Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Holiša,
konaného dňa 15.8.2019
___________________________________________________________________________

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

PROGRAM
1. Privítanie
2. Prijatie VZN č. 1/2019 o určení finančného pásma a výšky príspevku za
stravovanie v školskej jedálni MŠ a ZŠ
3. Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolórky na 2. polrok 2019
4. Deň obce
5. 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:

Obecné zastupiteľstvo Obce Holiša
Schvaľuje
program rokovania
Hlasovanie:

za: 7 R. Hrivňák Mgr., A. Zsélyi, , Mgr. Csaba Nagy PaedDr.
Ing. P. Mrva, D. Selecká, Š. Kováč, P. Selecký
proti :
0
zdržal sa: 0

-
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SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1. Privítanie
2. Prijatie VZN č. 1/2019 o určení finančného pásma a výšky príspevku za stravovanie
v školskej jedálni MŠ a ZŠ
3. Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolórky na 2. polrok 2019
4. Deň obce
5. Rôzne

K bodu č. 2 Prijatie VZN č. 1/2019 o určení finančného pásma a výšky príspevku za
stravovanie v školskej jedálni MŠ a ZŠ
VZN č. 1/2019 predkladal starosta obce Karol Ferencz, návrh VZN bolo vyvesené na
úradnej tabuli od 22.7.2019 do 6.8.2019, zverejnené na stránke obce bolo takisto. Kto je za
schválenie VZN č. 1/2019 o určení finančného pásma a výšky príspevku za stravovanie v ŠJ
MŠ a ZŠ, pýtal sa starosta obce poslancov.
Hlasovanie:

za: 7 R. Hrivňák Mgr., A. Zsélyi, , Mgr. Csaba Nagy PaedDr.
Ing. P. Mrva, D. Selecká, Š. Kováč, P. Selecký
proti :
0
zdržal sa: 0

K bodu č. 3 Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolórky na 2. polrok 2019

Plán kontrolnej činnosti za 2. polrok 2019 hlavnej kontrolórky predkladal starosta
obce Karol Ferencz. Plán je prílohou zápisnice. Kto je za schválenie plánu práce na 2. polrok
2019, pýtal sa starosta obce.

Hlasovanie:

za: 7 A. Zsélyi, D. Selecká , Mgr. Csaba Nagy PaedDr,
Ing. P. Mrva, Š. Kováč, Mgr. R. Hrivňák, P. Selecký
proti :
0
zdržal sa: 0

K bodu č. 4 Deň obce

Deň obce sa koná dňa 7.9.2019 so zahájením od 15.00 hod., oznámil poslancom
starosta obce Karol Ferencz. Žiada poslancov o pomoc pri organizovaní akcie. Občerstvenie
zabezpečia pohostinstvá Desperado a B-pub
Poslanec Mgr. R. Hrivňák navrhol stretnúť sa ešte pred akciou, aby si vedeli rozdeliť úlohy,
kto za čo bude zodpovedný.

