Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Holiša,
konaného dňa 7.4.2020
___________________________________________________________________________

Prítomní:
Poslanci :
Neprítomní :

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

Ďalší prítomní:

Iveta Makovinyiová, zam. obce

Verejnosť :
PROGRAM
1. Privítanie
2. Zmena platu starostu
3. Zásady odmeňovania obecného zastupiteľstva

Otvorenie zasadnutia
Rokovanie riadneho obecného zastupiteľstva otvoril Karol Ferencz, starosta obce, a zaželal
poslancom príjemné rokovanie.
Ospravedlnená: Ing. Gabriela Fábiánová, hl. kontr.obce
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 7 a OZ je uznášania schopné.
Návrhy poslancov:
Doplnenie programu
4, Rôzne
Obecné zastupiteľstvo Obce Holiša
Schvaľuje
program rokovania
Hlasovanie:
za: 7 R. Hrivňák Mgr., A. Zsélyi, ,
Kováč, P. Selecký, PaedDr. Csaba Nagy Mgr.

proti :
0
zdržal sa: 0

Ing. P. Mrva, D. Selecká, Š.
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SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1.
2.
3.
4.

Privítanie
Zmena platu starostu
Zásady odmeňovania obecného zastupiteľstva
Rôzne

K bodu č. 2 Zmena platu starostu
Z dôvodu nečakanej situácie koronavírusu, ktorý spôsobí negatívny dopad na
podielové dane som sa rozhodol zrieknuť odmeny vo výške 20 % zo svojho platu, začal
starosta Karol Ferencz Bc. príhovor. Od apríla do skončenia mimoriadnej situácie budem
poberať len zákonom určený základný plat starostu bez navýšenia. Kto je za zmenu platu
starostu na obdobie mimoriadnej situácie, pýtal sa starosta Karol Ferencz Bc.
Hlasovanie:
za: 7 R. Hrivňák Mgr., A. Zsélyi, ,
P. Selecký, PaedDr. Csaba Nagy Mgr.

Ing. P. Mrva, D. Selecká, Š. Kováč,

proti :
0
zdržal sa: 0
K bodu č. 3 Zásady odmeňovania obecného zastupiteľstva
Niekoľko poslancov OZ avizovalo , že by učinili zrieknutie sa svojich
poslaneckých odmien, pokračoval starosta Karol Ferencz Bc. Zásady odmeňovania obecného
zastupiteľstva novo vypracované Vám boli doručené na preštudovanie, ktoré umožňuje
zrieknutie sa odmien. Kto je za prijatie Zásady odmeňovania OZ, pýtal sa starosta Karol
Ferencz Bc.
Hlasovanie:
za: 7 R. Hrivňák Mgr., A. Zsélyi, ,
P. Selecký, PaedDr. Csaba Nagy Mgr.

