Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Holiša,
konaného dňa 16.8.2018
___________________________________________________________________________

Prítomní:
Poslanci :

Karol Ferencz, starosta obce
Ing. Mrva P., Š. Kováč, R. Hrivňák Mgr., A. Zsélyi, D. Selecká

Neprítomní :
Ďalší prítomní:

V. Galdík, Csaba Nagy PaedDr.,
Iveta Makovinyiová, zam. obce
Henrieta Babicová, ekonómka obce
Ing. G. Fábiánová, hl. kontrolórka obce
J. Vilhan, E. Rovňanová, L. Kolesár, J. Herczeg

Verejnosť:
PROGRAM

1. Privítanie
2. Určenie počtu poslancov OZ a určenie rozsahu funkcie starostu na volebné obdobie
2018 – 2022
3. Hospodárenie obce za l. polrok 2018, úprava rozpočtu
4. Plánované investičné akcie v rámci priorít obce
5. Rôzne
Otvorenie zasadnutia
Rokovanie riadneho obecného zastupiteľstva otvoril Karol Ferencz, starosta obce. Privítal
všetkých prítomných a zaželal príjemné rokovanie.
Ospravedlnení poslanci: V. Galdík, Cs. Nagy PaedDr.
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 5 a OZ je uznášania schopné.
Návrhy poslancov:
Doplnenie programu:
6, Žiadosť o vybavenie plynofikácie na Krutkovej Osade
7, Riešenie odvodňovacieho kanála
8, Municipálny úver
9, Plán práce hl. kontrolórky obce
Obecné zastupiteľstvo Obce Holiša
Schvaľuje
program rokovania

Hlasovanie:

2 -

za: 5 Ing. P. Mrva, Š. Kováč, D. Selecká, , R. Hrivňák Mgr., A. Zsélyi,
proti :
0
zdržal sa: 0

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1. Privítanie
2. Určenie počtu poslancov OZ a určenie rozsahu funkcie starostu na volebné obdobie
2018 – 2022
3. Hospodárenie obce za l. polrok 2018, úprava rozpočtu
4. Plánované investičné akcie v rámci priorít obce
5. Rôzne
Doplnenie programu:
6, Žiadosť o vybavenie plynofikácie na Krutkovej Osade
7, Riešenie odvodňovacieho kanála
8, Municipálny úver
9, Plán práce hl. kontrolórky obce

K bodu č. 4 Plánované investičné akcie v rámci priorít obce
Máme rozpracované 3 projekty, vodovod, rekonštrukciu a prístavbu požiarnej
zbrojnice, rekonštrukciu kult. domu a budovy prevádzkárne, začal p. starosta K. Ferencz.
Projekt na vodovod bude treba meniť, nakoľko v existujúcom projekte nie sú zakreslené
prípojky. Z existujúceho projektu plánujeme vyňať horný koniec dediny zvaný „felvég“
a pridať do projektu MRK ( marginalizovaná rómska komunita). Bude potrebné aj stavebné
povolenie nové spraviť. Kto je za schválenie projektov, pýtal sa starosta obce K. Ferencz.
Hlasovanie:

za: 5 Ing. P. Mrva, Š. Kováč, D. Selecká, , R. Hrivňák Mgr., A. Zsélyi,
proti :
0
zdržal sa: 0

K bodu č. 9. Plán práce hl. kontrolórky obce

Hl. kontrolórka obce Ing. Gabriela Fábiánová oboznámila poslancov s plánom práce
na 2. polrok 2018. Plán práce je prílohou zápisnice. Kto je za schválenie plánu práce hl.
kontrolórky na 2. polrok 2018, pýtal sa starosta obce K. Ferencz.
Hlasovanie:

za: 5 Ing. P. Mrva, Š. Kováč, D. Selecká, , R. Hrivňák Mgr., A. Zsélyi,
proti :
0
zdržal sa: 0

-
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K bodu č. 2 Určenie počtu poslancov a určenie rozsahu funkcie starostu na volebné
obdobie 2018 - 2022
Starosta obce Karol Ferencz navrhol ponechať počet poslancov 7 ako aj výkon funkcie
starostu ponechať na plný úväzok ako doteraz. Kto je za schválenie počtu poslancov
obecného zastupiteľstva 7 a rozsahu výkonu funkcie starostu na plný úväzok na nasledujúce
volebné obdobie 2018-2022, pýtal sa starosta obce Karol Ferencz.
Hlasovanie:

za: 5 Ing. P. Mrva, Š. Kováč, D. Selecká, , R. Hrivňák Mgr., A. Zsélyi,
proti :
0
zdržal sa: 0

K bodu č. 8 Municipálny úver

Dotácia na rekonštrukciu chodníkov 2. etapy je vo výške 90.432,86 eur, pokračoval
starosta obce Karol Ferencz. Finančné prostriedky obdržíme len po ukončení prác následnou
refundáciou. Navrhuje poslancom prijatie úveru v plnej výške dotácie s ročným úrokom 1%.
Po obdržaní dotácie sa vyplatí celý úver. Kto je za schválenie úveru v plnej výške dotácie,
pýtal sa starosta Karol Ferencz.
Hlasovanie:

za: 5 Ing. P. Mrva, Š. Kováč, D. Selecká, , R. Hrivňák Mgr., A. Zsélyi,
proti :
0
zdržal sa: 0

