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Z á p i s n i c a 

 

 
Napísaná na VIII. plenárnom  zasadnutí Obecného zastupiteľstva Holiare, konanom dňa  

22. mája 2020  o 18.oo v budove OcÚ. 

 

 

Prítomní :  Juraj Kürthy, starosta obce 

zástupca starostu  Dionýz Csémi, 

poslanci OZ : Tomáš Inczédi, Irena Jassová, Terézia Katonová, Dezider Szabó 

hlavná kontrolórka obce : JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová 

 

Prezenčná listina prítomných sa prikladá k zápisnici. 

 

  Otvorenie zasadnutia po kontrole uznášania schopnosti previedol starosta  Juraj Kürthy. 

Prítomných privítal a oboznámil ich  s programom zasadnutia, ktorý je nasledovný :  

 

 

1. Kontrola uznášania schopnosti  

2. Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 

3. Kontrola plnenia uznesení zo 7 . zasadnutia OZ 

4. Interpelácia 

5. Záverečný účet obce Holiare za rok 2019 

6. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu 

7. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na rok 2020 

8. Schválenie žiadostí  

9. Rozpočtové opatrenie č.2 k rozpočtu na rok 2020 

10. Iné :  

 Dopady epidémie COVID 19 na život obce 

 Informácia o rozdelení kompostérov 

 Nedoplatky na nájomnom 

 Projektové zámery obce na obdobie 2021-2027 

11. Diskusia 

12. Návrh na uznesenie 

13. Záver 

 

O programe sa hlasovalo a z piatich poslancov 5 hlasovalo za, takže bol jednohlasne 

schválený poslancami  OZ. 

 

 

1. Kontrola uznášania schopnosti. 

 

Pán starosta zistil, že z  5. poslancov OZ sú prítomní  5. poslanci, teda zastupiteľstvo  je 

uznášania schopné. 

 

2.  Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie. 

 

Za overovateľov boli zvolení : Irena Jassová a Tomáš Inczédi 

Do návrhovej komisie boli zvolení : Terézia Katonová a Dionýz Csémi  
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3.  Kontrola plnenia uznesení  7. zasadnutia OZ  

 

Na  7. zasadnutí OZ boli prijaté nasledovné terminované  uznesenia :  

  

Uznesenie č. 2 : Uzatvorenie pracovnej zmluvy s HK obce – zmluva bola podpísaná,  

uznesnie je splnené. 

 

Uznesenie č. 3: Organizovanie obecných slávností – zrušené, téma dnešného zasadnutia . 

 

Uznesenie č. 6 :    Finančná dotácia pre Gustáva Lukácsa a Adrianu Lukácsovú na operáciu 

ich syna – dotácia bola vyplatená, operácia úspešne realizovaná, uznesenie je splnené. 

 

Uznesenie č. 7 : Predaj pozemku pre  Roberta Nagya a Anikó Nagy Kürthyovú –realizovaný, 

pozemok bol vyplatený a predaj zapísaný do Katastra nehnuteľností    uznesnie je splnené. 

 

Uznesenie č. 8 :  Žiadosť Ľudovíta Molnára o pridelenie bytu - je zaradený do zoznamu 

uchádzačov o byt, bol písomne informovaný, uznesenie je splnené.  

 

Uznesenie č. 10 : Výpoveď nájomnej zmluvy obecného bytu   - výpoveď bola zaslaná 

nájomníkom – Ildikó Potháczka, Krisztián Vasi -  uznesnie je splnené. 

 

Uznesenie č. 12 : Zmluva na zriadenie vecného bremena s SPP je uzatvorená, zapísaná do 

Katastra nehnuteľností -  uznesnie je splnené. 

 

Iné terminované uznesenia neboli prijaté.  

 

 

4.  Interpelácia  

 

Do interpelácie sa neprihlásil nikto. 

