje poslancom OZ schváliť záverečný účet
a celoročné hospodárenie s výhradami a odporučuje prijať nasledovné opatrenia :
1. Príjmy a výdavky na podnikateľskú činnosť sledovať na samostatnom
mimorozpočtovom účte a náklady na podnikateľskú činnosť kryť výnosmi z nej.
Termín : úloha trvalá
Zodp.: starosta, zamestnanci OcÚ
Ďalej doporučuje schváliť prebytok rozpočtového hospodárenia vo výške 10.906,74 € na
tvorbu rezervného fondu s použitím na stavebné práce na Rekonštrukciu a prístavbu požiarnej
zbrojnice a na ďalšie projekty spojené s rekonštrukciou požiarnej zbrojnice. Stanovisko hl.
kontrolórky je prílohou zápisnice.
Kto je za schválenie záverečného účtu s výhradami a za použitie rezervného fondu v uvedenej
výške na stavebné práce spojené s Rekonštrukciou požiarnej zbrojnice, pýtal sa poslancov OZ
starosta obce Karol Ferencz.
Hlasovanie:

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

K bodu č. 4 Úprava rozpočtu

Ekonómka obce Henrieta Babicová navrhuje schváliť úpravu rozpočtu do výšky
.................................. €. Momentálne finančne nestojíme najlepšie. Podielové dane nevykryjú
mesačné pohľadávky mzdy, odvody, faktúry.
Máme rozbehnuté projekty, zatiaľ sú to len výdavky, ako výberové konanie na
projekty, vypracovanie energ. auditu, vykonanie technickej správy, pokračoval starosta obce
Karol Ferencz. Úprava rozpočtu pramení práve z týchto výdavkov. Kto je za schválenie
úpravy rozpočtu vo výške ...............................€, pýtal sa starosta obce Karol Ferencz.
Hlasovanie : za : 6 A. Zsélyi, D. Selecká, Ing. P. Mrva, Š. Kováč, R.Hrivňák Mgr.,
Mgr. Csaba Nagy PadDr.
proti :
0
zdržal sa : 0

-
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K bodu č. 5 Čerpanie úveru
Záväzky, ktoré máme pred sebou ako spoluúčasť na projektoch smerujú k čerpaniu
úveru, pokračoval starosta obce Karol Ferencz.
Univerzálny úver vo výške 42.000,00 eur
je stále aktívny, môže sa čerpať. Stanovisko hlavnej kontrolórky k čerpaniu úveru je prílohou
zápisnice. Kto je za prijatie čerpania univerzálneho úveru vo výške 30.000,00 eur, pýtal sa
starosta obce Karol Ferencz.
Hlasovanie:

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

K bodu č. 6 Kúpa rodinného domu č. 158
Kúpno – predajnú zmluvu máme vypracovanú vo výške 10.000,00 eur, oznámil
poslancom starosta obce Karol Ferencz. Kúpa rodinného domu č. 158 bola na programe
predchádzajúcich zasadnutí, prebrali sme túto tému, kto je za kúpu rodinného domu č. 158,
pýtal sa starosta obce Karol Ferencz.
Hlasovanie:

za: 5 A. Zsélyi, Mgr. Csaba Nagy PaedDr,
Ing. P. Mrva, Š. Kováč, Mgr. R. Hrivňák
proti :
0
zdržal sa: 1 D. Selecká

K bodu č. 7 Schválenie zámeru rekonštrukcie chodníkov, MRK

Schválenie zámeru rekonštrukcie chodníkov, prístup pitnej vody pre MRK,
asfaltovanie okolo činžákov, v malej uličke sú projekty s 5%-nou spoluúčasťou, pokračoval
starosta obce Karol Ferencz. Kto je za začatie projektu, pýtal sa starosta obce Karol Ferencz.

