
Uznesenie č. 81/2020 
z VIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Holiare  

konaného dňa 22. mája 2020   

 

Obecné zastupiteľstvo Holiare 

A. Berie na vedomie 

1. Správu starostu o plnení uznesení zo 7. zasadnutia OZ a konštatovalo, že terminované 

uznesenia sú splnené. 

2. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Holiare za rok 2019. 

3. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na rok 2020.  

 

B. Schvaľuje 

1. Záverečný účet obce Holiare za rok 2019 a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

2. Usporiadanie prebytku rozpočtového hospodárenia vo výške 36 236,67 € zisteného   

v súlade s § 2 písm. b ) a c ) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov vo výške 36 236,67 € na vykrytie schodku 

finančných operácií.  

3. Viac ako trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov zámer predaja a to spôsobom 

priameho predaja ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9 a ods. 8 písm. e)  

zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a to CKN 

parcelu č. 3/2 vo výmere 263 m² vedenú ako záhrada z vlastníctva obce Holiare pre 

kupujúceho -   Attila Szatmáry rod. Szatmáry bytom Holiare č. 188, 946 16 Holiare  

do jeho vlastníctva za dohodnutú cenu 350 €, t.j. 1,33 €/ m² . 

Nehnuteľnosť je vedená Katastrálnym odborom Okresného úradu v Komárne na LV 

 č. 318 pre Obec Holiare, katastrálne územie Dolné Holiare. Parcela je na katastrálnej 

mape vedená v registri „C“. 

Prípad hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že sa jedná o jediného záujemcu, 

ktorý prevádzanú nehnuteľnosť užíva a na nehnuteľnosti má vybudované oplotenie. 

Obecné zastupiteľstvo vyhlasuje, že nadobúdateľ nie je osobou uvedenou v §9 a ods. 6 

a 7, zákona o majetku obcí č. 138/1991 Z.z. 

Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu, aby o zámere informoval kupujúceho.  

4. Žiadosť Bc. Gergelya Feketeho a Mgr. Anikó Bese o prenájom bytu a uchádzačov 

zaraďuje do zoznamu čakajúcich na byt. Zároveň poveruje starostu obce, aby 

uchádzačov informoval o ich zaradení do zoznamu.  

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

 

C. Odmieta 

1. Návrh pána Zoltána Virágha na vybudovanie výrobne  na spracovania dreva – gattera.  

   

 

 



D. Udeľuje súhlas 

1. V zmysle § 18 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom 

znení, aby hlavná kontrolórka obce JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová vykonávala inú 

zárobkovú činnosť. 

 

 

 

 

Počet všetkých poslancov OZ Holiare: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Holiare: 5 (Dionýz Csémi, Tomáš Inczédi, Irena Jassová, 

Terézia Katonová, Dezider Szabó) 

Hlasovanie za: 5 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

 

                      Juraj K Ü R T H Y, v. r. 

                                                                                                  starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uznesenie bolo starostom obce podpísané dňa 26.05.2020 