K bodu č. 3 Hospodárenie obce za 1. polrok 2018, úprava rozpočtu

Hospodárenie obce za 1. polrok 2018 predkladala ek. obce Henrieta Babicová. Daňové
povinnosti si obyvatelia veľmi neplnia. Kapitálový príjem obce činí 30.000.- eur, rozdelený je
na 2 časti 15.000.- eur na rekonštrukciu kult. domu - výmena okien, dverí a rekonštrukciu
bývalej budovy prevádzkárne – oprava strechy, fasády taktiež 15.000.- eur.
Ing. Fábiánová upozornila poslancov, že obec nemá vykázanú žiadnu činnosť za
podnikateľskú činnosť zameranú na poskytovanie služieb v poľnohosp. a záhradníctve.
Spolufinancovanie obce na sociálny podnik je 5% teda treba mať aj príjem vo výške 5%.
Príjmy a výdavky treba evidovať na osobitnom účte. Pri porušení zákona treba vrátiť dotácie.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie hospodárenie obce za 1. polrok 2018.
Úpravu rozpočtu predkladala ek. obce Henrieta Babicová, úprava rozpočtu je prílohou
zápisnice. Kto je za schválenie úpravy rozpočtu, pýtal sa starosta obce Karol Ferencz.
Hlasovanie:

za: 5 Ing. P. Mrva, Š. Kováč, D. Selecká, , R. Hrivňák Mgr., A. Zsélyi,
proti :
0
zdržal sa: 0

-
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K bodu č. 6 Žiadosť o vybavenie plynofikácie na Krutkovej Osade
Obyvatelia Krutkovej Osady p. Vilhan, Herczeg, Kolesár a pani Rovňanová zastupujú
všetkých obyvateľov Krutkovej Osady vo veci žiadosti o vybavenie plynofikácie na
Krutkovej Osade. Máme prepravenú kalkuláciu vo výške 45.000 eur + prípojky cca by to bolo
50.000.- eur. Žiadame obec o finančnú podporu .
Treba vybaviť územné konanie následne stavebné konanie, treba dodržať lehoty na
zverejnenie, môže to trvať aj pol roka, odpovedal starosta obce Karol Ferencz. Určite sa to
nedá zrealizovať v tomto roku nakoľko má obec prijatý rozpočet. Bude potrebné vyčleniť
položku v rozpočte čo bude reálne len na budúci rok.
Poslanec Mrva Ing. navrhol, že by si občania z vlastných prostriedkov zaplatili plynofikáciu
a potom by sa zohľadnilo pri úľavách na dani z nehnuteľnosti. Na Krutkovej Osade sa roky
nič nerobilo.
Poslanec Kováč sa vyjadril k veci, že obec má dosť prijatých projektov, kde treba platiť
spoluúčasť preto podľa neho to nebude reálne ani na rok.
Poslanec Hrivňák Mgr. sa pýta, akú sumu majú na mysli že by mala zaplatiť obec z 50.000
eur. Ak by bolo možné nejakou formou prispieť treba vysporiadať majetkovo- právne veci.
Obec t.č. nemá dlh, pokračoval starosta obce Karol Ferencz. Po ukončení rekonštrukcie
chodníkov spravíme kalkuláciu. Navrhuje ďaľšie posedenie, kde by bol prítomný aj p. Dóža
iniciátor projektu. Termín : koncom augusta.
Obyvatelia Krutkovej Osady si za svojho zástupcu vybrali p. Vilhana.
P. Kolesár dodal, že pitnú vodu na Krutkovú Osadu dal zaviesť sám , osobne vybavoval
formality, žiadosti čo k tomu treba a nepýtal od susedov ani halier, nechal ich napojiť sa na
vodovod. Teraz žiada p. Mrvu, aby bol aj on férový a umožnil obyvateľom napojiť sa na
plynovod na svojom pozemku.

K bodu č. 5 Rôzne - Deň obce
Deň obce sa uskutoční 8.9.2018, pokračoval starosta obce Karol Ferencz. Program sa
začne so zahájením o 14,00 hod. ukončenie plánujme o 11,00 hod. Bude sa variť kapustnica,
držky, guľáš, palacinky, halušky, perkelt, pečená klobása. Vystúpenie folklórnych súborov,
rockové kapely, skákací hrad, lukostrelba, jazda na koni spestria celodennú akciu.