Hlasovanie:

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

-
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K bodu č. 8 Rôzne
Druhá etapa rekonštrukcie hasičskej zbrojnice je ukončená, nedodané sú len protipožiarne
dvere, pokračoval starosta obce Karol Ferencz. V 3. etape sa spraví žumpa, oplotenie,
sociálne zariadenie, projektová dokumentácia, stavebné povolenie je odovzdané v Bratislave.
Dostali sme ponuku na kúpu hasičského vozidla v sume za 500,00 eur, bez výbavy. Nech
sa rozhodnú hasiči či je potrebné pre nich to vozidlo.
Poslanec Mgr. Hrivňák navrhol si skôr prezrieť to vozidlo, rok výroby, brzdy, treba
zvážiť kúpu vozidla, podľa neho reálne využitie nemá.
29.6.2019 sa koná Deň obce vo Veľkých Dravciach, kde sme pozvaní. Nakoľko je
starosta obce zaneprázdnený, pýta sa poslancov, kto sa vie zúčastniť podujatia. Ako po iné
roky navarili by sme 1 kotol guľášu, všetko potrebné dodá obec Veľké Dravce.
Deň obce v Holiši sa koná 7. sept. 2019, oznámil poslancom starosta obce Karol
Ferencz. Obdržali sme od BBSK 1000,00 eur na deň obce. Treba osloviť firmy , podnikateľov
za sponzorské.
24.8.2019 bude svadba na Krutkovej Osade, nakoľko v tom čase nebude starosta
prítomný, musí ho zastúpiť náhradný sobášiaci, dodal starosta obce Karol Ferencz.
Poslanec Mgr. Hrivňák mal pripomienku k terase pred hostincom B-pub, ktorá už je
postavená, a čo v prípade, že sa im ten nájom nepredĺži?
Terase nie je pevná so zemou, môže sa kedykoľvek rozobrať, odpovedal starosta obce.
Budova je zateplená, s novou strechou, novou bránou dostala pekný vzhľad.
Poslanec Zsélyi navrhuje robiť osvetu medzi obyvateľmi za pitnú vodu. Treba im dať
ochutnať vodu z vodovodu, aby videli na vlastné oči akú majú kontaminovanú vodu
v studniach, aby sa v čo najväčšom počte napojili na plánovaný vodovod.
Dočasným riešením by mohlo byť, keby sa pri obecnom úrade zriadil hydrant, aby si
obyvatelia vedeli čerpať pitnú vodu, kým nebude dostupná v celej obci, dodal poslanec Ing.
Mrva.

Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil riadne zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19,00 hodín.
Zapísala: Iveta Makovinyiová

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

Overovatelia zápisnice: Š. Kováč, Mgr. R. Hrivňák

-
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Uznesenie č. 6/2019
z riadneho rokovania OZ Obce Holiša zo dňa 24.6.2019
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, Mgr. Csaba Nagy PaedDr.
Ing. P. Mrva, D. Selecká, Š. Kováč
proti :
0
zdržal sa: 0

V Holiši, dňa 2.7.2019

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

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

Uznesenie č. 7/2019
z riadneho rokovania OZ Obce Holiša zo dňa 24.6.2019 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
návrh na vypracovanie VZN na schválenie 2.finančného pásma na nákup potravín na
jedno jedlo v ŠJ pri MŠ v Holiši
Hlasovanie:

za: 5 Mgr. R. Hrivňák., , Mgr. Csaba Nagy PaedDr. ,
Ing. P. Mrva, D. Selecká, Š. Kováč
proti :
0
zdržal sa: 1 A. Zsélyi

V Holiši, dňa 2.7.2019

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

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

-
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Uznesenie č. 8/2019
z riadneho rokovania OZ Obce Holiša zo dňa 24.6.2019 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, berie na vedomie
stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2018
b, schvaľuje
záverečný účet obce Holiša za rok 2018 a celoročné hospodárenia s výhradami
1. Príjmy a výdavky na podnikateľskú činnosť sledovať na samostatnom
mimorozpočtovom účte a náklady na podnikateľskú činnosť kryť výnosmi z nej.
Termín : úloha trvalá
Zodp.: starosta, zamestnanci OcÚ
c, schvaľuje
prebytok rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 10.906.74
€ s použitím na stavebné práce na Rekonštrukciu a prístavbu požiarnej zbrojnice a na
ďalšie projekty spojené s rekonštrukciou požiarnej zbrojnice

