Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Holiša,
konaného dňa 28.09.2020
___________________________________________________________________________

Prítomní:
Poslanci :
Neprítomní :
Ďalší prítomní:

Ing. Karol Ferencz, starosta obce
A. Zsélyi,
Ing. P. Mrva, Š. Kováč,
Mgr. Csaba Nagy PaedDr
R. Hrivňák Mgr.,

P. Selecký,

D. Selecká

Iveta Makovinyiová, zapisovateľka
Henrieta Babicová, ek. obce
Ing. Attila Fábián

Verejnosť :
PROGRAM
1.
2.
3.
4.

Privítanie
Úprava rozpočtu
Návrh na prijatie bezúročného úveru
Rôzne

Otvorenie zasadnutia
Rokovanie riadneho obecného zastupiteľstva otvoril Ing. Karol Ferencz, starosta obce,
a zaželal poslancom príjemné rokovanie.
Ospravedlnení:: R. Hrivňák Mgr.,
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 6 a OZ je uznášania schopné.
Návrhy poslancov:
Doplnenie programu
Obecné zastupiteľstvo Obce Holiša

Schvaľuje pôvodný program rokovania

Hlasovanie:
za: 6 Mgr. Nagy Csa PaedDr. A. Zsélyi, ,
Kováč, P. Selecký, D. Selecká
proti :
0
zdržal sa: 0

Ing. P. Mrva, Š.

-

2 -

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1.
2.
3.
4.

Privítanie
Úprava rozpočtu
Návrh na prijatie bezúročného úveru
Rôzne

Hlasovanie:
za: 6 Mgr. Nagy Csa PaedDr. A. Zsélyi, ,
Kováč, P. Selecký, D. Selecká

Ing. P. Mrva, Š.

proti :
0
zdržal sa: 0

K bodu č. 2 Úprava rozpočtu
Úpravu, zmenu rozpočtu predkladala ek. obce Henrieta Babicová. Úprava rozpočtu je
prílohou zápisnice.
Hlasovanie:
za: 5 Mgr. Nagy Csa PaedDr.,
Selecký, D. Selecká

Ing. P. Mrva, Š. Kováč,

P.

proti :
0
zdržal sa: 1 A. Zsélyi

K bodu č. 3 Návrh na prijatie bezúročného úveru
Výpomoc MF SR pre samosprávy obcí spočíva v tom, že si môžu vziať bezúročnú
pôžičku na pokrytie výpadku podielových daní, ktorý vznikol pre nový koronavírus COVID
– 19, predkladal starosta obce Ing. Karol Ferencz. Úvery treba minúť do konca tohto roka .
Pre našu obce predstavuje fin. výpomoc čiastku 12.585,00 eur
. Vrátenie fin. výpomoci je
určený podľa splátkového kalendára na roky 2024 – 2027.Hl. kontrolór obce Ing. Attila
Fábián odporučuje prijatie úveru. Stanovisko hl. kontrolóra je prílohou zápisnice.
OZ berie na vedomie stanovisko hl. kontr. obce pre prijatie návratnej fin. výpomoci MF SR.
Kto je za schválenie prijatia bezúročnej finančnej výpomoci , pýtal sa starosta obce Ing.
Karol Ferencz.

Hlasovanie:
za: 6 Mgr. Nagy Csa PaedDr. A. Zsélyi, ,
Kováč, P. Selecký, D. Selecká
proti :
0
zdržal sa: 0

Ing. P. Mrva, Š.