 

  

5.  Záverečný účet obce Holiare za rok 2019 

 

Starosta predložil pred poslancov na schválenie záverečný účet obce na rok 2019. Podrobne 

rozobral príjmy a výdavky obce za rok 2019 a informoval poslancov OZ o hospodárení obce 

za predchádzajúci rok.  

 

 

6. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu 

 

Hlavná kontrolórka po predložení návrhu záverečného účtu podala svoje stanovisko . 

Informovala poslancov o všetkých dôležitých faktoch, podľa ktorých vypracovala stanovisko. 

Podľa jej vyjadrenia boli dodržané všetky pravidlá a zákony pri hospodárení a vypracovaní 

záverečného účtu, preto odporúčala zastupiteľstvu schváliť tento dokument a celoročné 

hospodárenie bez výhrad.  

Poslanci jednohlasne schválili záverečný účet obce Holiare za rok 2019, bez výhrad.   
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7. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na rok 2020 

 

Hlavná kontrolórka predložila pred OZ plán kontrolnej činnosti na rok 2020. Podrobne 

informovala členov OZ o plánovanej  činnosti počas roka. Poslanci si plán pozorne vypočuli a  

brali na vedomie.   

 

 

8. Schválenie žiadostí 

 

Starosta predložil pred OZ žiadosť Attilu Szatmáryho o odkúpenie stavebného pozemku 

parc.č. 3/2 v rozlohe 263 m2 v katastrálnom území Dolné Holiare . Informoval zastupiteľstvo, 

že sa jedná o pozemok, ktorý žiadateľ užíva a má na ňom vybudované oplotenie, ale pri kúpe 

pozemku zistil, že v katastri nemá tento pozemok zapísaný a majiteľom pozemku je obec 

Holiare. Poslanci schválili zámer predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa.     

 

Zastupiteľstvo prejednalo žiadosť pána Zoltána Virágha na vybudovanie výrobne na 

spracovanie dreva. Starosta informoval OZ , že plánovaná investícia by bola na obývanom 

území obce . Po prejednaní sa poslanci zastupiteľstva zhodli, že žiadosť nepodporia, nakoľko 

by boli susedia rušení a hluk, prach a premávajúce nákladné vozidlá by tiež rušili celú časť 

obce.  

 

OZ prejednalo žiadosť JUDr. Ing. Gabriely Gönczölovej o udelenie súhlasu. Hlavná 

kontrolórka podľa zákona žiada zastupiteľstvo o udelenie súhlasu, aby mohla vykonávať inú 

zárobkovú činnosť.  

Poslanci žiadosť podporili a udelili súhlas hlavnej kontrolórke na vykonávanie inej 

zárobkovej činnosti.   

 

Starosta predložil pred OZ žiadosťo prenájom bytu , ktorú podali Gergely Fekete a Anikó 

Bese. Zistilo sa, že žiadatelia  spĺňajú všetky podmienky, ale nakoľko momentálne nie je 

k dipozícii prázdny byt, poslanci  zaradili uchádzačov do zoznamu čakajúcich na byt.   

 

 

9.  Rozpočtové opatrenie č. 2 k rozpočtu na rok 2020 

  

Starosta  predložil rozpočtové opatrenie č. 2 na rok 2020. Uviedol, že niektoré položky 

rozpočtu je potrebné zosúladiť so skutočnosťou. Potom poslanci položkovite prejednali 

predložený návrh a po prejednaní ho schválili.  Dokument bol zverejnený vyvesením na 

úradnej tabuli obce od 07.05.2020 do 21.05.2020 a nedošli k nemu žiadne pripomienky od 

občanov.  

 

 

10. Iné :  

 

- Dopady epidémie COVID 19 na život obce 

 

 Starosta informoval členov OZ o dopadoch epidemickej situácie COVID 19 na obec. 

Informoval ich, že situácia má vážne dôsledky, hlavne sa očakáva menší príjem z podielových 

daní . Z tohto dôvodu boli spravené kroky na úsporu financií.  

