Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Holiša,
konaného dňa 15.03.2021
___________________________________________________________________________

Prítomní:
Poslanci :
Neprítomní :

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

Ďalší prítomní:

Henrieta Babicová, ekonómka obce

Verejnosť :

Slávka Kubošeková, Štefan Kubošek

D. Selecká

PROGRAM
1. Privítanie
2. Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na 2021
Správa o kontrolnej činnosti hl. kontrolóra za rok 2020
3. Súhrnná správa o hospodárení v r. 2020
4. Zvýšenie protipovodňovej bezpečnosti
5. Rôzne
Otvorenie zasadnutia
Rokovanie riadneho obecného zastupiteľstva otvoril Ing. Karol Ferencz, starosta obce,
a zaželal poslancom príjemné rokovanie.
Ospravedlnený: Ing. Attila Fábián , Š. Kováč
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 6 a OZ je uznášania schopné.
Návrhy poslancov:
Doplnenie programu
Obecné zastupiteľstvo Obce Holiša schvaľuje program rokovania:

Hlasovanie:
za: 6 Mgr. Csaba Nagy PaedDr. A. Zsélyi, ,
P. Selecký, D. Selecká, Mgr. R. Hrivňák
proti :
0
zdržal sa: 0

Ing. P. Mrva,

-
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SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1. Privítanie
2. Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na 2021
Správa o kontrolnej činnosti hl. kontrolóra za rok 2020
3. Súhrnná správa o hospodárení v r. 2020
4. Zvýšenie protipovodňovej bezpečnosti
5. Rôzne
K bodu č. 2 Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na 2021
Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na 1. polrok 2021 predkladal starosta obce Ing.
K. Ferencz. Je prílohou zápisnice. OZ berie na vedomie Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra
na 1 polrok 2021.
Hlasovanie:
za: 6 Mgr. Csaba Nagy PaedDr. A. Zsélyi, ,
P. Selecký, D. Selecká, Mgr. R. Hrivňák

Ing. P. Mrva,

proti :
0
zdržal sa: 0
Správu o kontrolnej činnosti hl. kontrolóra za rok 2020 predkladal starosta obce, je
prílohou zápisnice. OZ berie na vedomie správu o kontr. činnosti hl. kontr. za rok 2020.
Hlasovanie:
za: 6 Mgr. Csaba Nagy PaedDr. A. Zsélyi, ,
P. Selecký, D. Selecká, Mgr. R. Hrivňák

Ing. P. Mrva,

proti :
0
zdržal sa: 0
K bodu č. 3 Súhrnná správa o hospodárení v r. 2020
Súhrnnú správu o hospodárení v roku 2020 predkladala Henrieta Babicová ek. obce.,
je prílohou zápisnice.
K bodu č. 4 , Zvýšenie protipovodňovej bezpečnosti
Na dolnom konci dediny zateká spodná voda do záhrad. Je to dlhoročný problém
obyvateľov, ktorý bol už viackrát predložený OZ ako podnet obyvateľov obce , informoval
OZ p. Štefan Kubošek. Treba s tým niečo robiť.
Starosta obce p. Ing. K. Ferencz navrhol ako možné východisko uložiť odvodňovaciu
rúru od rod. domu Takáča Zoltána do Lipovského potoka, vykopať rigol pod záhradami, aby
sa voda dostala do rúry. Rigol by bolo potrebné vykopať až pod záhrady Bozóovcov.
Tým by sa vyriešil problém k spokojnosti všetkých tých, ktorým doteraz zaplavuje
voda záhrady, dodal p. Štefan Kubošek.

-
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Kto je za zvýšenie protipovodňovej bezpečnosti vykopaním rigolu pod záhradami dolnej
konci dediny, pýtal sa starosta obce Ing. K. Ferencz.
Hlasovanie:
za: 6 Mgr. Csaba Nagy PaedDr. A. Zsélyi, ,
P. Selecký, D. Selecká, Mgr. R. Hrivňák

Ing. P. Mrva,

proti :
0
zdržal sa: 0
K bodu č. 5 , Rôzne
Koncom marca sa začnú práce na líniovej stavby VODOVODU, je to posledná etapa,
pokračoval starosta obce p. Ing. K. Ferencz. Takisto sa začnú práce na projekte „
Rekonštrukcia kúrenia obecného úradu, MŠ... „ teda tepelné čerpadlo. Na predchádzajúcich
schôdzach sme rozhodli, že stavebný dozor na stavbe VODOVOD bude vykonávať starosta
obce, je to ešte aktuálne, pýtal sa starosta obce poslancov. Poslanci potvrdili svoje predošlé
rozhodnutie.
Plánujeme ďalej realizovať rekonštrukciu chodníkov od rod. domu Báštiovcov po
družstvo. Chodníky sú v zlom stave, dodal starosta obce Ing. K. Ferencz.
Robil sa prieskum medzi obyvateľmi obce na odber obedov zo ŠJ, informoval
poslancov starosta obce Ing. K. Ferencz. Prihlásil sa dostatočný počet stravníkov, preto sa
začala prevádzka dnešným dňom v ŠJ. Jeden obed pre jedného stravníka je vo výške 2,00
eur.
10.03.2021 sa zamestnanci obecného úradu vrátili z karantény, nakoľko jedna naša
zamestnankyňa mala pozitívny test na ochorenie COVID-19, pokračoval starosta obce Ing.
Karol Ferencz. Budeme pokračovať v testovaní obyvateľstva, každý obyvateľ, ktorý sa
zúčastní odberu antigénového testu dostane respirátor.
Gabriel Tóth navrhol usporiadať brigádu na čistenie Ipľa, ktorú však nie je možné realizovať
t.č. kvôli koronavírusu, dodal starosta obce Ing. Karol Ferencz.
Služobné auto BMW je v oprave, preto používam svoje vlastné osobné auto, počas doby
opravy, dodal starosta obce.
Projekty na vodovodnú prípojku už máme vypracovanú za obecný úrad, ZŠ, oznámil
poslancom starosta obce Ing. Karol Ferencz.
V Novohradských novinách MY sú zverejnené články o našej obci , oznámil poslanec Mgr.
Radomír Hrivňák. Zabezpečil 100 ks pre obyvateľov obce zdarma.
Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil mimoriadne zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19:25 hodín.
Ing. Karol Ferencz ., starosta obce

Overovatelia zápisnice: Mgr. R. Hrivňák, P. Selecký

-
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Uznesenie č. 1/2021
z riadneho rokovania OZ Obce Holiša zo dňa 15.03.2021
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: 6 Mgr. Csaba Nagy PaedDr.,
Selecká, A. Zsélyi, Mgr. R. Hrivňák

Ing. P. Mrva,

P. Selecký, D.

proti :
0
zdržal sa: 0
V Holiši, dňa 23.03.2021

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

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

Uznesenie č. 2/2021
z riadneho rokovania OZ Obce Holiša zo dňa 15.03.2021 k bodu č. 2
Obecné zastupiteľstvo v Holiši v súlade s § 18f so zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom
zriadení v z.n.p.
a, berie na vedomie
-

plán kontrolnej činnosti hl. kontr. obce Holiša na 1.
polrok 2021

-

správu o kontrolnej činnosti hl. kontr. obce Holiša za
rok 2020

b, berie na vedomie

Hlasovanie:
za: 6 Mgr. Csaba Nagy PaedDr.,
Selecká, A. Zsélyi, Mgr. R. Hrivňák

Ing. P. Mrva,

P. Selecký, D.

proti :
0
zdržal sa: 0
V Holiši, dňa 23.03.2021

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

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