Ing. P. Mrva, D. Selecká, Š. Kováč,

proti :
0
zdržal sa: 0

K bodu č. 4. Rôzne
K 31.3.2020 sme vzájomnou dohodou prepustili kuchárku so ŠJ, ktorá mala pracovať
do skončenia školského roka 2019/2020, pokračoval starosta obce Karol Ferencz Bc.
Nakoľko nastala táto situácia, že školstvo a s tým spojená školská jedáleň je zatvorená a do
konca školského roka obnovená prevádzka nebude, pristúpili sme k tomuto riešeniu. Hlavná
kuchárka pracovala ako dôchodkyňa na ŠJ.
Čo sa týka dotácie na vodovod z envir. fondu naďalej platí. Pán Janec, ktorý je
zodpovedný za projekt prípojok, je t.č. chorý, dotiahneme to až po odvolaní mimoriadnej
situácie vyhlásené z dôvodu koronavírusu. Na dokončenie stavby vodovodu by bolo najlepšie
vybrať stavebného dozorcu, osobu na to spôsobilú z blízkeho okolia, ktorá vykoná kontrolu
stavby podľa projektu.
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Aktivačná činnosť je z dôvodu koronavírusu pozastavená do odvolania, čo spôsobuje
navýšenie práce pre našich zamestnancov, ktorí teraz vykonávajú aj práce aktivačných
pracovníkov, pokračoval starosta obce Karol Ferencz Bc. Kosenie v letnom období v obci na
verejných priestranstvách pravdepodobne dvaja nezvládnu. Riešením by bola kúpa
malotraktora na kosenie väčších plôch. Možné je aj prenajať traktor na kosenie, to musíme
zvážiť či sa to oplatí. Do starého malotraktora treba kúpiť nový motor, nie je však záruka, že
bude aj funkčný.
Poslanec A. Zsélyi poznamenal, že ak sa kúpi malotraktor, treba dať jazdiť jednému
pracovníkovi, ktorý bude zaň zodpovedný a nie že každý deň bude kosiť niekto iný.
Zmluvu o dielo na multifunkčné ihrisko sme obdržali dnes, zmena na požiadavku dodávateľa
je termín vyčerpania dotácie do konca kalendárneho roka, dodal starosta obce Karol Ferencz
Bc. Rieši sa situácia felvég ,rigoly je treba pretlačiť vysokotlakovým čističom, pokračoval
starosta obec Karol Ferencz Bc. Objednať cez firmu budeme vedieť až po skončení
mimoriadnej situácie.
Poslanec Mgr. Hrivňák informoval OZ ako postupuje monitoring v obci ohľadne dodržiavania
príkazov proti šíreniu koronavírusu. Je spokojný s prístupom obyvateľstva čo sa týka nosenia
rúšok, dodržiavania domácej karantény. Distribúcia rúšok bola vykonaná, terénne
pracovníčky naďalej šijú rúška, obyvatelia chodia priebežne, vybavujú ich priebežne.
Pokračujeme s monitoringom naďalej.
Poslanec A. Zsélyi poukázal na množstvo smetí vo felvégu, v malej uličke aj v strede
dediny, majiteľom nehnuteľností, kde je nahromadený bordel je Ondrej Pilar. Treba ho
vyzvať na odpratanie bordelu, nerobí dobrý dojem ten naprataný dvor a nie je v súlade
s ochranou životného prostredia.
Poslanec P. Selecký navrhol predvolať na najbližšiu schôdzu všetky osoby, ktoré
zhromažďujú odpady na svojich pozemkoch, okrem Ondreja Pilara aj Jozefa Bozóa
a Miroslava Farkaša.
Myslím si, že keď v tomto roku nebudú sadené kvety do črepníkov na stĺpoch nič sa nestane,
nemáme techniku na polievanie, ani ľudí, dodal P. Selecký. Ukáže to pekne, ale keď nemáme
na to prostriedky, nemusí to byť silou mocou.

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

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

Overovatelia zápisnice: A. Zsélyi, P. Selecký
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Uznesenie č. 5/2020
z riadneho rokovania OZ Obce Holiša zo dňa 7.4.2020
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: 7 R. Hrivňák Mgr., A. Zsélyi, P. Selecký , PaedDr. Csaba Nagy Mgr.
Ing. P. Mrva, D. Selecká, Š. Kováč,
proti :
0
zdržal sa: 0

V Holiši, dňa 16.4.2020

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

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

Uznesenie č. 6/2020
z riadneho rokovania OZ Obce Holiša zo dňa 7.4.2020 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
zmenu platu starostu od apríla do skončenia mimoriadnej situácie bude poberať len
zákonom určený základný plat starostu bez navýšenia.

Hlasovanie:

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

V Holiši, dňa 16.4.2020

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

....................................................................................
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Uznesenie č. 7/2020
z riadneho rokovania OZ Obce Holiša zo dňa 7.4.2020 k bodu č.3
Obecné zastupiteľstvo v Holiši v súlade s § 18f zák. č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov
a, schvaľuje
prijatie Zásady odmeňovania obecného zastupiteľstva

Hlasovanie:

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

V Holiši, dňa 16.4.2020

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

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

