Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Holiša,
konaného dňa 30.08.2021
___________________________________________________________________________

Prítomní:
Poslanci :
Neprítomný :

Ing. Karol Ferencz, starosta obce
A. Zsélyi,
Ing. P. Mrva, Š. Kováč,
P. Selecký,
Mgr. Csaba Nagy PaedDr ., R. Hrivňák Mgr.,
Ing. Attila Fábián, hl. kontrolór

Ďalší prítomní:

D. Selecká

Henrieta Babicová, ekonómka obce
Iveta Makovinyiová, zapisovateľka

Verejnosť :
PROGRAM
1. Privítanie
2. VZN č. 1/2021 o určení finančného pásma a výšky príspevku za stravovanie
3. Rôzne
Otvorenie zasadnutia
Rokovanie riadneho obecného zastupiteľstva otvoril Ing. Karol Ferencz, starosta obce,
a zaželal poslancom príjemné rokovanie.
Ospravedlnený: Ing. Attila Fábián, hl. kontrolór
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 7 a OZ je uznášania schopné.
Návrhy poslancov:
Doplnenie programu

Obecné zastupiteľstvo Obce Holiša schvaľuje program rokovania:
Hlasovanie:
za: 7 Mgr. Csaba Nagy PaedDr. A. Zsélyi, ,
P. Selecký, D. Selecká, Mgr. R. Hrivňák, Š. Kováč
proti :
0
zdržal sa: 0

Ing. P. Mrva,

-

2 -

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1. Privítanie
2. VZN č. 1/2021 o určení finančného pásma a výšky príspevku za stravovanie
3. Rôzne

K bodu č. 2 VZN č. 1/2021 o určení finančného pásma a výšky príspevku za stravovanie
V školskej jedálni varíme aj pre cudzích stravníkov , ktorých počet je do 20
osôb denne, oznámil poslancom starosta obce Ing. Karol Ferencz. Európsky parlament
schválil v roku 2019 smernicu o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné
prostredie. V roku 2020 sme už balili obedy do jednorázových gastro obalov, čím sa zvýšili
náklady v ŠJ. Rozhodli sme sa na základe uvedených zvýšiť stravné pre cudzích stravníkov
z 2,00 eur na 2,90 eur. Kto je za zvýšenie stravného pre cudzích stravníkov na sumu 2,90 eur
za jedno odobraté jedlo, pýtal sa starosta obce.
Hlasovanie:
za: 7 Mgr. Csaba Nagy PaedDr. A. Zsélyi, ,
P. Selecký, D. Selecká, Mgr. R. Hrivňák, Š. Kováč

Ing. P. Mrva,

proti :
0
zdržal sa: 0

K bodu č. 3 Rôzne
Finančný príspevok na zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby dostala obec vo
výške 4.900,00 eur. V projekte je presne definované na čo sa môže minúť dotácia. Finančné
prostriedky už boli zaslané na účet obce, ktoré treba minúť do konca roka 2021 na opravu
pomníka padlých hrdinov.
V projekte „ Rekonštrukcia kúrenia ... „ - tepelné čerpadlo bol posunutý termín
dokončenia stavby, pokračoval starosta obce .
Projekt Vodovod – fa je v štádiu schválenia platby, dožadovali z Enviromentálneho
fondu zaslať ešte dokumenty, oznámil starosta obce. Stredoslovenská vodárenská
prevádzková spol. príde vykonať audit.
Prevádzkový domček je bez elektriny, treba vykonať nápravu, dať zapojiť elektriku, dodal
starosta obce.

-

3 -

Poslanci konštatovali, že v obci je znova nahromadený odpad pri rodinných domoch č.
59, 97, 135,136 a 151. Poslanci OZ súhlasne vyhlásili, že treba vyzvať majiteľov rodinných
domov na odstránenie nahromadeného odpadu.
Poslanec Mgr. Hrivňák požiadal starostu obce o realizáciu deratizácie v obci , nakoľko
sú veľmi premnožené hlodavce.

Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 18,45 hodín.
Ing. Karol Ferencz ., starosta obce

Overovatelia zápisnice: Ing. Mrva Pavol, Zsélyi Adrián

Uznesenie č. 8/2021
z riadneho rokovania OZ Obce Holiša zo dňa 30.08.2021
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: 7 Mgr. Csaba Nagy PaedDr.,
Selecká, A. Zsélyi, Mgr. R. Hrivňák, Š. Kováč

Ing. P. Mrva,

P. Selecký, D.

proti :
0
zdržal sa: 0
V Holiši, dňa 7.9.2021

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

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

-

4 -

Uznesenie č. 9/2021
z riadneho rokovania OZ Obce Holiša zo dňa 30.08.2021 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. 1/2021 o určení finančného pásma a výšky príspevku za stravovanie pre
cudzích stravníkov 2,90 € za jedno odobraté jedlo

Hlasovanie:
za: 7 Mgr. Csaba Nagy PaedDr. A. Zsélyi, ,
P. Selecký, D. Selecká, Mgr. R. Hrivňák, Š. Kováč

Ing. P. Mrva,

proti :
0
zdržal sa: 0
V Holiši, dňa 7.9.2021

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

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