Z materskej školy sú dočasne na OČR dve zamestnankyne, a plat učiteľky MŠ bol znížený na 

80 %. Okrem toho do konca leta boli zrušené všetky spoločenské podujatia.  
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Aj keby situácia dovolila, dotácie na tieto akcie nedostaneme a bez toho by zorganizovanie 

týchto akcií bolo finančne veľmi náročné, preto ich musíme zrušiť.     

 

Starosta informoval poslancov o podaní žiadosti o poskytnutie dotácie na Ministerstvo 

financií SR na účel rekonštrukcie a modernizácie budovy domu smútku. Žiadaná dotácia je  

vo výške 15 000 €.    

 

Starosta informoval zastupiteľstvo o realizovaní výmeny rozvádzacej skrine verejného 

osvetlenia.  Bola znížená aj rezervovaná kapacita, čím bude znížená mesačná splátka na 

elektrinu.  

 

 Informácia o rozdelení kompostérov 

 

Starosta informoval zastupiteľstvo o rozdelení domácich kompostérov  získaných z fondov 

EÚ. Každý majiteľ rodinného domu s trvalým pobytom v obci dostal kompostér, tým obec 

spĺňa podmienky na zabezpečenie povinnosti kompostovania.   

 

 Nedoplatky na nájomnom  

 

Starosta informoval poslancov, že nájomníci Ildikó Potháczka a Kristián Vasi majú výpoveď 

z nájmu bytu k 31.5.2020. Bude potrebné počkať, či svoj nedoplatok k tomuto termínu 

uhradia a potom v závislosti od toho určíme ďalší postup.  

 

 Projektové zámery obce na obdobie 2021-2027 

 

Starosta informoval zastupiteľstvo o vypracovaní projektových zámerov na obdobie 

2021-2027.  

Dokument je pripojený k zápisnici.  

 

11. Diskusia  

 

Do diskusie sa prihlásila Terézia Katonová. Sťažovala sa, že v strede dediny pred predajňou 

Jednoty a pred pohostinstvom Texas je prerastená tráva a burina. Starosta odpovedal, že 

uvedené parcely sú majetkom súkromnej osoby, ktorá má za povinnosť udržiavať pozemky.  

Majiteľ bude vyzvaný, aby sa o svoje pozemky staral, a tiež nájomníci dostanú výzvu  

na udržiavanie  prenajatých pozemkov.  

Ďalšie pripomienky v diskusii neboli.  

 

 

12. Návrh na uznesenie 

 

Návrh na uznesenie prečítala  a predložila  na hlasovanie poslankyňa Terézia Katonová. 

  

Počet prítomných :  5. poslanci 

Za uznesenie hlasovalo   5. poslanci 

Proti hlasovalo :     0 poslancov 

Hlasovania sa zdržalo :   0 poslancov 

 

Predkladateľka  skonštatovala, že uznesenie OZ  jednomyseľne schválilo, uznesenie sa 

prikladá  k zápisnici.  
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13 .  Záver. 

 

Nakoľko viac bodov programu nebolo, s voľným návrhom nik neprišiel, pán starosta ukončil 

VIII.  plenárne zasadnutie a všetkým sa poďakoval za prítomnosť . 

 

 

 

Overovatelia : 

 

 

 

                                   Tomáš Inczédi                   ................................................. 

  

                                   Irena Jassová                      ................................................. 

 

 

 

 

Zapisovateľka :  

 

Ildikó Rácz   ...................................... 

 

 

 

 

Súčasť tejto zápisnice tvorí : 

 

1. Prezenčná listina prítomných 

2. Záverečný účet obce Holiare za rok 2019 

3. Stanovisko HK k záverečnému účtu 

4. Plán činnosti HK  na rok 2020 

5. Rozpočtové opatrenie č. 2  

6. Projektové zámery na obdobie 2021-2027  

7. Uznesenie OZ          

                                                                             

                                                                        

 

 

 

                                                                  

 

                                                                        Juraj Kürthy 

                                                                         starosta obce                                                                          