Hlasovanie:

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

V Holiši, dňa 2.7.2019
......................................................
Karol Ferencz Bc., starosta obce

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

-
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Uznesenie č. 9/2019
z riadneho rokovania OZ Obce Holiša zo dňa 24.6.2019 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
úpravu rozpočtu vo výške .................€

Hlasovanie:

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

V Holiši, dňa 2.7.2019

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

....................................................................................
Uznesenie č. 10/2019
z riadneho rokovania OZ Obce Holiša zo dňa 24.6.2019 k bodu č.5
Obecné zastupiteľstvo v Holiši v súlade so zákonom č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení
v z.n.p.
a, schvaľuje
čerpania univerzálneho úveru vo výške 30.000,00 eur
Hlasovanie:

za: 6 Mgr. R. Hrivňák., , Mgr. Csaba Nagy PaedDr. ,
Ing. P. Mrva, D. Selecká, Š. Kováč

A. Zsélyi

proti :
0
zdržal sa: 0

V Holiši, dňa 2.7.2019

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

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

-
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Uznesenie č. 11/2019
z riadneho rokovania OZ Obce Holiša zo dňa 24.6.2019 k bodu č.6
Obecné zastupiteľstvo v Holiši v súlade so zákonom č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení
v z.n.p.
a, schvaľuje
podľa § 9 odst. 2 písm. a/ zákona č. 138/1991 Zb.z. o majetku obci v z.n.p. odkúpenie
nehnuteľnosti : pozemky a stavby rodinného domu nachádzajúce sa v kat. území
Holiša, zapísané na LV č. 376 ako :
Pozemky – parcely registra „ C „
parc. C-KN č.360 o výmere 562m2- zastavané plochy a nádvorie
parc. C-KN č. 361 o výmere 2525m2 – záhrada
Jedná sa o pozemku v zastavanom území obce.
Stavba – rodinný dom
parc. C- KN č. 360 – rodinný dom so súpisným číslom 158
od predávajúceho : Mgr. Peter Telek rod. Telek nar. 19.11.1953 RČ: 531119/335 bytom
Tulská 5308/57 , 974 04 banská Bystrica, občan SR,
do majetku obce vo verejnom záujme s tým, že odkupované nehnuteľnosti sú výhodnou
investíciou obce a budú slúžiť pre potreby obce Holiša a jej obyvateľov.
b, súhlasí
s kúpnou cenou za kupovanú nehnuteľnosť vo výške 10.000,00 eur
c, žiada, starostu obce
zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy v súlade s týmto uznesením a predložiť ju na
zápis vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.
Hlasovanie:

za: 5 A. Zsélyi, Mgr. Csaba Nagy PaedDr,
Ing. P. Mrva, Š. Kováč, Mgr. R. Hrivňák
proti :
0
zdržal sa: 1 D. Selecká

V Holiši, dňa 2.7.2019

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

......................................................
Karol Ferencz Bc., starosta obce
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Uznesenie č. 12/2019
z riadneho rokovania OZ Obce Holiša zo dňa 24.6.2019 k bodu č.7
Obecné zastupiteľstvo v Holiši v súlade so zákonom č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení
v z.n.p.
a, schvaľuje
zámer rekonštrukcie chodníkov, prístup pitnej vody pre MRK

Hlasovanie:

za: 6 Mgr. R. Hrivňák., , Mgr. Csaba Nagy PaedDr. ,
Ing. P. Mrva, D. Selecká, Š. Kováč

A. Zsélyi

proti :
0
zdržal sa: 0

V Holiši, dňa 2.7.2019

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

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

