Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Holiša,
konaného dňa 29.06.2020
___________________________________________________________________________

Prítomní:
Poslanci :
Neprítomní :
Ďalší prítomní:

Karol Ferencz, starosta obce
R. Hrivňák Mgr., A. Zsélyi,
P. Selecký,
Mgr. Csaba Nagy PaedDr.

Ing. P. Mrva, D. Selecká, Š. Kováč,

Henrieta Babicová, ekonómka obce
Iveta Makovinyiová, zam. obce
Ing. Gabriela Fábiánová - hl. kontr.

Verejnosť :
PROGRAM
1.
2.
3.
4.

Privítanie
Návrh – schválenie záverečného účtu za rok 2019
Vyhlásenie voľby na funkciu hl. kontrolóra obce
Rôzne

Otvorenie zasadnutia
Rokovanie riadneho obecného zastupiteľstva otvoril Karol Ferencz, starosta obce, a zaželal
poslancom príjemné rokovanie.
Ospravedlnení:: PaedDr. Csaba Nagy Mgr.
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 6 a OZ je uznášania schopné.
Návrhy poslancov:
Doplnenie programu
5, Prejednanie zhromažďovania odpadu na vlastnom pozemku
6, Žiadosť o odkúpenie RD č. 37
7, Úprava rozpočtu

Obecné zastupiteľstvo Obce Holiša
Schvaľuje pôvodný program rokovania
Hlasovanie:
za: 6 R. Hrivňák Mgr., A. Zsélyi, ,
Kováč, P. Selecký,

Ing. P. Mrva, D. Selecká, Š.

-
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proti :
0
zdržal sa: 0

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

Privítanie
Návrh – schválenie záverečného účtu za rok 2019
Vyhlásenie voľby na funkciu hl. kontrolóra obce
Rôzne

Obecné zastupiteľstvo Obce Holiša
Schvaľuje doplnenie programu
5, Prejednanie zhromažďovania odpadu na vlastnom pozemku
6, Žiadosť o odkúpenie RD č. 37
7, Úprava rozpočtu
Hlasovanie:
za: 6 R. Hrivňák Mgr., A. Zsélyi, ,
Kováč, P. Selecký,

proti :
zdržal sa:

Ing. P. Mrva, D. Selecká, Š.

0
0

K bodu č. 2 Návrh - schválenie záverečného účtu za rok 2019
Návrh záverečného účtu za rok 2019 bol zaslaný každému poslancovi na
preštudovanie v dostatočnom predstihu, začal starosta obce Karol Ferencz Bc. Pripomienku
nemal nikto. Záverečný účet Obce Holiša za rok 2019 bol spracovaný v súlade ustanoveniami
zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zákona č. 583/2004 Zz.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a ostatných súvisiacich právnych noriem,
prebrala slovo Ing. Fábiánová. Stanovisko hl. kontr. je prílohou zápisnice. Hl. kontr. odporúča
obecnému zastupiteľstvu schváliť záverečný účet za rok 2019 s výhradami a doporučuje
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
2, Pravidelne hodnotiť výsledok hospodárenia podnikateľskej činnosti a prijať potrebné
opatrenia.
Termín : úloha trvalá
Zodp. : starosta

-
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Ďalej doporučuje schváliť prebytok rozpočtového hospodárenia vo výške 981,88 € na tvorbu
rezervného fondu za rok 2019. RF sa môže použiť podľa skutočnej potreby vzniknutej
v rámci mimoriadnej situácii COVID 19 na ochranné pomôcky, dezinfekčné materiály atď.
Prehľad tvorby a čerpania RF od 2015 do 2020 vyzerá takto, predkladala poslancom ek. obce
H. Babicová.
Tvorba za roky 2015 – 2019 je vo výške
24.659,92 €
Čerpanie za roky 2016 – 2020 ku dňu 31.3.2020 je vo výške
22.510,28 €
Zostatok ku dňu 31.3.2020 je vo výške
1.167,76 €
Tvorba za rok 2019 je vo výške
981,88 €
Kto je za schválenie záverečného účtu s výhradami za rok 2019 a za použitie RF na ochranné
pomôcky , dezinfekčný materiál z dôvodu koronovírusu, pýtal sa starosta obce Karol Ferencz
Bc.
Hlasovanie:
P. Selecký

za: 6 R. Hrivňák Mgr., A. Zsélyi, ,

Ing. P. Mrva, D. Selecká, Š. Kováč,

proti :
0
zdržal sa: 0
K bodu č. 3 Vyhlásenie voľby na funkciu hl. kontrolóra obce.
Ing. Gabriele Fábiánovej končí 31.8.2020 obdobie funkcie hl. kontrolóra,
ďakujeme jej za spoluprácu, pokračoval starosta obce Karol Ferencz Bc. Voľbu hl. kontrolóra
vyhlásilo OZ na deň 13.8.2020 o 18,00 hod. Podmienkou na funkciu hl. kontr. je úplné
stredné vzdelanie, je to poradný orgán pre poslancov. Termín na podanie žiadosti je stanovený
do 31.7.2020 do 15,00 hod. Vyhlásenie bude vyložené na ÚT obce a web stránky obce.
Kto je za schválenie vyhlásenia voľby hl. kontr., pýtal sa starosta obce Karol Ferencz Bc.
Hlasovanie:
P. Selecký