-
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K bodu č. 7 Riešenie odvodňovacieho kanála v dolnom konci dediny

Poslanec A. Zsélyi tlmočil obecnému zastupiteľstvu problém obyvateľov dolného konca
dediny, čo sa týka zlikvidovania járku pod záhradami. Pri častých dažďoch nemá kde odtiecť
voda a záhrady sú tým pádom pod vodou.
Poslanec Mrva navrhol, aby si obyvatelia vykopali na konci záhrady jamu, aby tam stekala
voda. Druhá možnosť je prehĺbiť jestvujúci járok o 1,5 metra. Potom ho už treba len
udržiavať čisté, nehádzať tam bordel. Realizáciu treba vykonať do novembra pred príchodom
dažďov.
Kto je za prehĺbenie járku pod záhradami na dolnom konci dediny, pýtal sa starosta obce
Karol Ferencz.
Hlasovanie:

za: 5 Ing. P. Mrva, Š. Kováč, D. Selecká, , R. Hrivňák Mgr., A. Zsélyi,
proti :
0
zdržal sa: 0

Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil riadne zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20,15 hod.
Zapísal/(a): Iveta Makovinyiová

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

Overovatelia: Š. Kováč, A. Zsélyi

-
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Uznesenie č. 6/2018
z riadneho rokovania OZ Obce Holiša zo dňa 16.8.2018 k bodu č. 4
Obecné zastupiteľstvo v Holiši v súlade so zákonom č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení
v z.n.p.
a, schvaľuje
rozpracované projekty,
zmenu jestvujúceho projektu VODOVOD s dokreslením prípojky do projektu,
vyňatie z existujúceho projektu vodovod felvég a pridať do projektu MRK

Hlasovanie:

za: 5 Ing. P. Mrva, Š. Kováč, D. Selecká, , R. Hrivňák Mgr., A. Zsélyi,
proti :
0
zdržal sa: 0

V Holiši, dňa 20.8.2018

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

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

Uznesenie č. 7/2018
z riadneho rokovania OZ Obce Holiša zo dňa 16.8.2018 k bodu č. 9
Obecné zastupiteľstvo v Holiši v súlade s § 18f zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom
zriadení v z.n.p. a
a, schvaľuje
plán práce hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 2018
Hlasovanie:

za: 5 Ing. P. Mrva, Š. Kováč, D. Selecká, , R. Hrivňák Mgr., A. Zsélyi,
proti :
0
zdržal sa: 0

V Holiši, dňa 20.8.2018

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

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

-
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Uznesenie č. 8/2018
z riadneho rokovania OZ Obce Holiša zo dňa 16.8.2018 k bodu č. 2
Obecné zastupiteľstvo v Holiši v súlade s § 11 odst. 3 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom
zriadení v z.n.p. na celé nasledujúce volebné obdobie 2018-2022
a, určuje
počet poslancov Obecného zastupiteľstva : 7

Hlasovanie:

za: 5 Ing. P. Mrva, Š. Kováč, D. Selecká, , R. Hrivňák Mgr., A. Zsélyi,
proti :
0
zdržal sa: 0

V Holiši, dňa 20.8.2018

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

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

Uznesenie č. 9/2018
z riadneho rokovania OZ Obce Holiša zo dňa 16.8.2018 k bodu č. 2
Obecné zastupiteľstvo v Holiši v súlade s § 11 odst. 4 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom
zriadení v z.n.p. na celé nasledujúce volebné obdobie 2018-2022 rozsah výkonu
funkcie starostu
a, určuje
rozsah výkonu funkcie starostu na plný úväzok

Hlasovanie:

za: 5 Ing. P. Mrva, Š. Kováč, D. Selecká, , R. Hrivňák Mgr., A. Zsélyi,
proti :
0
zdržal sa: 0

V Holiši, dňa 20.8.2018

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

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

-
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Uznesenie č. 10/2018
z riadneho rokovania OZ Obce Holiša zo dňa 16.8.2018 k bodu č. 8
Obecné zastupiteľstvo v Holiši v súlade so zákonom č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení
v z.n.p.
a, schvaľuje
prijatie úveru vo výške 90.432,86 eur poskytnutého zo strany Prima banka Slovensko,
a.s. sp sídlom : Hodžova 11, 010 11 Žilina SR, IČO: 31 575 951, IČ DPH:
SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa,
Vložka č.:148/L za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve,
s možnosťou prolongácie zmluvy dodatkom, vrátane možnosti zmeny úveru na
dlhodobý terminovaný úver , na účely zabezpečenia financovania investičného
projektu : Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov Holiša 2. etapa
s podporou projektu v zmysle príslušných predpisov o pomoci a podpore poskytovanej
z fondov Európskeho spoločenstva formou:
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 072BB130032

Hlasovanie:

za: 5 Ing. P. Mrva, Š. Kováč, D. Selecká, , R. Hrivňák Mgr., A. Zsélyi,
proti :
0
zdržal sa: 0

V Holiši, dňa 20.8.2018

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

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

-
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Uznesenie č. 11/2018
z riadneho rokovania OZ Obce Holiša zo dňa 16.8.2018 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
hospodárenie obce za 1. polrok 2018

Obecné zastupiteľstvo v Holiši v súlade s §14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách v z.n.p.

b, schvaľuje
úpravu rozpočtu č. 1/2018

Hlasovanie:

za: 5 Ing. P. Mrva, Š. Kováč, D. Selecká, , R. Hrivňák Mgr., A. Zsélyi,
proti :
0
zdržal sa: 0

V Holiši, dňa 20.8.2018

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

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