-
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K bodu č. 4 , Rôzne
Zmluvu od Enviromentálneho fondu na vodovod sme doposiaľ neobdržali, pokračuje
starosta obce Ing. Karol Ferencz. Prebieha audit projektov, výsledky ktorého by mali byť
známe do 15.12.2020. Zo strany obce to prináša spoluúčasť vo výške 33.00,00 eur.
Strecha na kultúrnom dome zateká, oboznámil poslancov so stavom starosta obce Ing. Karol
Ferencz. Oslovili sme p. Bednára, ktorý nám so svojou firmou staval PZ, s ich prácou sme
boli spokojní. Žiadali sme od neho cenovú ponuku na opravu strechy KD. Do najbližšieho
zasadnutia už bude cenová ponuka hotová. Kto z Vás vie o nejakej firme, kontaktujte ju na
vyhotovenie cenovej ponuky.
Zábradlie pri schodoch od Pošty, by bolo treba realizovať do konca roka, pokračoval starosta
obce. V zimnom období môže byť chodník zdrojom úrazov. Oslovil firmu o vypracovanie
cenovej ponuky s tým, že obec by si pripravila sama piliere, vykopali by sme jamy do ktorej
by sa zabetónovala rúra na ktorú sa umiestni a zazvára držadlo . Plánovali sme zábradlie
nasadiť formou brigády, ktoré je t.č. nemožné z dôvodu prijatých sprísnených bezpečnostných
opatrení pandémie koronavírusu. Takisto plán bol taký, že odvodnenie múrov hasičskej
zbrojnice uskutočníme formou brigády, je tiež nemožné týmto spôsobom realizovať. Navyše
viac ako ľudskú silu potrebujeme pri vykonaní prác mechanizáciu – báger, nákladné auto. Na
prenájom mechanizácie treba rokovať s firmou Agro-Ipeľ s.r.o.Holiša.
Na návrh poslanca Csabu Nagya PaedDr. treba riešiť rodinný dom pod súp. číslom 37. Zadná
stena domu sa zvalila. Rodinný dom je obývaný, je vo vlastníctve obce v podiele 2/3, čo
znamená, že sme povinný vykonať opatrenia na opravu budovy. V zadnej miestnosti býva p.
Belková, ktorá je bezdomovkyňa. Tú zadnú časť navrhujú poslanci zbúrať. Navrhujú
presťahovať p. Belkovú do zadných miestností do budovy č. 38, kde býva v podnájme p.
Lukáčová s vnukom a vnučkou, je to tiež budova vo vlastníctve obce. Tie miestnosti však
treba opraviť, obnáša to investície pre obec, treba tie miestnosti dať do stavu na bývanie.
Poslanci dali za úlohu starostovi vybaviť statika a dať vypracovať statistický posudok na
posúdenie havarijného stavu rodinného domu so súp. číslom 37.
Práce , ktoré plánujeme uskutočniť, pokračuje starosta obce Ing. Karol Ferencz:
- oprava kanálových výpustov
- prekrytie rigolu a vytvorenie parkoviska pred Poštou
- oprava povrchu chodníka na úseku od kancelárie Ago-Ipeľ s.r.o. po rodinu Báštiovú
- zaviesť prípojku zemného plynu do ŠJ, aby sa nemuseli kupovať plynové bomby na LPG
Poslanec Š. Kováč navrhol zabránenie prístupu občanov do cintorína vo večerných a nočných
hodinách, kvôli opakovaného poškodzovania majetku na cintoríne. Otváracie hodiny určiť na
vstup do cintorína a vyvesiť na bránu v cintoríne na dobre viditeľné miesto. Poveriť osobu ,
ktorá by zamkýnala bránu tak ako bolo pred niekoľkými rokmi zavedené. Bočný vstup na
cintorín vybaviť napr. nasadením brány alebo obnovením plotu uzavrieť tam prístup. Tieto
opatrenia navrhuje vykonať po sviatkoch Všech svätých.
Poslankyňa D. Selecká navrhla obnoviť obecné hliadky, tak ako to bolo v minulosti.

-
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Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil mimoriadne zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19:45 hodín.
Zapísala: Iveta Makovinyiová

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

Overovatelia zápisnice: D. Selecká, Š. Kováč

Uznesenie č. 17/2020
z riadneho rokovania OZ Obce Holiša zo dňa 28.09.2020
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 Mgr. Nagy Csa PaedDr. A. Zsélyi, ,
Kováč, P. Selecký, D. Selecká

Ing. P. Mrva, Š.

proti :
0
zdržal sa: 0

V Holiši, dňa 06.10.2020

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

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

-
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Uznesenie č. 18/2020
z riadneho rokovania OZ Obce Holiša zo dňa 28.09.2020 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
úpravu rozpočtu č.2/2020
Hlasovanie:
za: 5 Mgr. Nagy Csa PaedDr.,
Selecký, D. Selecká

Ing. P. Mrva, Š. Kováč,

P.

proti :
0
zdržal sa: 1 A. Zsélyi

V Holiši, dňa 06.10.2020

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

Uznesenie č. 19/2020
z riadneho rokovania OZ Obce Holiša zo dňa 28.09.2020 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 hl. kontrolóra Ing. Attilu Fábiána pre prijatie návratných zdrojov
financovania MF SR
b, schvaľuje
prijatie bezúročnej finančnej výpomoci z MF SR v sume 12.585,00 eur
Hlasovanie:
za: 6 Mgr. Nagy Csa PaedDr. A. Zsélyi, ,
Kováč, P. Selecký, D. Selecká

Ing. P. Mrva, Š.

proti :
0
zdržal sa: 0
V Holiši, dňa 06.10.2020
......................................................
Ing. Karol Ferencz ., starosta obce
.............................................................................