za: 6 R. Hrivňák Mgr., A. Zsélyi, ,

Ing. P. Mrva, D. Selecká, Š. Kováč,

proti :
0
zdržal sa: 0
K bodu č. 4 Rôzne
Na rodinný dom v Holiši so súp. číslom 91 vydal stavebný úrad vo Fiľakove
rozhodnutie na odstránenie stavby, pokračoval starosta Karol Ferencz. Na rodinnom dome sa
zrútila strecha. Majiteľka požiadala členov DHZ, aby odstránili poškodenú strechu. Termín na
odstránenie je stanovený do 31.7.2020.
Poslanec P. Selecký navrhol zrušiť VOK, priložiť iba na jar a jeseň, na veľké upratovanie, aby
sa obyvatelia naučili svoj odpad dávať do kuka nádob, a triediť odpady.
Na dotaz poslanca A. Zsélyiho prečo je MŠ zatvorená aj po 22.6.2020, odpovedal starosta
obce, že nebol záujem zo strany rodičov, ale aj z hľadiska ekonomiky by bolo stratové otvoriť
školskú jedáleň pre žiakov MŠ bez prevádzkovania ZŠ.

-
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K bodu č. 5 Prejednanie zhromažďovania odpadu na vlastnom pozemku
Na dnešné zasadnutie sme si predvolali občanov, ktorí zhromažďujú odpady na vlastnom
dvore, na základe podnetu zastupiteľstva, pokračoval starosta Karol Ferencz. Menovaní sa
nedostavili na zasadnutie OZ. Zastupiteľstvo sa rozhodlo poslať im výzvu na zjednanie
nápravy t.j. na ukončenie činnosti nelegálneho zhromažďovania odpadu do konca
kalendárneho roka. V prípade nerešpektovania výzvy môže Obec menovaným uložiť pokutu
v zmysle Zákona o odpadoch § 115 ods.2. písm.a.
K bodu č. 6 Žiadosť o odkúpenie RD č. 37 – podiel Obce
Obyvateľka obce Nadežda Grundzová trvale bytom Holiša č. 37 podala žiadosť
o odkúpenie podielu obce 2/3 z rodinného domu č. 37, predložil poslancom žiadosť starosta
obce Karol Ferencz. Nehnuteľnosť pripadla obci po poruč. Dezider Botoš zomrelý 22.12.2013
a po poruč. Dezider Botoš zomrelý 10.03.2018, obaja zomreli bez zanechania závetu, náklady
pohrebu znášala obec. Nadežda Grundzová býva v RD č. 37, ale nie je vlastníkom
nehnuteľnosti. Predkupné právo však ako vlastník nehnuteľnosti má Vojtech Botoš, ktorý je
vlastníkom v podiele ¼. OZ nesúhlasí s predajom nehnuteľnosti.

K bodu č. 7 Úprava rozpočtu
Úpravu rozpočtu č. 2/2020 predkladala ek. obce Henrieta Babicová, je prílohou
zápisnice. Kto je za schválenie úpravy rozpočtu č. 2/2020, pýtal sa starosta obce Karol
Ferencz.
Hlasovanie:
P. Selecký

za: 6 R. Hrivňák Mgr., A. Zsélyi, ,

Ing. P. Mrva, D. Selecká, Š. Kováč,

proti :
0
zdržal sa: 0

Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil mimoriadne zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20,45 hodín.
Zapísala: Iveta Makovinyiová

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

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

-
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Uznesenie č. 8/2020
z riadneho rokovania OZ Obce Holiša zo dňa 29.06.2020
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 R. Hrivňák Mgr., A. Zsélyi, P. Selecký ,
Ing. P. Mrva, D. Selecká, Š. Kováč,
proti :
0
zdržal sa: 0

V Holiši, dňa 08.07.2020

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

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

Uznesenie č. 9/2020
z riadneho rokovania OZ Obce Holiša zo dňa 29.06.2020
Obecné zastupiteľstvo v Holiši v súlade so zákonom č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení
v z.n.p.
a, schvaľuje
doplnenie programu

Hlasovanie:

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

V Holiši, dňa 08.07.2020

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

....................................................................................
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Uznesenie č. 10/2020
z riadneho rokovania OZ Obce Holiša zo dňa 29.06.2020 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, berie na vedomie
stanovisko hl. kontr. k záverečnému účtu za rok 2019
b, schvaľuje
záverečný účet Obce Holiša a celoročné hospodárenie za rok 2019 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
2, Pravidelne hodnotiť výsledok hospodárenia podnikateľskej činnosti a prijať potrebné
opatrenia.
Termín : úloha trvalá
Zodp. : starosta
c, schvaľuje
tvorbu rezervného fondu v sume 981,88 €

Hlasovanie:

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

V Holiši, dňa 08.07.2020
......................................................
Karol Ferencz Bc., starosta obce

-
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Uznesenie č. 11/2020
z riadneho rokovania OZ Obce Holiša zo dňa 29.06.2020 k bodu č.3
Obecné zastupiteľstvo v Holiši v súlade so zákonom č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov
a, schvaľuje
vyhlásenie voľby na funkciu hl. kontrolóra obce

Hlasovanie:

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

V Holiši, dňa 08.07.2020

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

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

Uznesenie č. 12/2020
z riadneho rokovania OZ Obce Holiša zo dňa 29.06.2020 k bodu č.7
Obecné zastupiteľstvo v Holiši v súlade so zákonom č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov
a, schvaľuje
úpravu rozpočtu č. 2/2020

Hlasovanie:

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

V Holiši, dňa 08.07.2020

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

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