-
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K bodu č. 5 Rôzne
Mali sme kontrolu na chodníky z PPA pracovisko Zvolen, pokračoval starosta obce
Karol Ferencz. Zamestnankyne PPA skôr kontrolovali dokumentáciu, faktúry, platby potom
išli pomerať chodníky. Namerali menej m2 ako bolo v rozpočte, tým pádom nám vyčíslili
neoprávnený výdavok vo výške cca 5.000,00 eur. Odvolali sme sa proti rozhodnutiu, KOLEK
spol. s.r.o., ktorá vypracovala rozpočet trvá na uvedení m2 v rozpočte, ešte raz to idú
premerať, teraz čakáme či PPA uzná naše odôvodnenie.
Za rodinný dom v Holiši č. 158 sme už zaplatili 10.000,00 eur, už máme prepísané aj
na katastri, vlastníkom je Obec Holiša, oznámil poslancom starosta obce Karol Ferencz.
Prima banka nám oznámila, že platnosť úveru nám končí 31.8.2019, pokračoval
starosta obce Karol Ferencz. Treba robiť kroky na predĺženie platnosti úveru. Univerzálny
úver máme do roku 2022 zabezpečený, máme ho vždy poruke. Navrhol zvážiť zvýšenie úveru
na 60.000,00 eur. Výzva na multifunkčné ihrisko vyjde čoskoro, spoluúčasť bude treba platiť.
Máme objednaný prevádzkový poriadok na Vodovod. Montáž vodomeru už bola vykonaná.
Keď bude časť stavby skolaudovaná, vodojem sa dá do nájmu VEOLII. Vodárenská
spoločnosť bude zodpovedná za prevádzku.
Súčasne máme viac rozbehnutých projektov, jednou z nich je žiadosť o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku s názvom projektu „ Rekonštrukcia kúrenie obecného
úradu a materskej školy v obci Holiša s využitím obnoviteľných zdrojov energie „ pričom
spolufinancovanie realizovaného projektu predstavuje 5 % vo výške max. 6.850,22 eur
z celkových oprávnených výdavkov projektu. Kto je za schválenie spolufinancovania
v uvedenej výške, pýtal sa starosta obce.
Hlasovanie : za 7 Š. Kováč, D. Selecká, R. Hrivňák Mgr., A. Zsélyi, P. Selecký, Mgr. Cs.
Nagy PaedDr., Ing. P. Mrva
proti :
0
zdržal sa : 0

Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil riadne zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19,15 hodín.
Zapísala: Iveta Makovinyiová

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

Overovatelia zápisnice: A. Zsélyi, D. Selecká

-
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Uznesenie č. 13/2019
z riadneho rokovania OZ Obce Holiša zo dňa 15.8.2019
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: 7 R. Hrivňák Mgr., A. Zsélyi, Mgr. Csaba Nagy PaedDr.
Ing. P. Mrva, D. Selecká, Š. Kováč, P. Selecký
proti :
0
zdržal sa: 0

V Holiši, dňa 27.8..2019

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

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

Uznesenie č. 14/2019
z riadneho rokovania OZ Obce Holiša zo dňa 15.8.2019 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. 1/2019 o určení finančného pásma.a výšky príspevku za stravovanie v ŠJ MŠ
a ZŠ Holiša
Hlasovanie:

za: 7 R. Hrivňák Mgr., A. Zsélyi, Mgr. Csaba Nagy PaedDr.
Ing. P. Mrva, D. Selecká, Š. Kováč, P. Selecký
proti :
0
zdržal sa: 0

V Holiši, dňa 27.8.2019

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

....................................................................................
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Uznesenie č. 15/2019
z riadneho rokovania OZ Obce Holiša zo dňa 15.8.2019 k bodu č.3
Obecné zastupiteľstvo v Holiši v súlade § 18d a 18f zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
a, schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Holiša na 2. polrok 2019
Hlasovanie:

za: 7 R. Hrivňák Mgr., A. Zsélyi, Mgr. Csaba Nagy PaedDr.
Ing. P. Mrva, D. Selecká, Š. Kováč, P. Selecký
proti :
0
zdržal sa: 0

V Holiši, dňa 27.8.2019
......................................................
Karol Ferencz Bc., starosta obce

....................................................................................
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Uznesenie č. 16/2019
Z riadneho rokovania OZ Obce Holiša zo dňa 15.8.2019 k bodu č. 5

Obecné zastupiteľstvo v obci Holiša v súlade so zákonom č. 369/1990 Z.z. o obecnom
zriadení v z.n.p.

schvaľuje:
• predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „ Rekonštrukcia kúrenia obecného
úradu a materskej školy v obci Holiša s využitím obnoviteľných zdrojov energie“
v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku s kódom: OPKZP-PO4-SC411-2018-41, pričom ciele projektu sú v súlade
s platným programom rozvoja obce;
• zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške maximálne 6.850,22 eur, čo predstavuje 5 % z celkových oprávnených
výdavkov projektu;
• zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
• zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.

Hlasovanie : za 7 Š. Kováč, D. Selecká, R. Hrivňák Mgr., A. Zsélyi, P. Selecký, Mgr. Cs.
Nagy PaedDr., Ing. P. Mrva
proti :
0
zdržal sa : 0

V Holiši , 27.8.2019

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

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

